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Region Hallands remissyttrande - förslag till ny lag om 
statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin 
mot covid-19 

Region Halland har fått möjlighet att lämna synpunkter på Förslag till lag om statlig 
ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19. Förslaget har 
remitterats av Socialdepartementet, Regeringskansliet. 
 
Region Halland ser flera positiva aspekter med den nya lagen: 
 

• Lagen gäller alla godkända vaccin mot covid-19 som erbjuds i svensk vård, även 
sådana som inte ingår i Läkemedelsförmånen.  

 

• En överenskommelse har tecknats som gör att även vaccin som annars inte ingått i 
Läkemedelsförmånen omfattas fram tills den nya lagen börjar gälla. 

 

• Tiden mellan vaccination och när skadan och ersättningsanspråk senast måste 
anmälas är väl tilltagen, 10 år. 

 

• Även ersättningens maxbelopp förefaller väl tilltaget, max 10 miljoner kr i total 
ersättning per person. 

 

• Det krävs inga absoluta bevis för orsakssamband mellan vaccin och personskada. 

 
Sammanfattningsvis ställer sig Region Halland positiv till lagförslaget, men vill lämna 
följande synpunkter: 
 
För att underlätta möjligheten till ersättning vid eventuell personskada behöver 

förutsättningarna kommuniceras tydligt till vården, framför allt avseende vilka krav som 

ställs på dokumentationen, vilken dokumentation som behövs redan nu och vilka 

biverkningar som ska rapporteras. I lagförslaget ges några exempel, även gällande vad som 
inte ska rapporteras.  
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Läkemedelsverket har fått ett regeringsuppdrag att planera och genomföra en fördjupad 
säkerhetsuppföljning av vacciner mot covid-19. Inom ramen för uppdraget ska bland annat 

systemet för biverkningsrapportering ses över och vidareutvecklas för att möjliggöra 

inrapportering från kvalitetsregister. Läkemedelsverket ska också genomföra en 

kommunikationsinsats riktad till både hälso- och sjukvården och till allmänheten om vikten 
av att rapportera misstänkta biverkningar.  

Även på regional nivå kommer kommunikationsinsatser behövas. Region Halland ser gärna 

att ett tydligt stödmaterial för kommunikation ta fram till regionerna med fler exempel på 

bedömningssituationer som kan uppstå vid handläggningen. Det stödmaterialet kan sedan 
användas som ett av underlagen i den regioninterna kommunikationen med vården.  

Lagtexten anger att i vissa fall ska ersättning inte utbetalas, till exempel om vaccinet lämnats 

ut i strid med föreskrifter eller anvisningar. Här efterfrågar Region Halland ett 
förtydligande som klargör hur variationer skulle kunna påverka ersättningsbedömningen. 
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