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DOM  

 

Saken gjelder tvist om ansvar etter pasientskadeloven for sykdom etter vaksinasjon.  

 

Kort om sakens bakgrunn og sakens gang for retten 

 (heretter  eller saksøker) er født 9. august 1955. Hun 

har siden 1999 vært ansatt i  kommune, først som hjemmehjelp og senere som 

renholder ved ulike skoler i  Hun har fortrinnsvis arbeidet ved  

hvor hun også arbeidet da hun 22. april 2013 ble sykemeldt. Hun har etter sykemeldingen 

ikke vært i inntektsgivende arbeid og er nå uføretrygdet 

 

Den 10. desember 2009 ble  vaksinert med vaksinen Pandemrix. Vaksinasjonen 

var del av et anbefalt vaksinasjonsprogram for å hindre eller begrense sykdomsutvikling av 

H1NI, også kalt svineinfluensa. Svineinfluensa var en sykdom med stor utbredelse blant 

annet i Europa og Pandremix var en av flere vaksiner som ble benyttet. 

Vaksinasjonsprogrammet og sykdomsutbredelsen falt sammen i tid og vaksinasjons-

programmet ble i det vesentlige gjennomført i høsten 2009 og vinteren 2010.  

 

I november 2013 ble  diagnostisert med G47.4 Narkolepsi med katapleksi, 

(heretter også benevnt narkolepsi type 1). Det er uomstridt at hun har sykdommen.  

 

De vesentligste symptomer på narkolepsi type 1 er anfall med innsovning dagtid og 

unormal nattesøvn, samt katapleksi som er beskrevet som akutt og kortvarig muskelsvinn, 

gjerne i forbindelse med emosjonell påvirkning. Katapleksi utvikles vanligvis i tid noe 

etter at symptomene ved søvnanfall har inntrådt. Sykdommen er ofte også forbundet med 

symptomer som søvnparalyse og hallusinasjoner. 

 

Sykdommen narkolepsi med katapleksi er en sjelden sykdom og den direkte årsak til 

sykdommen er ikke kjent.  

 

Det er enighet blant fagkyndige at vaksinen Pandemrix har vist seg å gi forhøyet risiko for 

utvikling av narkolepsi type 1, men årsaken til og virkningsmekanismene bak 

sammenhengen mellom Pandemrix og utvikling av narkolepsi er ikke kjent. Retten 

kommer nærmere tilbake til medisinske og statistiske forhold knyttet til vaksine og 

sykdomsutbrudd.   

 

 meldte inn skade til Norsk Pasientskadeerstatning den 10. januar 2014, som den 

7. januar 2015 avslo hennes krav om erstatning. Vedtaket ble påklaget og behandlet av 

Pasientskadenemnda som ved vedtak av 31. oktober 2018 ikke tok klagen til følge. 

 

I forbindelse med behandling av søknad og ble det innhentet uttalelser fra  samt 

uttalelse og epikrise/journaler fra hennes utredninger, behandlende lege og fastlege. Det 
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ble også innhentet ulike sakkyndige uttalelser som retten kommer tilbake til. Også familie 

og kolleger ga uttalelse i forbindelse med behandling av hennes krav om 

pasientskadeerstatning.   

 

Advokat  tok på vegne av   ut stevning ved Aust-Agder 

tingrett den 10. april 2019, der det ble begjært fastsettelsesdom for at  hadde rett 

til pasientskadeerstatning fra Staten ved Pasientskadenemnda for skade påført etter 

Pandremix-vaksine 10. desember 2009. Han nedla også påstand om saksomkostninger. På 

vegne av Staten v/pasientskadenemnda innga advokat Snorre Sæveraas tilsvar den 10. mai 

2018 med påstand om at Staten v/pasientskadenemnda ble frifunnet og tilkjent erstatning.  

 

Hovedforhandling i saken ble avholdt fra 15. oktober til og med 17. oktober 2019. Det ble 

avhørt 11 vitner, hvorav fire var sakkyndige vitner. Det ble foretatt slik dokumentasjon 

som fremgår av rettsboken og det elektroniske dokumentutdrag.  

 

Medisinsk bakgrunnsinformasjon  

Utvikling av sykdom og informasjon om sykdomsdebut er sentrale faktiske opplysninger i 

saken og er også knyttet til spørsmål om sykdommen har annen årsak. Retten finner det 

nødvendig å innta en relativt detaljert oversikt over innhold i hennes journaler hos fastlege 

og sykehus fra 2006 og frem til diagnosen ble fastslått. Kun hovedinnhold er tatt inn og 

forhold som anses uten relevans er utelatt. Det er ikke redegjort for hvilke medisiner hun 

ble anbefalt. 

  

 ble i 2003 diagnostisert med psoriasis.  

 

2006 

Fra legejournal 14. august 2006 fremgår at  i ca 2 måneder hadde hatt smerter i 

thorax og at hun ikke hadde jobbet i tre uker. Hun ble fra 29.08.2006 sykemeldt med 

diagnosen L18 Myalgi med 50 % fra 29.08.2006 til 12.09.2006. Hun ble videre sykemeldt 

i 100 % stilling med samme diagnose fra 13.09.2006 til 29.09.2006. Den 24.09.2006 ble 

hun innlagt  legevakt for brystsmerter der det fremgår at hun hadde brystsmerter 

sentralt og på venstre side og at hun hadde hatt det i lengre perioder, med forverring siste 

måned. Hun ble utskrevet 25.09.2006 uten videre utredning og der smertene var antatt å 

være myalgiske smerter.   

