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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 februari 2017 beretts tillfälle att 
avge yttrande över förslag till medicinsk invaliditetsgrad för sjukdomen narkolepsi i 
det medicinska tabellverket för sjukdomar.  
 
Narkolepsi är en sjukdom som före år 2009 drabbade ungefär 100 personer årligen i 
Sverige varav cirka 10 procent under 20 år. Efter vaccinationen med Pandemrix 2009 
har antalet drabbade ökat markant framför allt i åldersgruppen under 20 år. Att så 
många har drabbats har lett till ökad kunskap om sjukdomen samt behov av att införa 
sjukdomen i det medicinska tabellverket för sjukdomar.  
 
Socialstyrelsen har beskrivit sjukdomen på följande sätt. 
 
Kraftig dagsömnighet med sömnattacker som inte går att förhindra. Dessa 
sömnattacker är mycket besvärande och kan vara direkt farliga. Nattsömnen blir 
försämrad med minskad djupsömn och många uppvaknanden. Detta kan leda till 
ytterligare förvärrad dagsömnighet, koncentrationssvårigheter, försämrad 
inlärningsförmåga, nedstämdhet och beteendeproblem, framför allt hos barn och 
ungdomar. Viktuppgång, förändrad ämnesomsättning och för tidig pubertet hos barn är 
andra vanliga symptom. Cirka 75 procent av de drabbade upplever plötsliga attacker 
av muskelsvaghet (kataplexier). Dessa kataplexier kan innebära allt från att hakan 
faller ned och talet blir sluddrigt till att knäna viker sig eller att hela kroppen förlamas. 
Ofta utlöses kataplexierna av starka känslor, vanligen av glädje men också av ilska, 
rädsla, överraskning eller stress. Cirka 25 procent drabbas av sömnparalyser, som är en 
tillfällig oförmåga att prata eller röra sig under några sekunder eller minuter i samband 
med uppvaknandet och ibland också vid insomningen. Även hörsel, syn och/eller 
känselhallucinationer kan inträffa i samband med att man somnar eller just har vaknat. 
Som ovan nämnts vaknar och somnar dessa personer många gånger varje natt. 
 
Vidare anför Socialstyrelsen att sjukdomen medför stora sociala problem och 
begränsningar i det vardagliga livet, i skolan och i arbetslivet. Dagsömnigheten gör att 
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man riskerar att somna även i vardagliga situationer, som vid bilkörning, när man är på 
väg att gå över en gata eller håller på att laga mat. Kataplexiattackerna innebär en risk 
att falla ihop vid sinnesrörelse, framför allt när man skrattar, men också när man blir 
överraskad, ledsen eller sexuellt stimulerad. Behovet av socialt och psykologiskt stöd 
är stort och bör tillgodoses. I vissa ovanliga fall kan besvären vara så svåra att det 
behövs ständigt stöd för att klara vardagen. Många drabbade kan eller kommer inte att 
kunna arbeta alls eller endast till viss del.  
 
För att lindra dagtröttheten används centralstimulerande läkemedel. SSRI – preparat 
används för att lindra kataplexiattackerna. Natriumoxybat, mer känt som GHB, 
används främst nattetid för att reducera sömnparalyser och hallucinationer. Medlet kan 
också användas för att reducera sömnattackerna under dagtid. 
 
I våra grannländer (framför allt Norge och Finland), har många drabbats av narkolepsi 
efter vaccinationen med Pandemrix. Dessa länder har ett system som liknar det 
svenska vid fastställandet av invaliditetsgrader avseende sjukdomar och skador. 
Sjukdomen narkolepsi finns inte med i tabellverken i våra nordiska grannländer. Trots 
detta har ett stort antal invaliditetsgrader fastställts i dessa länder.  
 
I Norge ligger de flesta narkolepsidrabbade i intervallet 30-44 procent. De personer 
som har lindriga besvär hamnar i nivån 15-29 procent och de med allvarligare besvär i 
nivån 45-59 procent. 
 
I Finland har merparten hamnat i invaliditetsklass 4 vilket motsvarar ungefär 
20 procent enligt det svenska tabellverket.  
 
I Danmark har såvitt känt endast en invaliditetsgrad fastställts. Den hamnade på 
40 procent. 
 
I det svenska tabellverket för sjukdomar uppgår exempelvis det högsta takvärdet för 
epilepsi till 60 procent.  
 
Advokatsamfundet anser att det högsta takvärdet för narkolepsi bör ligga i samma nivå 
som det högsta takvärdet för epilepsi. Dessutom bör införas en möjlighet till 
individuell bedömning vid mycket uttalade och svåra besvär.  
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