
Till årsstämman i Narkolepsiföreningen 2017-03-25. 
 
Motion angående ”Rättslig prövning av överlåtelsehandlingen" 
 
Historia/bakgrund 
Den 30/1 2017 fick samtliga medlemmar i föreningen som företräds av Advokatfirman 
Wikner AB uppmaningen om att var och en nu bör överväga huruvida det är dags att 
underteckna överlåtelsehandlingen eller ej. Detta med bakgrund att Läkemedelsförsäkringen 
under 2017 kommer besluta att avsluta ärenden där tidsgränsen för att skicka 
in överlåtelsehandlingen passerats (datum för detta ej beslutat än). 
 
I samma brev hävdar samtidigt advokatbyrån att kraven från Läkemedelsförsäkringen och 
Kammarkollegiet angående överlåtelsehandlingen inte följer åtagandet eller lagen 
(2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter 
Pandemivaccineringen. 
 
Tvist 
Föreningens advokatbyrå har meddelat detta till Läkemedelsförsäkringen och 
Kammarkollegiet, men de har svarat tillbaka att de inte kommer ändra uppfattning 
angående överlåtelsehandlingen. 
 
Detta innebär att det föreligger en tvist, då det finns två ståndpunkter till hur lagen 
(2016:417) skall tolkas. Föreningens advokatbyrå anser en sak, 
Läkemedelsförsäkringen/Kammarkollegiet en annan. 
 
Alternativ - rättskydd 
Om Föreningen inte vill/kan finansiera och pröva detta, finns ett alternativ att medlemmar 
använder sitt egna rättskydd i hemförsäkringen. Ställer sig flera medlemmar bakom detta 
blir kostnaden och risken låg, då försäkringsbolagen i regel står för 80% av kostnaden. 
 
Tillsammans starka 
Vi kan inte nöja oss med att vi har olika tolkning av lagen och vika oss mot 
Läkemedelsförsäkringen. Skriver vi på överlåtelsehandlingen avsäger vi vår rätt att för all 
framtid kräva något för denna skada. Ett beslut som är orimligt och knappast känns bra för 
någon att skriva under. 
  
Yrkande 
Därför yrkar jag/vi att stämman beslutar att ge i uppdrag till advokatbyrån, styrelsen 
alternativt en arbetsgrupp att utreda föreningens (medlemmarnas) möjligheter att genom 
domstol få pröva om överlåtelsehandlingen är förenligt med lagen eller ej. 
  
Med vänlig hälsning, 
 
Herman Afzelius (huvudmedlem Arvid Afzelius Askendal) 
Sofia Askendal (huvudmedlem Arvid Afzelius Askendal) 
Maria Kjellberg (huvudmedlem Filip Kjellberg) 
Arman Mudde (huvudmedlem Filip Kjellberg) 



 
Helene Derbert (huvudmedlem Elias Andersson) 
Helena Gränfors (huvudmedlem Hanna Gränfors) 
Göran Gränfors (huvudmedlem Hanna Gränfors) 
Helena Arwidsson (huvudmedlem Rebecka Arwidsson Lif) 
Anders Olofsson (huvudmedlem David Olofsson) 
Pia Brautaseth (huvudmedlem David Olofsson) 
Annika Vainio (huvudmedlem My Eriksson) 
Johan Lindewall (huvudmedlem Malin Lindewall) 
Katarina Rickardt (huvudmedlem Malin Lindewall) 
Eva Lundin (huvudmedlem Ida Lundin) 
Johan Lindewall (huvudmedlem Malin Lindewall) 
Katarina Rickardt (huvudmedlem Malin Lindewall) 
Christina Andersson (huvudmedlem Jeanette Andersson) 
Ralf Andersson (huvudmedlem Jeanette Andersson) 
Conny Klarin (huvudmedlem Robin Klarin) 
Pernilla Stolpe (huvudmedlem Robin Klarin) 
Ulf Nyliden (huvudmedlem Linn Nyliden) 
Tipei Maarazanye (huvudmedlem Belinda Marazanye) 
Gertrude Maarazanye (huvudmedlem Belinda Marazanye) 
Angela Blomquist (huvudmedlem Simon Poljak) 
Ingvar Blomqvist (huvudmedlem Alexander Blomqvist) 
Monica Blomqvist (huvudmedlem Alexander Blomqvist) 
Dennis Täck Dahlgren, huvudmedlem 
Tim Engfors, huvudmedlem 
Linn Martinsson, huvudmedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 