 

2007 

Av journal 03.07.2007 fremgår at hun har mye muskulære smerter som før, og at hun ble 

deprimert av å slutte å røyke. Hun rapporterer om fortsatt mye smerter i høyre side av 

thorax.  

 

Av journal 26.09.2007 fremgår at hun er utslitt, arbeidet mye også for sykemeldte kolleger. 

Hun har fått mer smerter i thorax og med mye muskulære spenninger, og hun beskriver 
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også at hun har turnus på jobb med nytt arbeidssted hver 2. mnd og trives dårlig med det. 

Hun får ikke gjort jobben så godt som hun ønsker. Hun ble sykemeldt med diagnose P76 

Depresjon INA i perioden 26.09.2007 til 17.10.2007.  

 

Ved konsultasjon 17.10.2007 videreføres sykemeldingen 100 % i perioden 18.10.2007 til 

14.11.2007. Det fremgår at det er mye samtale rundt hennes situasjon.  

 

Ved konsultasjon 31.10.2007 fremgår at hun har litt mindre smerter, men føler seg fortsatt 

svært anspent. Har fortsatt vondt i skulder/øvre del av rygg og vansker med å forholde seg 

til all bytting av arbeidssted på jobb. Får fysiske reaksjoner ved tanke på jobb.  

 

Ved konsultasjon 14.11.2007 fremgår at hun opplyser at det går bedre og at hun har hatt 

positiv samtale med arbeidsgiver og med NAV. Hun beskriver endringer i arbeidsturnus 

som hun er fornøyd med. Fortsatt sykemeldt med diagnose Depresjon INA fra 15.11.2007 

til 30.11.2007. Det samme opplyses ved telefonkonsultasjon 30.11.2007 og sykemeldingen 

videreføres fra 1.12.2007 til 02.01.2008. 

 

2008 

Ved konsultasjon 02.01.2008 opplyser hun at hun har mindre smerter, men fortsatt en del 

smerter øverst i thorax og at hun har hatt disse smertene i 1,5 år. Hun vil forsøke seg litt i 

jobb og hun er sykemeldt 100 % til 06.01.2008 og 50 % sykemeldt til 31.01.2008.  

 

Ved konsultasjon 29.01.2008 opplyser hun at det går fint å jobbe 50 %, har fortsatt en del 

smerter og klarer ikke jobbe mer enn 50 %. Det fremgår at diagnose er L18 Myalgi, men at 

sykemelding gjelder Depresjon INA 50 % frem til 29.02.2008.  

 

Hun ble innlagt ved Sørlandet sykehus, medisinsk avdeling fra 05.02.2008 til 06.02.2008, 

med diagnose M79.1 Myalgi og R07.4 Brystsmerter.  Det ble gjennomført ekko-

dopplerkardiografi og arbeids-EKG med normale funn. Ved utskriving bemerker overlege 

 følgende:  

 

Ut fra forløp og funn vil man mene det er liten sannsynlighet for symptomgivende 

koronarsykdom. Klinisk er pasienten øm og stram i brystveggsmuskulaturen, spesielt 

på venstre side. I tillegg også stram subskapulær muskulatur. Man vil således anta at 

muskelstøtteapparatet kan være involvert i hennes symptomer. Generelt kan hun nok 

vise et asteniformet funksjonsbilde med depressive trekk. Man anbefaler nytt forsøk 

på røykekutt. Regelmessig fysisk treningsaktivitet.  

 

Ved konsultasjon 03.03.2008 fremgår at hun har det bedre og ikke har hatt brystsmerter 

siden innleggelsen, men stadig palpøm intercostalt. Hun sykemeldes for Depresjon INA i 

50 % fra 01.02.2008 til 29.02.2008 og hun opplyser at hun er innstilt på full jobb fra i dag. 

Det sendes rekvisisjon til røntgen av thorax.  
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Røntgenundersøkelsen konkluderer med Regress av restinfiltrat i lingula etter tidligere 

pneumoni.  

 

Ved konsultasjon 01.04.2008 fremgår at hun ikke har hatt muskelsmerter på ferie.  

 

Ved konsultasjon 10.06.2008 opplyser hun at det fungerer svært bra på jobb, og ikke 

opplever belastning ved å jobbe flere steder når hun har fast kollega. Hun angir at hun ikke 

lenger har brystsmerter og at hun selv tror smertene var psykisk betinget. Det angis ikke 

annet enn nese symptomplager IKA ved konsultasjon 11.07.2008.  

 

Ved konsultasjon 02.09.2008 beskriver hun igjen smerter i brystet i forbindelse med 

flytting av en vaskemaskin. Videre at hun ikke har tro på at hun kan klare å stå i full jobb 

frem til pensjonsalder.  

 

Ved konsultasjon 18.11.2008 angir hun mer smerter i thorax.  

 

2009 

I journal fra 05.01.2009 fremgår at hun har blitt pålagt arbeid i helgene dvs 7 dager i strekk 

og at hun ikke kan klare å jobbe mer enn 5 dager sammenhengende og 2 dager fri.  

 

Ved ny konsultasjon hos fastlege 19.01.2009 fremgår at hun er spent på om hun får fast 

arbeidssted, og ved konsultasjon 23.02.2009 fremgår at hun har fått fast arbeidsted på 

 fra 09.03.2009.  

