Uppdatering gällande skadereglering vid narkolepsi, juni 2019

Med anledning av att felaktig information publicerats i olika medier den senast tiden vill vi, för
att undvika missförstånd, göra några klargöranden om hur skadeanmälningar gällande
narkolepsi efter pandemivaccinationen 2009 hanteras av Läkemedelsförsäkringen.

Preskription
Läkemedelsförsäkringens preskriptionstid innebär att man behöver lämna in sin anmälan
inom tio år efter det att man slutat ta medicinen ifråga. För en vaccination såsom
pandemivaccinationen innebär det när den sista sprutan togs. Det räcker att man har gjort en
anmälan till oss för att preskriptionen ska försvinna, dvs har man bara gjort en anmälan till
oss behöver man inte oroa sig för att skadan ska preskriberas.

Ersättningar
Skaderegleringen sker enligt de metoder som finns för att beräkna ersättning för
personskador enligt svensk skadeståndsrätt. Så snart Läkemedelsförsäkringen konstaterat
att ett övervägande sannolikt samband föreligger mellan narkolepsi och
pandemivaccinationen 2009, betalar vi ut 50 000 kr avseende sveda och värk och erbjuder
ett förskott avseende kommande invaliditetsersättning. Det är inte någon slutgiltig ersättning,
skaderegleringen är individuell och kommer att pågå under så lång tid som krävs för att
kunna överblicka alla de konsekvenser som den skadade har drabbats av. Invaliditetsgraden
kan komma att fastställas till högre grad och i så fall kan nya belopp betalas ut.

När får man slutgiltig ersättning?
Anledningen till att Läkemedelsförsäkringen väntar med att ge unga skadelidande viss
ersättning är för att se hur sjukdomen utvecklas, och på så sätt säkerställa att den
skadelidande får all den ersättning hen kan ha rätt till. Sjukdomen eller skadan kan ju både
förbättras men också försämras, och eventuella kvarstående besvär kommer att bedömas
först när den skadelidande nått vuxen ålder. Tillfälliga inkomstförluster kan betalas ut innan
den skadelidande nått vuxen ålder men inget ärende gällande barn/unga kommer avslutas
förrän det står klart hur det blir med arbetsförmågan.
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