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Ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin 

mot covid-19 

Remissinstanser  

Sveriges Apoteksförening 

Apotekarsocieteten 

Barnombudsmannen 

Domstolsverket 

E-hälsomyndigheten 

Ekonomistyrningsverket  

Folkhälsomyndigheten 

Funktionsrätt Sverige 

Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer (FGL) 

Förvaltningsrätten i Stockholm 

Försäkringskassan 

Infektionsläkarföreningen 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
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Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 

Justitiekanslern (JK) 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kammarrätten i Stockholm  

Kammarkollegiet 

Kommerskollegium 

Konkurrensverket 

Konsumentverket 

Landsorganisationen i Sverige (LO) 

LOK – nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer 

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) 

LFF Service AB 

Läkemedelsverket 

Läkemedelsskadenämnden 

Myndigheten för vård och omsorgsanalys 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Narkolepsiföreningen 

Neuroförbundet 

Näringslivets regelnämnd 

Patientskadenämnden 

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) 
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Regelrådet 

Region Stockholm 

Region Halland 

Region Dalarna 

Region Skåne 

Riksdagens ombudsmän (JO)  

Riksförbundet HjärtLung 

Riksförbundet sällsynta diagnoser 

Riksrevisionen 

Skatteverket 

Smittskyddsläkarföreningen  

Socialstyrelsen 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) 

Statskontoret 

Stiftelsen Nätverket för läkemedelsepidemiologi (NEPI) 

Stockholms tingsrätt 

Stockholms universitet, Juridiska fakultetsnämnden 

Svea Hovrätt 

Svenska Barnläkarföreningen 

Svensk försäkring 
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Svenska försäkringsföreningen 

Svenska Läkaresällskapet 

Svensk Sjuksköterskeförening 

Svenskt Näringsliv 

Sveriges Advokatsamfund 

Sveriges Farmaceuter 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Sveriges konsumenter 

Sveriges Läkarförbund 

Sveriges Tandläkarförbund 

Sweden Bio 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket  

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

Upphandlingsmyndigheten 

Uppsala universitet, Juridiska fakultetsnämnden  

Utgivarna 

Vetenskapsrådet 

Vårdförbundet 

Vårdföretagarna 
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Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast onsdag den 

21 april 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) 

per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

alica.selmanovic@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/02048 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av 

promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Utkastet till lagrådsremiss kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets 

webbplats www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 
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Departementsråd 

 

 