 

Ved konsultasjon 09.11.2009 fremgår at hun er stresset for at arbeidsgiver skal endre 

hennes arbeidssituasjon med fast team og fast arbeidsplass. Hun er redd hun får tilbake 

smerter som tidligere. Hun opplyser at hun etter at hun fikk fast arbeidsted har fungert godt 

og med svært lite muskulære plager.  

 

2010 

Ved konsultasjoner med fastlege 13.01.2010 og 05.02.2010 fremgår at  gruer for 

møte med arbeidsgiver og at hun er fortvilet over situasjonen. I brev fra  til 

fastlege 24.05.2010 fremgår:  

Etter utallige møter med sjefer og rektor, har nå AMU avgjort at jeg blir fast på 

 resten av mitt arbeidsliv som renholder. Dette gjelder også min 

kollega gjennom de siste 16 mnd, pluss 3 renholdere på  Jeg har glad for 

dette, og har aldri følt meg friskere enn nå. Ville bare meddele deg dette.  

 

Hun oppsøkte legevakten 24.08.2010 for luftveisinfeksjon hvor det fremgår at hun har hatt 

hoste i 2,5 uker med feberfølelse. Hun ble undersøkt for pneumoni og ble sykemeldt fra 
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25.08.2010 til 29.08.2010 med diagnose Astmabronkitt INA. Det ble 27.08.2010 tatt 

røntgen med resultat: hyperinflasjon og mulig restinfiltrat venstre side.  

 

Det ble tatt ny røntgen 12.10.2010 med resultat: hyperinflaterte lunger emphysematøst 

preg uten aktuelle lungeforandringer. Hun er til konsultasjon hos fastlegen med diagnose 

L18 Myalgi, og det fremgår at hun fikk smerter i venstre side thorax som debuterte i 

forbindelse med kraftig host. Bekymret over å skulle slutte å røyke pga tristhet.  

 

Hun ble i desember 2010 sykemeldt av kiropraktor.  

 

2011 

27.01.2011 var hun til konsultasjon hos dr  ved  

institutt. Her fremgår at hun har hatt smerter i øvre thorax og skuldre siste 6 år. De er ikke 

traumerelatert og hun har hatt økende plager fra ca desember 2010. Det fremgår videre at 

hun har hatt behandling med kiropraktikk og akupunktur med lindring av thoracale smerter 

mens venstre skuldersmerte består. Det er beskrevet smertebue, abduksjonssmerter, og 

«hånd på rygg» redusert og vondt. Hun får smertelindrende injisering.  

 

 skiftet i 2011 til fastlege på  legesenter hvor det fremgår at hun 

01.11.2011 hadde første konsultasjon og der hun sykemeldes for korsrygg-

symptomer/plager L03, med 100 % sykemelding fra 01.11.2011-04.11.2011. Det fremgår 

følgende:  

 Kjent problemstilling med myalgi i skulderparti. Jobber som renholder.  

I helgen debut med akutte smerter lumbalt med utstråling til flanke bilat. Kom plutselig 

under gange inne. Kontinuerlige smerter med takvise forverringer. Bevegelsestrang. Ikke 

symp på UVI. Ikke alment påvirket eller febril.  

Det ble rekvirert ultralyd nyre/urinveier.  

 

 kontakt med lege 7.11.2011 og 16.11.2011 gjaldt oppfølging av 

urinvisinfeksjon, og der det i notat 16.11.2011 er uttrykt at hun kommer med urinprøve for 

kontroll etter kur. Hun føler seg bra.  

 

2012 

Ved konsultasjon 24.05.2012 hos fastlege fremgår at  søster nylig har fått 

hjerneslag 49 år gammel, sannsynlig arvelig disposisjon og hun ønsker sjekk på dette. Det 

er notert enkel pasientkontakt hos fastlegen 16.07.2012 under diagnose K99 Karsykdom 

arteriell.   

 

 henvises til dr.  ved  der hun er til undersøkelse 

31.07.2012. Det er blant annet notert:  

 

Søster med hjerneslag, far død av hjerteinfarkt. Mor og bror med hypertensjon. Har selv ikke 

kardiovaskulære symptomer. Kommer for en kardiovaskulær risikovurdering.  
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Vurdering: Normal hjerte og kar us. Lett luftveisobstruksjon. Ikke dyslipemi og normotensiv. 

Motiveres røykeslutt. 

 

Det fremgår av pasientjournal at det ikke var registrert kontakt mellom  og 

fastlege senere i 2012. 

 

2013 

 kontaktet legevakten 05.01.2013 og ble samme dag innlagt på nevrologisk 

avdeling ved Sørlandet sykehus. Det fremgår at innleggelsesårsak er Residiv. Tia anfall.  

Under kort sykehistorie fremkommer følgende:  

 

Pas kommer fra legevakta. Pasienten har siden desember vært svært trøtt. Kan sovne i 

pausene på jobb. Sovnet også på venteværelset på legevakta. Er også tørr i munnen. 

Pasienten beskriver episoder med at hun blir nummen i venstre arm, bein og munnvik. Det 

skjedde senest i dag klokken 14.  

 

Deretter fremgår følgende: 
  

1. Kommunikasjon/sanser 
Våken, klar og orientert 

2. Kunnskap/utvikling/psykisk 

 

3. Åndedrett/sirkulasjon 

Stabil sirk og resp 

4. Ernæring 

God matlyst, tross dette har hun gått ned i vekt den siste tiden. 

5. Eliminasjon 

Sier at hun må fort på toalettet etter at hun har spist. 

