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Kammarkollegiet  

Lag (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i 

narkolepsi efter pandemrixvaccineringen trädde i kraft den 1 juni 

2016.  

Lagen innebär att Staten accepterar innehållet i åtagandet och fyller 

på med ersättning när Läkemedelsförsäkringen betalat ut 150 

miljoner kronor.  

Anmälan skall alltid först ske till Läkemedelsförsäkringen. Det går 

inte att anmäla skadan till Kammarkollegiet.  

Observera att Staten, via Kammarkollegiet, kommer att göra en 

självständig prövning i varje ärende.  

Inledningsvis kommer de att pröva frågan huruvida samband 

föreligger mellan vaccinationen och sjukdomen. Detta kommer att 

ske i samtliga ärenden. Det har således ingen betydelse vad 

Läkemedelsförsäkringen kommit fram till i sambandsfrågan.  

För att Kammarkollegiet skall kunna pröva ärendena krävs att den 

skadelidande alternativt vårdnadshavarna undertecknar den fullmakt 

vi tidigare utsänt. Det finns i dagsläget ingen bortre gräns när 

fullmakten måste vara undertecknad.  

När Kammarkollegiet prövat sambandsfrågan gör det inget mer för 

tillfället. Läkemedelsförsäkringen fortsätter skaderegleringarna. 

Dock tar Kammarkollegiet över skaderegleringarna omgående om 

det godkänner samband och Läkemedelsförsäkringen ej har godkänt 

samband.  



Om Kammarkollegiet kommer fram till att samband ej föreligger 

kan beslutet överklagas till Statens Skaderegleringsnämnd. 

Besvärstiden är tre veckor. Finns ingen ytterligare 

överprövningsmöjlighet.  

Ett antal skadelidande har undertecknat fullmakten och skickat den 

till Läkemedelsförsäkringen. Läkemedelsförsäkringen meddelar då 

Kammarkollegiet att de kan hämta akten och göra en 

sambandsbedömning. Kammarkollegiet har, innan de gör 

sambandsbedömning, krävt att den skadelidande skall presentera en 

underskriven överlåtelsehandling. Om den skadelidande inte 

presenterar undertecknad överlåtelsehandling inom en viss tid 

meddelar Kammarkollegiet ett avslagsbeslut som kan överklagas till 

Statens Skaderegleringsnämnd.  

Vi har påpekat att det inte finns någon grund för detta förfarande i 

ovan nämnda lag eller i åtagandet.  

Vidare har vi påpekat att de personer som fått ett negativt besked av 

Läkemedelsförsäkringen aldrig överhuvudtaget fått någon 

överlåtelsehandling att underteckna. Skulle de skriva på en 

överlåtelsehandling och få nej vad gäller sambandet hos 

Kammarkollegiet har de ingen möjlighet att vända sig mot Staten.  

Vi har också påpekat att detsamma gäller personer som fått godkänt 

samband av Läkemedelsförsäkringen men får ett negativt 

sambandsbeslut av Kammarkollegiet.  

Om de skriver på överlåtelsehandlingen är de betagna rätten att 

vända sig mot Staten. De får således nöja sig med den ersättning 

som utbetalats från Läkemedelsförsäkringen (oftast endast sveda och 

värk om 50 000 kronor).  

Kammarkollegiet har meddelat att de även fortsättningsvis kommer 



att kräva att överlåtelsehandlingen undertecknas inom en viss tid för 

att de inte ska meddela ett avslagsbeslut. Dock kommer de inte att 

kräva att gruppen som inte fått godkänt av Läkemedelsförsäkringen 

undertecknar överlåtelsehandlingen.  

Följande gäller således: Så snart fullmakten skickats till 

Läkemedelsförsäkringen att Kammarkollegiet får ta del av 

handlingarna för att göra en sambandsbedömning kommer 

handlingarna att översändas till Kammarkollegiet. Kammarkollegiet 

kommer i skrivelse till den skadelidande att kräva en undertecknad 

överlåtelsehandling inom en viss tid. I annat fall kommer de att 

meddela ett avslagsbeslut. Står sig avslagsbeslutet kommer den 

skadelidande inte att erhålla någon ersättning från Staten via 

Kammarkollegiet.  

Hur hanterar vi detta?  

De som redan skickat in fullmakten till Läkemedelsförsäkringen kan 

återkalla fullmakten. Man måste då också kontakta Kammarkollegiet 

och meddela att fullmakten är återkallad hos 

Läkemedelsförsäkringen. Alla handlingar återgår då till 

Läkemedelsförsäkringen. Det uppstår ingen negativ rättsverkan för 

den skadelidande. Det finns heller ingen speciell tid inom vilken 

Kammarkollegiet skall pröva sambandet.  

 


