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Statlig ersattning for personskada orsakad av vaccin 
mot covid-19

Svensk Forsakring har inbjudits att lamna synpunkter pa rubricerat utkast till 
lagradsremiss. Vi har forstaelse for bradskan men kan konstatera att det sannolikt 
varit av godo att ha haft fler parter involverade i arbetet med att ta fram 
lagforslaget. Med detta sagt vill vi framfora nedanstaende synpunkter pa forslaget.

Rubriken anger lagens omfattning satillvida att den statliga ersattningen endast 
omfattar vaccin mot covid-19. Detta medfor en inskrankning av lagens omfattning i 
forhallande till vad vi formodar ar syftet med lagstiftningen. Viruset covid-19 har 
redan muterat i en rad nya varianter, vilket sannolikt kommer att medfora att aven 
vaccinet behover utvecklas for att kunna erbjuda skydd mot senare varianter av 
covid-19. Med nuvarande formulering skulle inte dessa vaccin omfattas av den 
statliga garantin. Enligt var mening vore det lampligare att anvanda sig av ett 
vidare begrepp avseende vad vaccinet fdrvantas skydda emot. Mahanda ar det 
lampligare att tala om endast vaccin mot covid eller covid-SARS. Med ett sadant 
vidare begrepp bor det aven overvagas att tidsbegransa lagstiftningen alternativt 
att se over lagen efter nagra ar.

En annan anledning till att genomfora en uppfoljning av lagstiftningen ar att 
Lakemedelsforsakringens mojligheter att lamna ett mer omfattande skydd kan 
komma att forandras nar mer erfarenhet av vaccinet erhallits. I dagslaget erhalls 
inget aterforsakringsskydd pa forsakringsmarknaden for vaccin mot covid. Vi 
bedomer att det med tiden kommer att erbjudas battre mojligheter att vardera 
risken och utifran detta erbjuda visst aterforsakringsskydd, varvid 
Lakemedelsforsakringens forutsattningar att erbjuda ett mer omfattande 
forsakringsskydd sannolikt kommer att fdrbattras.

Vi menar att 5 § 4 punkten bor formuleras om da den innehaller dubbla negationer 
och darigenom blir svarforstaelig. Mojligen kan ordet inte efter 4. tas bort.

Det forefaller tveksamt ur ett GDPR-perspektiv att Lakemedelsforsakringen ska 
alaggas en rapporteringsskyldighet till Kammarkollegiet for en skada som fallen 
inom Lakemedelsforsakringens ansvarsomrade. Det ar snarast forst nar ett arende
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inte kan arises som en serieskada, vaccinet inte omfattas av forsakringen eller att 
den vaccinerade inte far full ersattning, det kan bli aktuellt for Kammarkollegiet att 
reglera eventuell skadeersattning. Den vaccinerade bor sjalv ta ansvar for att 
anmala sin skada till Kammarkollegiet. En lamplig ordning ar dock att 
Lakemedelsforsakringen, nar arendet ar slutreglerat, lamnar en hanvisning till hur 
en vidare provning kan ske av arendet.

Mot denna bakgrund bor en forandring ske i 10 § andra stycket genomforas genom 
att ett inte infers i texten. " nar forsakringsgivaren bar tagit emot en anmalan 
enligt 7 § forsta stycket som avser ett vaccin som inte omfattas av forsakringen ".

Avseende ersattningens omfattning i 11 § framgar inte huruvida begransningen pa 
10 miljoner kronor ar begransat per person, per arende eller per vaccination. Detta 
bor fortydligas.

Pa sidan 48 i forslaget till lagradsremiss betonas vikten av saker identifiering. Mot 
den bakgrunden kan det knappast bli aktuellt att tillata samordningsnummer enar 
manga av dessa samordningsnummer far anses felaktiga eller obsoleta. (Se 
Regeringens proposition 2020/21:160 Sakrare samordningsnummer och battre 
forutsattningar for korrekta uppgifter i foikbokforingen). Nar lagen trader ikraft 
kommer merparten av samordningsnumren att upphora till foljd av att de betraktas 
som osakra for identifiering.

Det foreslas att lagen ska trada ikraft den 1 december 2021. Svensk Forsakring bar 
dock uppfattat att lagen ska kunna tillampas retroaktivt pa vaccineringar som skett 
under hela 2021. Om sa ar fallet ar detta inget som framgar av iagtexten.
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