6. Hud/vev/sår 

Tørr og varm i huden 

7. Aktivitet/funksjonsstatus 

Jobber til vanlig som renholder 

10. Sosial/planl.utskriving 

Datter er med ved innkomst 

 

Opplysningene er gitt av: Pasient/ 

 

Turnuslege  har deretter notert følgende:  

 

Familie/sosialt 

Pasienten jobber som renholder. 

Hereditet 

Søster med cerebralt insult 50 år gammel. 

Far med kjent hjertesykdom fra ca 50 års alder og døde av dette i 70-års alder. 

Tidligere sykdommer 

Kjent psoriasis. 

Innlagt 2 ganger med brystsmerter i 2006 og 2008, konkludert med myalgiske smerter. 

Aktuelt 

Pasienten har hatt en uttalt trøtthet fra midten av desember, følt seg utslitt, og dette er en 
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pasienten som for har følt seg svært oppegående og i kjekk form. Den siste uken har hun 

flere ganger har hun hatt anfall av sekunders varighet der venstre benet svikter, og i dag og i 

går har hun også hatt anfall der venstre munnvik har hengt nedover parallelt med at venstre 

undereks. har sviktet. Siste anfall kl 1400 i dag, i det hun skulle åpne kjøleskapet, fikk da 

falltendens mot venstre samtidig som det føltes som om leppen "flagret" Varte 5-10 

sekunder, beskriver 2 slike anfall i går også. Kommer nå, ingen andre symptomer, spesielt 

ingen symptomer fra oculi. 

Kommer med spørsmål om TIA. 

 

Naturlige funksioner 

Vannlating:   Normalt 

Avføring:  Normalt 

Matlyst:  God 

Søvn:   God  

 

Allergier 

Ingen kjente. Ingen kjent medikamentallergi. 

Stimulantia 

Pasienten beskriver at hun røyker 2 pakker 20 pakninger med sigaretter i uken. 

Medikamenter 

Ingen faste. Ingen ved behov. 

Status presens 05.01.13 kl 2030. 

 
Resyme og vurdering 05.01.13 

Det dreier seg om en dame født i -55, fra tidligere psoriasis, ellers stort sett frisk. Bruker 

ingen faste medisiner. Søster med slag i 50-års alder. 

Det aktuelle er at pasienten har følt seg trøtt og utenfor siden midten av desember. Siste uken 

har hun hatt flere TIA-suspekte anfall på 5-10 sekunders varighet med følelse av kraftsvikt i 

venstre undereks. 2 anfall i går og 1 i går kl 1400.1 går og i dag hadde hun parallelt med 

kraftsvikt også følelse av hengende munnvik venstre side, følelse av at leppen "flagret". Ved 

klinisk undersøkelse er det normal organstatus, normal nevrologisk undersøkelse. 

 

Ved CT ble det ikke påvist noe patologisk.  

 

I sykepleiers  notat samme dag kl 21.37 er det under kort sykehistorie beskrevet 

følgende:  

 
Pasienten forteller at hun den siste uken har opplevd svikt i venstre bein. Dette har vært 

episodevis som har kort varighet. De to siste dagene har hun i forbindelse med disse 

episodene merket at noe skjer med munnen. Usikkert om det er en rykning eller hengende 

munnvik. Også dette i venstre side, kort varighet. Pasienten har vært plaget av å sovne så 

fort hun setter seg ned. Dette kan være når som heist på døgnet. Hun sover aldri lenge av 

gangen. Dette problemet har vart siden midten av september.  

 

Hun besvarer enkeltspørsmål overveiende likt de spørsmål som hun ble stilt ved 

innleggelse, men får her også spørsmål om søvn som stilles og besvares slik:  

 
 8. Smerter/søvn/hvile/velvære 

Angir ikke smerter. Sier hun føler seg frisk bortsett fra nevnte hendelser. 

 

Samme dag er det fra lege under spesialisering utarbeidet journalnotat slik:  

 

viser til innkomstnotat. 
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innlegges via legevakten grunnet kortvarig episoder med venstresidig 

underekstremitetsparese samt svimmelhet, ifølge legevaktslege har dette oppstått flere 

ganger siden midten av desember, men ved innkomst angir hun de siste par dager, hun er 

uttalt trett og beskriver svimmelhet.ved u.s. på legevakten nevrologisk u.a. det konf der med 

SSK nevrolog, men nevrolog  angir at dette er en pasienten som skal innlegges 

 dette synes ikke riktig etter forskriftene, da det står usikre vage nevrologiske symptomer 

er innleggelse på SSK. Dette godtas ikke ved SSK og for at pasienten skal føle seg 

velkommen synes det riktig å legge pas på slagenheten, mistanke om residiverende TIA, tas 

CT caput som er upåfallende, ASA gis og hun ligger på post for UL halskar sa snart dette lar 

seg gjøre, mulig man må avvente til første arbeidsdag, videre får hun imorgen 75 mg Albyl 

E.av hereditet er det koronarsykdom i familien og hennes søster hadde Cerebralt insult i 50 

års alderen. 

 

I journalnotat fra 06.01.2013 fra overlege  er det notert følgende:  

Møter henne i forbindelse med søndagsvisitt kl 1100. Hun gir inntrykk av at hun føler seg 

frisk. Det som står frem for pasienten er noe kraftsvikt i venstre ben og hengende munnvik 

som har kommet innimellom siden desember. I tillegg uttalt trøtthet.  

