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Remiss avseende ny lag om ersättning för 
personskada orsakad av vaccin mot covid-19 

Region Skåne har beretts möjlighet att yttra sig över lagrådsremissen avseende  

statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot 

sjukdomen covid-19.  

 

Sammanfattning 

Syftet med lagen är att tillförsäkra den som drabbas av skada en ersättning som är 

likvärdig annan ersättning för godkända skador som orsakas av läkemedel. Enligt 

förslaget ska staten betala ersättning för personskada som med övervägande 

sannolikhet har orsakats av vaccin som tillhandahållits i Sverige mot covid-19. 

Staten ska betala ersättning endast i den mån Läkemedelsförsäkringen inte betalar 

försäkringsersättning för skadan. Personer som har drabbats av skada ska anmäla 

sin skada till Läkemedelsförsäkringen. En förutsättning för statens prövning, i de 

fall vaccinet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, är att skadan har bedömts vara 

en del av en serieskada. I övrigt föreslås vissa undantag från rätten till ersättning. 

 

Region Skånes ställningstaganden 

Region Skåne välkomnar lagförslaget i sin helhet som ger en bra beredskap för att 

hantera eventuella oönskade händelser efter covid-19 vaccinering och som är av 

största betydelse för att säkra patienttryggheten och i förlängningen viljan att 

vaccineras mot covid-19. 

Region Skåne menar att lagförslaget är avgörande för att säkerställa att ersättning 

till den som får en skada till följd av vaccin mot covid-19 är likvärdig annan 

ersättning för godkända skador som orsakas av läkemedel.  

Region Skåne vill även betona vikten av att lagförslaget täcker dels vaccin mot 

covid-19 som ingår i Läkemedelsförsäkringen, men som nu har ett svagare skydd 

än andra läkemedel p.g.a. beslut på begränsat åtagande, och dels vacciner mot 



    2 (2) 

 

 

 

Region Skåne  

 

covid-19 som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen vilka kan komma att 

behöva användas. 

Den tillfälligt tecknade överenskommelsen av Kammarkollegiet med LFF Service 

AB om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador orsakade av vaccin från 

Moderna till dess att lagrådsförslaget träder i kraft är också mycket viktig anser 

Region Skåne. Moderna är för tillfället det enda företaget som inte är anslutet till 

Läkemedelsförsäkringen av de företagen med godkända vacciner mot covid-19. 
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