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Efter en hemställan från Narkolepsiföreningen att ompröva den så kallade 8-månadersgränsen har de 

medicinska rådgivarna gått igenom argument presenterade av Narkolepsiföreningen samt nya 

forskningsresultat som tillkommit sedan Läkemedelsförsäkringen började tillämpa 8-månader från 

vaccination till första symptom som gräns för godkännande. Sammantaget finner man starka skäl att tro 

att risken för narkolepsi efter vaccination med Pandemrix kvarstår längre än 8 månader.  

En svensk studie förväntas tidigast andra halvåret 2015 presentera nya data som kan vara av stor 

betydelse för att fastslå en ny tidsgräns och Läkemedelsförsäkringen vill avvakta denna studie innan en 

ny tidsgräns fastslås. Dock är vi medvetna om den oro och frustration som den utdragna väntan på 

besked skapar för de drabbade och kommer därför att från och med idag tillämpa en interimistisk 

tidsgräns på 16 månader som alltså kan komma att förlängas efter det att resultaten från den svenska 

studien presenterats. Vi identifierar nu de ärenden där man tidigare fått avslag på grund av debut senare 

än 8 månader och som kan godkännas med den nya tidsgränsen och kommer att meddela de berörda så 

snart som möjligt. 
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LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN är den mest förmånliga försäkringen för den som skadats av läkemedel. Den svenska 
Läkemedelsförsäkringen bildades den 1 juli 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsföretagen i 
Sverige. Försäkringen verkar för att personer som drabbats av en läkemedelsskada ska få ekonomisk ersättning och 
omfattar alla som fått läkemedel inom svensk sjukvård, deltagit vid kliniska prövningar eller köpt läkemedel som sålts 
av apotek i Sverige eller av butik med tillstånd att sälja receptfria läkemedel från läkemedelsföretag som är anslutna 
till Försäkringen. Jämfört med produktansvarslagen ger LFF ett utökat skydd och patienter som skadats kan på ett 
enkelt sätt få kompensation utan att behöva gå via domstol och utan att behöva bevisa att läkemedlet som orsakat 
skadan varit behäftat med fel. Bakom försäkringen står läkemedelsföretag, statlig forskning, apotek, 
distributionsföretag och företag som utvecklar läkemedel.  
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