 

I sykepleiernotat samme dag fremgår under samme punkt 8 som ovenfor følgende:  

8. Smerter/søvn/hvile/velvære 

Pas har ingen smerter eller ubehag, men føler seg svært trøtt. Sovner bare hun setter seg 

ned. 

 

Dagen etter 07.01.2013 er det under sykepleiernotat angitt følgende:  

8. Smerter/søvn/hvile/velvære 

Pas. er sliten, er i full jobb og har en dement mor. Hun tror selv det har blitt for mye for 

henne 

 

I sluttnotat 07.01.2013 fremgår følgende:  
Supplerende undersekelser 

Cerebral CT viser negativt funn. 

Doppler precerebrale arterier viser normale forhold. 

Lipidstatus er upåfallende, ikke holdepunkter for diabetes, hypertensjon eller 

stoffskiftesykdom. 

Forløp og vurdering 

Ved klinisk undersøkelse er nevrologisk status upåfallende, men hun har hatt 2 tilfeller av 

svikt i venstre munnvik og venstre underex, forbigående natur. På dette grunnlag far hun 

Albyl-E og skal fortsette med dette i 3 måneder, eventuelt vurdere avslutning ved kontroll 

hos slagsykepleier  

 
 utskrives 7. januar og innkalles til kontroll ved poliklinikk Nevrologisk seksjon 

14.03.2013 hvor det i journal fremgår følgende: 

  
DiagnoserjG45.9 Uspesifisert forbigående cerebralt iskemisk anfall 

(..) 
 

Kunnskap/utvikling/psvke 

Pasienten er lett bekymret over sin situasjon. Hun har ingen nevrologiske utfall i forhold til 

kraft/sensibilitet/balanse. Kognitivt intet å bemerke. Fører en normal samtale. 

Søvn: 

Men bruker mye av dagen både i jobb og i privaten på å holde seg våken. Hun kan plutselig 
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sovne. Enten på buss fra jobb, på jobb og i bilen. Hun har fortsatt noe skjelvinger i kinn 

venstre side når hun sovner. Hun har tatt et EEG og hun blir nå satt opp til et søvn depr. 

EEG. Innlegges i forbindelse med dette 

 

Den 22.03.2013 er  hos overlege  og der det i diagnosefelt er angitt G47.1 

Eksessiv somnolens. Det er for øvrig notert følgende:  

 
I tidligere faser har hun hatt problemer med dagtids søvnighet. Fra 2009 fikk hun Pandemrix 

svineinfluensa vaksine. Fra desember -12 har hun hatt diurnal hvpersomni. Hun våkner 

gjerne 05.45 og er på arbeid fra 0700-14.30. De har mulighet for 2-3 pauser gjennom 

dagen, da hun som regel sovner, altså 2-3 innsovninger per dag på arbeid, gjerne når hun 

sitter, og hun siger gradvis sammen uten alltid å vite foranledning. Ved 1 anledning i 

stående stilling så hun en liten gutt. Klarte seg gjennom søvntrangen. I en annen situasjon 

har hun opplevd at en jente lå og badet i naborommet. Mot kvelden kan hun ha residiverende 

innsovninger, eksempelvis når hun roer seg og ser på TV. Ved enkelte anledninger når hun 

ler kan hun merke en svikt i venstre side ved at leppen siger sammen på venstre 

ansiktshalvdel og kneet svikter venstre side. Dette varer 3-5 sek. 

Hun har også opplevd etter innsovning at hun har stått opp og har ristet i en dør. Hun klarte 

ikke å si noe fordi hun ikke klarte å få tale/munnpartiet til å fungere. Hun våknet opp i 

sengen med hjertebank etter muligens 20 minutter fra innsovning. 

Hun var innlagt nevrologisk avdeling januar -13 for TIA, tolket utfra svikt i venstre 

ansiktshalvdel og underex. Utredning md cerebral CT og Doppler halskar viste da normale 

forhold, upåfallende lipidstatus. Ikke holdepunkter for diabetes, hypertensjon eller 

stoffskiftesykdom. Ved kontroll ved slagpoliklinikken ble søvnighetsproblematikken fanget 

opp, og det er utført et EEG som viser en fokal dysrytmi med langsom aktivitet, mest uttalt 

venstre frontalregion, og suspekt epileptogen aktivitet i dette omradet. 

Vurdering 

Pasientens historie er suspekt for narkolepsi der hun både har diurnal hypersomni, 

elementer av hypnagog hallusinose, katapleksi og suspekt søvnparalyse. Hun tar i dag HLR 

DR2 til Rikshospitalet, og henvises med dette til søvnlaboratoriet for MSLT. Det er av 

betydning utfra den hyppige forekomst av residiverende anfall av hypersomni, at 

undersøkelsen kan gjøres så fort som overhode mulig. Dette også i forhold til å oppstarte 

behandling. Jeg er også interessert i forhold til gjennomført vaksinering i 2009 hvorvidt 

dette kan være en form for vaksineassosiert narkolepsi.  

 

 ble henvist til videre utredning ved Nevrologisk seksjon,  hvor hun 

var til undersøkelse 16.08.13 
Diagnoser: G47.4 Narkolepsi og katapleksi 

Pasient med anamnestisk sikker narkolepsi med uvanlig sen debut, kommer til samtale for 

søvnlaboratorie utredning. 

Gift, 3 døtre, 8 barnebarn, frisk slekt. Jobber med renhold, men har vært sykemeldt fra April. 

