
 

 

Frågor till Kammarkollegiet (KAM) på Narkolepsiföreningen 
Sveriges höstmöte 14-15 nov 

1. Vad händer nu när KAM tar över alla ärenden? 
 
Skadereglerings fortsätter i de skador som vi fått in den särskilda fullmakten i. 
 

2. Vad innebär fullmedicinerad? 
 
Kammarkollegiet använder medicinska rådgivare som prövar dessa frågor. 
 

3. Kommer det att göras nya bedömningar av alla ärenden? 
 
Ja, Kammarkollegiet fattar egna beslut i alla frågor med start när det gäller samband 
 

4. Kommer alla ärenden med automatik att skickas över till KAM? 
 
Ja, i de skador som vi fått in den särskilda fullmakten i. 
 

5. Är det samma läkare som gör sambandsbedömningarna för KAM som för LFF? 
 
Nej, vi använder andra läkare men de kommer från det företag som Kammakollegiet 
har upphandlat. 
 

6. Vad krävs för att ni ska anse att det med största sannolikhet är pga Pandemrix? 
 
Kammarkollegiet använder medicinska rådgivare som prövar dessa frågor. 
 

7. För snart 12 år sedan så var Narkolepsi en relativt okänd sjukdom, även hos 
läkarkåren. Många av de drabbade var i eller på väg i tonåren, med skoltrötthet, 
pubertet, tonår, träning mm och det finns en naturlig trötthet. Det var lätt att leta efter 
annat än narkolepsi. I journaler (som vi lärt oss nu) är det väldigt viktigt att det hellre 
står för mycket än för lite. 
Vore det inte bättre att lita på omgivningen och deras vittnesmål än att strikt 
följa vad som står i journaler? 
 
Kammarkollegiet använder medicinska rådgivare som prövar dessa sambandsfrågor. 
 

8. Kan man själv ha kontakt med KAM eller måste det gå via våra jurister? 
 
Du kan alltid kontakta oss själv men med fördel kan kontakten samordnas med ditt 
ombud. 
 

9. Hur ser ni på KAM att framtida sambandsbedömningar kan hanteras på ett 
rättssäkert sätt, om det är samma företag som gör den medicinska 
bedömningen som tidigare? 
 
KAM använder andra läkare än LFF men de kommer från det företag som 
Kammakollegiet har upphandlat. 
 
 
 



 

 

10. Vad finns det för nya rön som gör att det kan bli lättare eller svårare att få 
sambandet godkänt hos KAM? 
 
Kammarkollegiet använder medicinska rådgivare som prövar dessa frågor. 
 

11. Vad kan man göra om man fått sambandet avslaget hos er? 
 
Överklaga till Statens skaderegleringsnämnd. 
  

12. Har sökt ersättning för alla läkemedel som jag tar för narkolepsi. Vissa läkemedel 
ingår inte i högkostnadsskyddet och har då sökt ersättning från 
Läkemedelsförsäkringen men fått avslag. Motivering då är att det bedöms inte som 
nödvändiga och skäliga. Det måste finnas något som ni kan göra? Om jag inte 
behövde dessa läkemedel skulle jag inte ta dem (koffeintabletter ca 2190 kr/år, 
melatonin ca 2092 kr/år, läkemedel för muntorrhet) Hur ska jag göra för att få 
ersättning för mediciner och få mer undersökningstider hos 
tandläkaren/tandhygienist?  
 
Inte prövat av KAM, vi tar ställning när vi får ett ärende där frågan är aktuell. Sker på 
skadeståndsrättslig grund 
 

13. Är det tre handläggare för drygt 400 ärenden? 
 
Det stämmer 
 

14. En fråga angående saknade journaler: Jag sökte läkarvård hösten 2010 på Klara 
Läkarmottagning i Sthlm. Jag fick en utredning som resulterade december 2010 i en 
felaktig diagnos - utbrändhet. Läkarmottagningen Klara i Stockholm lades ned och 
man förstörde alla journaler några år senare. Detta fick jag reda på först i efterhand. 
Mina journaler från 2010-2014 blev alltså förstörda, lagvidrigt!!  Jag - trots remiss till 
sömnterapin på en annan enhet - fick avslag med förklaring, att jag ”inte sökte vård 
efter symtomdebut.“  Detta uttalande är en osanning: Jag sökte vård! Det finns även 
en remiss till sömnterapin. Jag begär svar på varför det inte tas hänsyn till 
faktumet av förstörda journaler. 
 
Inte prövat av KAM, sker på skadeståndsrättslig grund 
 

15. Kvitto för läkemedel ska de skickas via ombudet eller direkt till er? 
 
Det gör du upp med ditt ombud, KAM har ingen åsikt. 
 

16. Borde det inte räknas som jäv bara för att det är samma företag? så kallat 
ombuds jäv? Angående Mavera alltså? 
 
KAM använder andra läkare än LFF men de kommer från det företag som 
Kammakollegiet har upphandlat. 
 

17. När ett ärende omprövas, tar den nya läkaren del av den första bedömningen 
eller gör de en helt ny egen bedömning, så att de ej ”färgas” av den tidigare? 
 
KAM använder andra läkare än LFF men de kommer från det företag som 
Kammakollegiet har upphandlat. 
 
 



 

 

18. Vilken mailadress ska man använda när man mejlar er? 
 
forsakring@kammarkollegiet.se eller till din egen handläggare 
fornamn.efternamn@kammarkollegiet.se 
 

19. Vi har ännu inte begärt ut ersättning för några mediciner eller läkarbesök sedan 
vi 2010 gick till läkare. Hur skickar vi lämpligast in alla kvitton mm. för det? Till 
vilken adress? 
 
Har ni fått bekräftelse på att KAM har ärendet så har ni adressen i brevet om inte 
sänd till LFF 
 

20. Ser i chatten att det verkar var många som inte fått ersättning för 
inkomstförlust utbetald av Läkemedelsverket. Kommer Kammarkollegiet titta på 
vad som är utbetalt eller inte? 
 
KAM tar del av hela akten inklusive betalningar 
 

21. Vid utbetalning av inkomstbortfall, betalas det in automatiskt till allmän och 
tjänstepension? 
 
Nej, ersättningen från KAM är inte pensionsgrundande. Vi kompenserar för 
pensionsförlusten 

 
22. De kontaktuppgifter med mejl, bankgiro osv som Läkemedelsförsäkringen 

hade, övergår dom eller måste drabbade skicka in uppgifterna igen till 
Kammarkollegiet? 
 
KAM tar del av hela akten inklusive kontakt och kontouppgifter 

 
 
 

 
 


