
Narkolepsi är en neuro-
logisk sjukdom som orsa-
kas av störningar i reglering-
en av vakenhet och sömn. 
Det främsta symtomet är 
en uttalad sömnighet dag-
tid och sömnattacker som 
inte går att förhindra. Även 

◆ attacker med plötslig kraft-
löshet i musklerna och 
känsla av förlamning samt 
hallucinationer och förlam-
ning i samband med insom-
ning och uppvaknande före-
kommer.
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Narkolepsi

Så många kommer att fyras av 
i Stockholm när kronprinses-
san Victorias barn är fött. För att 
fira att en blivande tronarvinge 
är född skjuter man dubbelt så 
mycket som vid ordinarie salut. 
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”Det ska 
inte gå 
att släppa 
igenom 
ett vaccin 
med en 
sådan här 
allvarlig 
biverkan”

Finn Bengtsson,  
(M), östgötsk 
riksdagsman
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en allmän rädsla för vacci
nationer. 

– Vi måste ha en bered
skap mot stora och allvar
liga pandemier, understry
ker han.

Stora utbrott på nytt
Britt Åkerlind, smitt

skyddsläkare i Östergöt
lands landsting, välkomnar 
också nya vaccinavtal. Svin
influensan började i Mexi
ko. Nu, tre år senare har lan
det återigen stora utbrott av 
aggressiv influensa. 

– De riktigt aggressiva in
fluensorna kommer med 
jämna mellanrum.  Då mås
te vi kunna vaccinera, säger 
hon. 

Läkemedelsverket har 

inlett en stor studie av ny
insjuknade i narkolepsi. I 
studien ingår både barn och 
unga som vaccinerats med 
Pandemrix och de som inte 
gjort det. 

Förhoppningen är att 
kunna belägga misstan
karna om att svininfluensa
vaccinet utlöste sjukdomen 
och då också klarlägga hur 
det gått till.

Kan vaccinet ha orsakat 
sjukdomen, eller satte det 
igång något som ändå skul
le bryta ut inom några år, är 
exempel på en frågeställ
ning som studien kanske 
kan ge svar på.
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Politiker skyller narkolepsi 
på Läkemedelsverket
linKÖPing
– Läkemedelsverket 
har uppenbarligen inte 
haft tillräckligt stora 
säkerhetsmarginaler i sin 
bedömning av influensa-
vaccinet.

Kritiken kommer från 
östgötske riksdagsmannen 
Finn Bengtsson (M). Han 
vill utreda regelverket för 
hur Läkemedelsverket god
känner influensavaccin och 
ska ta upp frågan när han 
träffar socialminister Gö
ran Hägglund (KD).

Läkemedelsverket god
kände Pandemrix, innan 
massvaccineringen mot 
svininfluensa i landet satte 
igång för drygt tre år sedan.

Obotlig sjukdom
– Det ska inte gå att släp

pa igenom ett vaccin med 
en sådan här allvarlig biver
kan, säger Finn Bengtsson 
apropå det tragiska faktum 
att ett stort antal barn och 
unga insjuknat i den obot
liga sjukdomen narkolepsi, 
efter att ha fått vaccinet. 

Finn Bengtsson kritiserar 
också Läkemedelsverket 
för högar av oanvända vac

cin som vilar i lager, både i 
länet och på andra håll i lan
det. Det är inte klart vad som 
kommer att hända med det, 
men troligen förstörs det.

Vaccinet beställdes uti
från verkets rekommenda
tion om två doser per per
son. Som sedan ändrades 
till en. 

– Man borde ha kunnat 
säga det i tid, anser Finn 
Bengtsson.

Nya avtal
Regeringen har nu gett 

Socialstyrelsen i uppdrag 
att sluta nya avtal med vac
cinproducenter, enligt upp
gift i Svenska Dagbladet. 
Detta för att säkerställa att 
vi får influensavaccin nästa 
gång som en pandemi slår 
till.

Avtalen ska rymma ”till
gång till vaccinbehandling 
för hela befolkningen,” vil
ket innebär en ny massvac
cinering när nästa influensa
pandemi slår till. 

Finn Bengtsson ser det 
som nödvändigt att teckna 
nya avtal. Han är rädd för 
att biverkan som Pandem
rix visat sig ha, ska leda till 

Efter massvaccineringen mot svininfluensan insjuknade ett stort antal barn i den obotliga sjukdomen narkolepsi. foto: bertil ericsson/scanpix
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Våldsam patient på US
Den 52årige mannen hade ram
lat och slagit sig och var dessutom 
nedkyld när han den 9 december 
förra året togs in på Universitets
sjukhuset. Mannen började av nå
gon anledning att ta av sig sin rock 
och blev då uppmanad av en sjuk
sköterskestudent att behålla den 
på. Helt utan förvarning slog 52
åringen till studenten över örat, 
vilket, förutom smärta, ledde till att 
studentens glasögon gick sönder. 

52åringen har nu åtalats för 
misshandel. I förhör har han för
klarat att han på grund av berus
ning inte minns händelsen. Man
nen krävs på drygt 8 000 kronor i 
skadestånd.   

Östergötlands 
flygresenärer 
ska hämtas hem
linKÖPing
Många östgötar väljer att flyga 
från Stockholm trots att det går 
flyg från Linköping och Norrkö-
ping som har anslutningar till 
hela världen. 

Det rör sig om 480 000 årspassa
gerare. För att säkra framtiden för 
länets flygplatser bör man koncen
trera sig på att ”hämta hem” de öst
götska flygresenärerna från Stock
holm. 

Däremot bör man inte arbeta för 
att få fler flygbolag att flyga från re
gionen till de stora flygplatsnaven i 
Europa. Det kan resultera i en för
sämrad flygtrafik i länet eftersom 
underlaget inte räcker till. 

Det skriver kommunens utveck
lingsbolag för flygplatsen, FlygMex, 
i ett yttrande över utredningen om 
hur länets flygplatser ska samverka 
i framtiden.

Många reser från Stockholm trots 
flyg från Linköping och Norrköping.
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15-åring anhållen  
för våldtäkt
En yngling i Norrköping har anhål
lits misstänkt för våldtäkt mot min
derårig. Under lördagen inkom en 
anmälan till polisen rörande våld
täkt mot minderårig. Den miss
tänkte gärningsmannen, som sitter 
häktad hos polisen i Norrköping, är 
endast 15 år gammal. 

När och var den påstådda våld
täkten ska ha ägt rum är oklart.  
Polisen är mycket förtegen av hän
syn till de inblandades låga ålder.