Psoriasis, men ellers frisk inn til det aktuelle debuterte i Desember 2012. Forut for dette har 

hun muligens hatt noe økt søvnighet på dag tid og noe dårligere nattesøvn enn tidligere, i 1 

år eller 2, men er usikker på det. 

I Desember 2012 fikk hun hyppige søvn anfall, sovnet da på jobb, under konfirmasjon 

etcetera. Fikk også episoder med små muskelsitringer og samtidig knekk følelse i knærne, 

ved emosjonell stimuli. Særlig i forbindelse med intense følelsesmessig engasjerte samtaler, i 

mindre grad ved latter. Knekker sammen og må holde seg fast men har aldri falt. Får 

lignende symptomer i ansiktsmuskulaturen, små muskelsitringer som er asymmetrisk og gav 

mistanke om fokalmotoriske eplepsi anfall eller TIA, innlagt  men dette ble utelukket. 

Symptomene har fortsatt. Nattesøvnen oppleves som mer oppstykket enn tidligere, hun legger 

seg kl 23 og sovner oftest lettest inn, men har flere korte våkenhets perioder på natten inn til 

hun står opp kl 07:00.Da føler hun seg utsovet, men får tretthet igjen etter kun en halv time. 

Har 3-4 søvn anfall på dagtid, noen minutters varighet og føler litt oppkvikket etter hver 
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enkelt av disse. Katapleksi symptomer har hun fortsatt daglig. Bruker Acetyl salisyl syre og 

ellers ingen medikamenter. 

Føler seg ikke deprimert. Hun angir en enkel episode av søvn paralyse og noen episoder 

med hypnagoge hallusinasjoner. 

Fikk i sin tid svineinfluensa vaksinen, men kan ikke angi noen immunologiske trigger 

faktorer på siste året for hennes narkolepsi debuterte. Klinisk finnes blodtrykk 130/70, 

normale pupiller. 

Vurdering: 

Hun har anamnestisk sikker narkolepsi, men likevel synes jeg vi skal gjøre 

søvnlaboratorieutredning før start av behandling.  
 

Det ble 04.10.2013 gjennomført polysomnografi ved Nevrologisk seksjon,  S.  

 
Polysomnografi viste total søvntid 7 timer og 7 min. Søvnmønsteret var svært oppstykket, 

med svært lav søvneffektivitet 73%, multiple oppvåkninger gjennom natten. REM latensen 

var normal 59 min. Det ble sett et lett til moderat obstruktivt søvnapnoe syndrome, med 

apnoe hypopnea index 15,4, dominert av hypopnea episoder. Innslag i dyp delta sovn var 

normal, 13% av total søvntid og søvnlatensen kort, mindre enn 1 min. MSLT, utført dagen 

etter polysomnografien, viste søvnlatens til stadium I søvn henholdsvis 4 

min., 16 min, 2,5 min, 1,5 min og ved siste test 14 min. Dette gir en gjennomsnittlig 

søvnlatens på 7,6 min, ikke sikkert patologisk. Det ble sett en usikker REM fase ved 

innsovningstesten kl. 14. Denne opptrådte 13,5 min etter søvnens inntreden. 

Vurdering: 

Ingen sterke holdepunkter for narkolepsi. Hun har et lett obstruktivt søvnapnoe syndrome, 

men forteller at hun hostet mye og hadde litt luftveisirritasjon undersøkelsesnatten. Dette 

kan ha påvirket resultatet. 

MSLT har lavere sensitivitet ved narkolepsi hos pasienter over 50 år, slik at undersøkelsen 

avgjort ikke utelukker diagnosen, se poliklinisk notat. 

 

Det fremgår av poliklinisk notat ved Nevrologisk seksjon datert 10.10.13 følgende:  

 
Jamfør tidligere, se svar på polysomnografi og MSLT. Kunne altså ikke bekrefte narkolepsi 

her. Reeksaminerer, fortsatt beskriver hun symptomer rimelig klassisk for katapleksi, 

indusert av emosjonelle stimuli, men sjeldent av latter. Knekker sammen i både kjeve og 

aksial muskulatur. Eksessiv dional søvnighet som avgjort har preg av narkoleptisk 

søvnforstyrrelse (korte innsovningsperioder med uimotståelig søvntrang og følelse av å være 

litt mer uthvilt etterpå) 

HLA DQB1-0602 prøven er positiv. 

Vurdering: 

Vi gjør spinalvæske undersøkelse i dag. Ved narkolepsi med ledsagende katapleksi ville en i 

de aller fleste tilfellene finne redusert hypocretin, men jeg velger å forsøke behandling nå i 

ventetiden for svar på denne prøven. Hun forsøker Ritalin 10 mg x 3 etter opptrapping, 

event,opp til 4 tabl. daglig. Venlafraxin 75 mg mot katapleksi. 

 

Etter siste undersøkelse av hypokretinnivå fikk  fastsatt endelig diagnose 

15.11.2013 ved Nevrologisk seksjon,  

  
Diagnoser: G47.4 Narkolepsi og katapleksi 

Jamfør tidligere notater. Klinisk temmelig sikker narkolepsi/katapleksi, men inkonklusiv 

søvnlaboratorietester. Følgelig gjort spinalvæskeundersøkelse med undersøkelse av 

hypokretin, har verdi <40 og slik nærmest diagnostisk for narkolepsi. Diagnosen må nå 

ansees for sikker. 

