Hantering av ärenden enligt lag (2016:417) om
statlig ersättning till personer som insjuknat i
narkolepsi efter pandemivaccinering
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Förutsättningar för den statlig
ersättningen

• Den som vill ha ersättning ska först anmäla sin skada
till Läkemedelsförsäkringen.
• Läkemedelsförsäkringen prövar och betalar ut
ersättning till den som insjuknat i narkolepsi upp till
begränsningen i försäkringen (totalt 150 miljoner).
• Handläggningen av ditt ärende hos
Läkemedelsförsäkringen fortsätter som vanligt
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Förutsättningar för den statlig
ersättning
• Staten betalar ersättning för personskada enligt denna
lag till personer som har fått narkolepsi som med
övervägande sannolikhet har orsakats genom
användning av vaccinet Pandemrix, om vaccinet har
tillhandahållits som ett led i den vaccinationskampanj
som genomfördes åren 2009 och 2010 mot influensan
A(H1N1).
• Vaccinationsintyg inhämtas från dem som utfört
vaccinationen.
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Förutsättningar för den statlig
ersättning
• Den som vill begära ersättning ska anmäla en skada till
Läkemedelsförsäkringen inom tre år från det att han
eller hon fick kännedom om den.
• Som yttersta tidsgräns gäller att skadan ska anmälas
inom 15 år från det att den skadade upphörde att
använda läkemedel som har orsakat skadan.
• Ett anspråk på ersättning ska få göras efter ordinarie
preskriptionstider om det finns synnerliga skäl.

Sid 4

Förutsättningar för den statlig
ersättning
• En skada ersätts inte, om den med övervägande
sannolikhet är orsakad av förordnande eller
utlämnande av Pandemrix i strid med föreskrifter eller
anvisningar.
• En skada ersätts inte heller, om den har orsakats av
Pandemrix som inte har ordinerats den skadade av en
behörig person och den skadade kände till eller borde
ha känt till detta.
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Förutsättningar för den statlig
ersättningen
• Den skadelidande måste överlåta sin rätt till
skadestånd från den som kan göras ansvarig för
skadan till Läkemedelsförsäkringen
• Om det inte finns någon påskriven överlåtelsehandling
så är det inte möjligt att få den statlig ersättningen
• Regeringen: Ett annat krav är att den skadelidande ska
överlåta sin rätt till skadestånd från den som kan göras
ansvarig för skadan till försäkringsgivaren. Följden av
att kravet inte uppfylls är att rätten till statlig ersättning
går förlorad.
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Handläggningen

• Samtycke/fullmakt måste inhämtas från den enskilde.
Kammarkollegiet har inte rätt att ta del av handlingarna
utan denna särskilda fullmakt
• Läkemedelsförsäkringen överlämnar samtliga
handlingar till Kammarkollegiet för kopiering/skanning
• Kammarkollegiet går igenom handlingarna och om
överlåtelsehandlingen saknas så får du tillfälle att
komplettera med en sådan handling
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Handläggningen
• Finns det en undertecknad överlåtelsehandling så låter
Kammarkollegiet försäkringsmedicinska rådgivare
bedöma sambandsfrågan
• Du får möjlighet att komplettera ärenden innan det
översänds till medicinska rådgivare för prövning
• När vi har fått ett yttrande från den medicinska
rådgivaren får du ta del av yttrandet och lämna
synpunkter på det
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Handläggningen
• Kammarkollegiet gör sedan en självständig bedömning
av om det är övervägande sannolikt att sjukdomen
narkolepsi har orsakats genom användningen av
vaccinet Pandemrix och om övriga förutsättningar för
den statliga ersättningen är uppfyllda
• Kammarkollegiet fattar ett beslut i ersättningsfrågan
• Föreligger det en rätt till den statliga ersättningen
avslutas ärendet efter beslutet

Sid 9

Handläggningen
• Föreligger det inte en sådan rätt till den statliga
ersättningen enligt Kammarkollegiets beslut kan
beslutet överklagas till Statens skaderegleringsnämnd
• Överklagandet ska ske inom tre veckor
• Möjligt med muntlig förhandling vid nämndens prövning
• Nämndens beslut kan inte överklagas
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Handläggningen
• Har ärendet anmälts till Läkemedelsförsäkringen i rätt
tid så har vi ingen tidsgräns för när du måste begära en
prövning hos oss.
• Du kan när du vill återkalla den särskilda fullmakten
och då avslutar vi handläggningen av ditt ärende.
• Det är alltid möjligt att skriva under en ny särskild
fullmakt och återuppta prövningen
• Vill du har mer tid att svara på våra brev så kan vi alltid
förlänga svarstiden
• Vi ersätter kostnader för provtagning, läkarbesök,
laboratoriekostnader om det finns behov av
kompletterande medicinsk utredning
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Skaderegleringen hos
Kammarkollegiet
• En första prognos som utredningen gjort är att
pengarna tar slut hos Läkemedelsförsäkringen kring
2020 men troligtvis sker det senare
• Kammarkollegiet har tidigare beslutat om rätt till den
statliga ersättningen och om vi ska skadereglera i
ärendet så behöver vi ett nytt medgivande/en ny
fullmakt från er
• Kammarkollegiet får den nya utredning som tillkommit
sedan vi prövade ärendet första gången från
Läkemedelsförsäkringen
• Kammarkollegiet prövar vilken ersättning som ska
utges med tillämpning av skadeståndslagens regler om
ersättning för personskada
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Läget just nu
• Kammarkollegiet har hämtat 145 ärenden från
Läkemedelsförsäkringen efter att den enskilde har
lämnat sitt samtycke i en fullmakt
• Fullmakten har återkallats av den enskilde i 27
ärenden
• Kammarkollegiet har fattat beslut i 68 ärenden.
• 60 har beviljats rätt till den statliga ersättningen och 8
har fått avslag. Tre av ärendena med avslag har
överklagats till Statens skaderegleringsnämnd.
• Handläggningen pågår i övriga ärenden med
kommunicering med den sökande, bedömningar från
medicinska rådgivare och förberedelser av beslut.
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Kontakt
• Erland Törngren
• Enhetschef och ansvarig för Kammarkollegiets
handläggning av den statliga ersättningen
• 054-22 12 20
• erland.torngren@kammarkollegiet.se
• Rekrytering av två nya
handläggare/personskadereglerare pågår
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