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Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i
narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19)
Statskontoret begränsar sitt remissvar till att lämna synpunkter på departementspromemorians överväganden och förslag rörande statens ansvar,
handläggande myndighet, lagreglerat prövningsansvar samt statliga ersättningskostnader.
Statens ansvar
Statskontoret är i grunden positiv till att personer som oförskyllt insjuknar
till följd av läkemedelsanvändning blir kompenserade på ett likvärdigt sätt.
Promemorians bedömning av det statliga åtagandets utformning framstår
som rimlig. Statskontoret tillstyrker därför den föreslagna ordningen med att
staten betalar ut kompletterande ersättning först då full ersättning inte utgår
från Läkemedelsförsäkringen.
Handläggande myndighet
Statskontoret delar bedömningen att det ur ett rättssäkerhetsperspektiv är
lämpligt att en statlig myndighet ansvarar för handläggningen av den
statliga ersättningen. Det är vidare en fördel att handläggningsansvaret läggs
på en befintlig myndighet och att en ny myndighet därmed inte behöver
inrättas. Statskontoret instämmer i bedömningen att Kammarkollegiet,
genom sin erfarenhet av statliga försäkringsfrågor och personskadereglering,
är den statliga myndighet som har bäst förutsättningar att administrera den
föreslagna ersättningsordningen.
Lagreglerat prövningsansvar för Kammarkollegiet
Statskontoret anser att promemorian inte redovisar övertygande skäl till att
Kammarkollegiet ska pekas ut som ansvarig prövningsmyndighet i en ny lag
om ersättning till vissa narkolepsidrabbade (4 §). Den fortsatta beredningen
av promemorian behöver klarlägga om det föreligger tillräckliga skäl till den
föreslagna lagregleringen. Enligt Statskontoret bör det även övervägas om
fastställandet av Kammarkollegiet som ansvarig prövningsmyndighet i
stället kan regleras på en lägre normnivå än lag. Statskontoret vill i sammanhanget uppmärksamma att det av förordningen (2007:824) med instruktion
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för Kammarkollegiet framgår att myndigheten redan ansvarar för beslut om
ersättningar enligt olika författningar.
Statliga ersättningskostnader
Departementspromemorian konstaterar att storleken på de statliga ersättningskostnaderna beror på flera variabler som i dagsläget är okända. Enligt
Statskontoret innehåller promorian en tillfredställande beräkning av förväntade ersättningskostnader utifrån vissa låg-, mellan- respektive högriskscenarier. Däremot anser Statskontoret att promemorian inte på ett tydligt
sätt beskriver hur ersättningskostnaderna närmare är tänkta att finansieras.
För Statskontorets del är bl.a. innebörden av promemorians kortfattade
resonemang om att Kammarkollegiet ska betala ersättningar i sitt eget
system oklar.

Vikarierande generaldirektör Mikael Halápi har beslutat i detta ärende.
Utredningschef Anna Pauloff och utredare Clas Heinegård, föredragande,
var närvarande vid den slutliga handläggningen.

Mikael Halápi

Clas Heinegård