Hun har forsøkt Ritalin 20 + 10 + 10 mg siden sist og hatt klar effekt, men dosen virker i 

minste laget, hun får fremdeles intense tretthetsperioder med narkoleptiske søvnattakker 
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bade midt på dagen og tidlig på kvelden. Har fortsatt katapleksi, jeg skrev ut Venlafaksin 

sist, men hun har vegret seg mot å ta dette, kun brukt sin Ritalin. Forteller at hun har 2 

søstre som begge er blitt ekstremt overvektige og avhengige av antidepressiva. 

Katapleksien opplever hun ikke som plagsom, men den er til hinder for bilkjøring, hun kan 

fortsatt ikke kjøre bil inntil katapleksien er vel behandlet og narkoleptiske attakker er 

velkontrollert. Ber henne øke Ritalin til 60 mg daglig, kan eksperimentere litt med 

fordelingen av tablettene i løpet av dagen, også bruke enkelte dager med "drug holiday", 

understreker for henne at det ikke er nødvendig med fast dosering slik som ved eksempelvis 

antiepileptika. Men maxdosen bør være 60 mg. Hun har ingen hypertensjon tachykardi eller 

andre åpenbare bivirkninger ved undersøkelse 2 timer etter inntak av 20 mg Ritalin, men 

kanskje en antydet fingertremor. Oppfordrer henne på ny til a starte Venlafaksin, som 

behandling mot katapleksien. Hun aksepterer dette, men ønsker å forsøke lavest tenkelige 

dose, 37,5 mg og far resept på det. Ved manglende effekt bør hun øke til høyere dose. Hun 

trenger til oppfølging, og ønsker å få denne hos dr.  ved  tillater med å sette 

henne opp til kontroll hos ham. 

 
 

PARTENES PÅSTANDER OG PÅSTANDSGRUNNLAG  

 

Saksøkerens påstand og påstandsgrunnlag 

 

1.   har rett til pasientskadeerstatning fra Staten ved 

Pasientskadenemnda for skade påført etter Pandemrix-vaksine satt den 10. desember 

2009.  

 

2. Staten ved Pasientskadenemnda betaler  sakskostnader.  

 

Advokat  har, på vegne av   sammenfatningsvis gjort 

gjeldende slikt påstandsgrunnlag:  

 

Staten må etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav d, jf § 3 andre ledd anses 

ansvarlig for pasientskade etter at  ble vaksinert med Pandremix vaksinen 10. 

desember 2009. Hun utviklet etter dette narkolepsi og diagnosen ble etter nærmere 

undersøkelser fastsatt i oktober 2013.  

 

 hadde et anfall i januar 2010 og utviklet etter dette symptomer på narkolepsi slik 

det fremgikk av  forklaring i retten og skriftlige redegjørelse til Norsk 

Pasientskaderstatning. Hennes beskrivelse av symptomutviklingen støttes av skriftlig og 

muntlige forklaringer fra hennes nærstående og kolleger. Det er således feil når Staten 

legger til grunn at symptomene først debuterte i desember 2012.  

 

 utviklet symptomer på søvnproblemer lenge før hun fikk symptomer på 

katapleksi. Dette stemmer overens med det man vet om utvikling av sykdommen. Å legge 

til grunn desember 2012 som symptomdebut for søvnforstyrrelser på dagtid er lite 

sannsynlig og retten må legge til grunn at symptomene oppstod langt tidligere.  
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Selv om retten legger til grunn desember 2012 eller høsten 2012 som symptomdebut vil det 

uansett være «praktisk mulig årsakssammenheng» mellom narkolepsi og vaksinen, jf. 

terskelen Høyesterett stiller opp i Rt-2015-1246.  

 

Sammenhengen mellom Pandemrix-vaksinen og utvikling av narkolepsi er godt 

dokumentert og allment akseptert. Den nøyaktige sammenhengen mellom Pandemrix-

vaksinen og narkolepsi er imidlertid ikke avklart. Rettslig sett er det da feil å fullstendig 

utelukke tilfeller hvor det ikke er sikker symptomdebut innen to år etter vaksinasjonen, slik 

Pasientskadenemnda gjør i vedtaket. Nemnda skulle foretatt en konkret vurdering av om 

det forelå andre mer sannsynlige årsaker til sykdommen enn vaksinasjonen.  

 

Staten har følgelig bevisbyrden for at  narkolepsi sannsynligvis skyldes noe annet 

enn vaksinen.  anfører at vaksinen er årsaken til hennes sykdomsutvikling, og at 

den uansett var medvirkende årsak.  

 

Narkolepsi er i utgangspunktet en sjelden sykdom, og man vet ikke nødvendigvis hva som 

utløser sykdommen i det konkrete tilfellet. Her er man nettopp i en usikker bevissituasjon 

som skal komme den vaksinerte til gode, jf. uttalelsene i forarbeidene og Rt-2015-1246.  

 

 ble diagnostisert med narkolepsi sjeldent høy alder (58 år gammel). Det vanlige 

er at sykdommen utvikler seg hos ungdom/unge voksne. Det er naturlig å anta at hennes 

tilfelle har en ekstern årsak, som Pandemrix-vaksinasjonen. Man har i tillegg et langt større 

erfarings- og statistisk grunnlag for pasienter i den yngre aldersgruppen enn hos 

narkolepsipasienter i  aldersgruppe.  

 

Narkolepsien påvirker  betydelig i dagliglivet, og hun falt ut av arbeidslivet som 

følge av sykdommen. Hun har følgelig krav på erstatning.  

