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Läkemedelsförsäkringen tillstyrker förslaget till ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad 

av vaccin mot covid-19. 

 

Läkemedelsförsäkringen är en frivillig, privat försäkring som idag omfattar mer än 99% av den 

svenska läkemedelsomsättningen. Tack vara den kan patienter som anser sig ha fått en 

läkemedelskada få möjlighet att få sin sak prövad kostnadsfritt och det med en stor bevislättnad 

jämfört med att använda sig av process i svensk domstol. Läkemedelsförsäkringens beslut kan 

överklagas till Läkemedelsskadenämnden, också den processen är kostnadsfri för patienten. 

Lagförslaget om ny lag för statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-19 är av 

största betydelse främst av två orsaker. 

För det första för att det kommer att kunna finnas vacciner mot covid-19 som ej omfattas av 

Läkemedelsförsäkringen. Läkemedelsförsäkringen omfattar idag i stort sett alla läkemedel på den 

svenska marknaden, men då tillverkare och leverantörer av covid-19 vacciner kan komma att vara 

aktörer som inte tidigare varit aktiva i Sverige kan det finnas en risk för att sådana vacciner kommer 

att användas i Sverige och lagförslaget är därför av yttersta vikt för att garantera att alla som 

vaccineras mot covdi-19 i Sverige får samma möjlighet till ersättning vid en eventuell skada. 

För det andra har Läkemedelsförsäkringen tvingats sänka sitt tak för s.k. serieskada till 20 miljoner 

kronor. Läkemedelsförsäkringen har annars ett tak för sådan skada på 150 miljoner kronor med då 

Läkemedelsförsäkringen ej kunnat erhålla återförsäkring hos de internationella återförsäkrarna 

gällande serieskada orsakad via nationell vaccinationskampanj mot covid-19, har vi nödgats sänka 

taket till 20 miljoner kronor, samma nivå som vår självrisk när återförsäkringen kunnat tecknats. För 

att garantera att ersättning vid en eventuell serieskada kan utbetalas också när 

Läkemedelsförsäkringens tak om 20 miljoner kronor nåtts, är lagförslaget om ersättning för 

personskada orsakad av vaccin mot covid-19, avgörande för patienttryggheten och i förlängningen 

för vaccination viljan i Sverige. 

Läkemedelsförsäkringen anser att lagförslaget uppfyller dessa behov och tillstyrker därför förslaget i 

sin helhet. Vi har endast smärre kommentarer enligt nedan. 

 

Läkemedelsförsäkringen är inte enbart en sammanslutning av företag, vi är en sammanslutning av 

företag och offentliga vårdgivare. 

På sidan 12. Första stycket, sista raden, bör korrigeras gällande skrivningen att det för andra skador 

än serieskador inte finns några begränsningar, Läkemedelsförsäkringen har en begränsnings om 10 

miljoner per skada också för s.k. annan skada. 
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