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Ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av 

vaccin mot covid-19  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har fått möjlighet att lämna synpunkter på 

förslag om ny lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot covid-

19. 

Syftet med vaccinationerna är i ett första skede att skydda grupper som löper större 

risk att få en allvarlig sjukdom eller dö från att insjukna i covid-19. I ett senare skede 

är syftet att förhindra smittspridning av sjukdomen i samhället. Målsättningen är att 

skyndsamt uppnå en så hög vaccinationsgrad som möjligt i samtliga grupper. 

Vaccinationsviljan i befolkningen är enligt en nyligen publicerad undersökning av 

Folkhälsomyndigheten väldigt hög och vaccinationsgraden i de grupper som hittills 

vaccinerats ligger på en glädjande hög nivå. Vaccinationerna mot covid-19 kommer 

dock att pågå under en lång tid och det behövs flera olika insatser för att bidra till den 

högt uppsatta målsättningen. 

En viktig förutsättning för att viljan att vaccineras fortsatt ska vara hög är att det finns 

ett fungerande försäkringsskydd mot eventuella skador orsakade av vaccin mot covid-

19. Det skapar trygghet både för hälso- och sjukvården som ansvarar för 

vaccinationerna och för de individer som vaccineras. 

Lagförslaget är därför ett viktigt verktyg för att säkerställa ett långsiktigt förtroende 

för vaccinationsprogrammet mot covid-19.   

SKR tillstyrker i stort förslaget till Ny lag om statlig ersättning för personskada 

orsakad av vaccin mot covid-19. Det är bra att försäkringsskyddet i så stor 

utsträckning som möjligt liknar det försäkringsskydd som finns för läkemedel 

generellt. Förbundet lämnar dock synpunkter i några delar som inte anses tillräckligt 

tydliga i det förslag som lämnats. 

 

Förbundets ställningstagande 

Enligt förslaget gäller lagen personskada som har orsakats av vaccin mot covid-19. 

Enligt lagrådsremissen är det därmed klart att lagen ska tillämpas även om 

skadehändelsen inträffar före ikraftträdandet. Någon särskild reglering om det sägs 

inte behövas.  

Samtidigt står i lagrådsremissen att anmälningar som har inkommit till 

Läkemedelsförsäkringen innan lagens ikraftträdande och som har omfattats av 

försäkringen vid skadetillfället i enlighet med den överenskommelse som 
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Kammarkollegiet och LFF Service AB tecknade den 14 januari 2021, kommer att 

fortsätta handläggas av Läkemedelsförsäkringen. 

SKR anser att lagens tillämpningsområde utifrån ovanstående beskrivningar inte är 

nog tydligt beskrivet. Förbundet menar att det med nuvarande formuleringar inte är 

tillräckligt tydlig om lagen gäller skadehändelser som inträffat innan ikraftträdandet 

eftersom det inte regleras särskilt i lagen. SKR anser att detta måste förtydligas för att 

säkerställa att intentionerna om ökad trygghet för individen i samband med 

vaccination, och i förlängningen en hög vaccinationstäckning, kan uppnås.  
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