
 

Överenskommelse om skydd för och skaderegleringen för 
läkemedelsskada som uppkommit vid vaccinering mot covid-19 
utomlands 
 

Mellan Kammarkollegiet och utsändande myndigheten XX träffas följande 
överenskommelse om skaderegleringen för läkemedelsskada som uppkommit vid 
vaccinering mot covid-19 utomlands. 

§ 1 Bakgrund 
Regeringen har den 1 juli 2021 uppdragit åt Kammarkollegiet att med berörda 
myndigheter träffa överenskommelser om skadereglering och ersättning för 
läkemedelsskador som omfattar vaccinering mot sjukdomen covid-19 för 
utlandsstationerade anställda och deras medföljande vuxna familjemedlemmar, samt från 
den 22 juni även för 16-17 åringar och barn som fyllt 12 år med vissa medicinska tillstånd. 

Uppdraget avser utlandsstationerade vid statliga förvaltningsmyndigheter som lyder under 
regeringen där myndigheten är arbetsmiljöansvarig för den utlandsstationerade 
arbetstagaren samt deras medföljande familjemedlemmar och som omfattas av Avtal om 
utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) 
eller Avtal om utlandstjänstgöring (UVA). 

§ 2 Vaccin som omfattas av överenskommelsen 
Enbart de av EU godkända vaccinen som ges i Sverige och som omfattas av den Svenska 
Läkemedelsförsäkringen, vid den tidpunkt som vaccinering genomförts, omfattas av 
överenskommelsen. 

§ 3 När vaccinering ska ha skett 
Vaccinering ska ha skett under perioden den 1 januari 2021 och senast den 30 juni 2022.  

§ 4 Styrkande av vaccinering 
Vid en anmälan av skada ska den skadelidande kunna styrka vaccineringen. Det kan ske 
genom att den som har vaccinerats kan styrka det genom ett intyg eller ett annat underlag 
från sjukvårdsinrättning eller motsvarande godkänd vaccinationsgivare där det anges 
vilket vaccin som givits, datum för vaccinering och vem som har gett vaccinet.  

Den som avser att vaccinera sig kan ta med en intygsblankett som fylls i av den som utför 
vaccineringen. Även på detta intyg anges vilket vaccin som givits, datum och vem som 
utfört vaccineringen. Intyget undertecknas och stämplas. Kammarkollegiet tillhandahåller 
intygsblanketten. 

§ 5 Vilket skydd ingår 
Läkemedelsskador på grund av vaccin mot covid 19 kommer att ersättas enligt samma 
villkor som gäller för den som omfattas av Läkemedelsförsäkringens skydd för vaccin i 
Sverige. 

Personskadan ersätts på skadeståndsrättslig grund enligt 5 kap 1 – 5 §§ och 6 kap 3 § i 
skadeståndslagen (1972:207). 

 



 
 

Skadestånd till den som har tillfogats personskada omfattar ersättning för: 

1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den skadelidande, inbegripet 
skälig kompensation till den som står den skadelidande särskilt nära, 

2. inkomstförlust, 

3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av 
bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda 
olägenheter till följd av skadan. 

Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas för: 

1. begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av 
 dödsfallet, 

2. förlust av underhåll, 

3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne 
särskilt nära. 

§ 6 Kammarkollegiets skadereglering 
Anställd vid en statlig myndighet och som är utsänd på längre utlandsuppdrag enligt URA 
eller UVA kan lämna en anmälan om skada till följd av vaccinering mot covid-19. 
Detsamma gäller för medföljande vuxna familjemedlemmar. Skadeanmälan finns 
tillgänglig på Kammarkollegiets hemsida. 

Kammarkollegiet handlägger ärendet och tar fram underlag för beslut om ersättning för 
respektive ärende som lämnas till den utsändande myndigheten. Den utsändande 
myndigheten fattar beslut om ersättning och betalar ut till den skadelidande.  

Kammarkollegiet genomför skaderegleringen på motsvarande sätt och med motsvarande 
ersättning som den som ges för läkemedelsskador för vaccin mot covid-19 där vaccinering 
skett i Sverige. 

§ 7 Skadeersättningar, arvode och utredningskostnader 
Utsändande myndighet betalar de skadeersättningar som den fattar beslut om.  

Kammarkollegiet fakturerar för utförd skadereglering enligt fast taxa per arbetad timme 
till utsändande myndighet. Kammarkollegiets arvode för skadereglering är 1050 kr per 
timma och fakturering sker kvartalsvis i efterskott. Skaderegleringen redovisas per ärende.  

Kammarkollegiet tar även ut ersättning för de utlägg som sker med anledningen av 
prövningen i skaderegleringen, såsom kostnader för medicinska utlåtanden, översättningar 
mm.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
§ 8 Ändrade förhållanden 
Vid ändrade förhållanden som ett nytt regeringsbeslut, nya beslut om det svenska 
vaccinationsprogrammet, nya riktlinjer för vaccinering eller andra likande omständigheter 
kommer innehållet i denna överenskommelse att förändras i enlighet med de fattade 
besluten. 
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