 

 

Saksøktes påstand og påstandsgrunnlag 

 

1. Staten ved Pasientskadenemnda frifinnes  

2. Staten ved Pasientskadenemnda tilkjennes sakens omkostninger  

 

Advokat Snorre Sæveraas har, på vegne av Staten ved Pasientskadenemnda, 

sammenfatningsvis gjort gjeldende slikt påstandsgrunnlag:  

 

 fikk Pandemrix-vaksienen i desember 2009. Diagnosen narkolepsi ble mistenkt i 

mars 2013 og diagnosen ble senere bekreftet ved Nevrologisk poliklinikk.  

 

Staten bestrider ikke at  har diagnosen narkolepsi, men gjør gjeldende at 

sykdommen ikke skyldes vaksinasjon. Det vises til de sakkyndige som ble ført som vitner 
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forklarte at det er allment akseptert medisinsk viten at rapportert risiko for narkolepsi var 

høy de første seks måneder etter vaksinering og at det etter to år ikke var noen statistisk 

sammenheng mellom vaksinen og sykdommen. Det ble tatt utgangspunkt i at symptomene 

for sykdommen måtte ha fremkommet innen to år etter vaksinen, selv om 

diagnostiseringen skjedde langt senere. Etter utløpet av to-års perioden var antallet 

narkolepsipasienter det samme som før vaksineringen med Pandremix ble gjennomført, og 

det foreligger da ingen praktisk mulighet for at vaksinen kan ha forårsaket at  ble 

syk. Hun har selv oppgitt ved innleggelse 5. januar 2013 at symptomene på søvnattakk og 

katapleksi oppstod i måneden før. Dette er tre år etter at vaksinen ble tatt og retten må – ut 

fra generelle retningslinjer for bevisvurdering – legge til grunn hennes egne opplysninger 

om symptomdebut gitt ved innleggelse og bekreftet senere. Ved innleggelsen var også en 

av hennes døtre med under undersøkelsen nettopp for å bistå moren med å få frem 

helsesituasjonen hennes for legen.    

 

Det vises også til at hun hadde betydelig kontakt med fastlege og var til utredning ved 

 hjertesenter i perioden 2010-2012 uten at det fremkommer noen opplysninger om 

søvnproblemer. Det har formodningen mot seg at hun har hatt slike søvnproblemer over tid 

som hun senere beskriver, når dette ikke er nevnt ved de legekonsultasjoner hun har hatt i 

perioden. Retten kan også i liten grad legge vekt på opplysninger fra nærstående og 

kolleger som uttaler seg lenge etter at de anførte søvnproblemene oppstod.   

 

Staten gjør gjeldende at det er andre og mer sannsynlige årsaker enn vaksinen til at 

 utviklet narkolepsi. Med den tid som er gått etter at vaksinen ble satt er det ikke 

tenkelig at vaksinen har vært utløsende årsak til narkolepsien, og det må derfor legges til 

grunn som sannsynliggjort at det må være andre utenforliggende faktorer som er årsak.  

For øvrig viser Staten til at utførte studier viser at risikoen for å utvikle narkolepsi etter 

Pandemrix avtar med økt alder, noe som også reduserer sannsynligheten for at Pandremix 

kan ha forårsaket sykdommen.   

 

RETTENS VURDERING 

Staten har etter pasientskadeloven § 2 d erstatningsansvar for sykdom eller skade som kan 

ha sammenheng med påbudt eller anbefalt vaksine.  

 

Det er ikke omtvistet at  den 10. desember 2009 vaksinerte seg mot svineinfluensa 

(H1N1) med Pandremix og at hun i november 2013 fikk diagnosen narkolepsi med 

katapleksi. Det er videre ikke uenighet om at Pandremix antas å kunne forårsake narkolepsi 

med katapleksi, men uenighet om det er tilstrekkelig sannsynliggjort årsakssammenheng i 

 tilfelle. 
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Det heter i pasientskadeloven § 3 annet ledd følgende:  

Ved erstatning som følge av skade etter anbefalte eller påbudte vaksinasjoner etter lov 5. 

august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer, gjelder retten til erstatning etter § 

2 første ledd bokstav d med mindre den ansvarlige godtgjør at en eller flere andre årsaker er 

mer sannsynlige. 

 

Pasientskadeloven § 3 annet ledd erstattet, uten realitetsendring, den tidligere bevisregel 

inntatt i smittevernloven § 8-2 første ledd hvor det fremgikk 

 

Staten plikter å erstatte en skade som alene eller sammen med andre årsaker kan være en 

følge av anbefalte eller påbudte vaksinasjoner som blir satt i verk i medhold av denne loven. 

Denne plikten gjelder hvis staten ikke kan godtgjøre at en eller flere andre årsaker er mer 

sannsynlig 

 

Erstatningsansvaret er objektivt, og det er for vaksineskader et markant lavere krav til 

sannsynligjøring av årsakssammenheng enn i ordinære erstatningssaker ved personskader. 

Dette er et bevisst valg fra lovgivers side og har dels sammenheng med en forventning om 

at dette er et av flere elementer som styrker eller etablerer oppslutning hos befolkningen til 

å gjennomføre påbudte eller anbefalte vaksineprogram. Det anses klart samfunnsmessig 

nyttig at befolkningen, eller spesielle grupper, følger det offentliges råd eller påbud om 

vaksinering, både for å skjerme enkeltindividene mot sykdom, men også av hensyn til 

sykdommers utbredelse i befolkningen. Dette er beskrevet i Rt-2015-1246 avsnitt 39 slik: 

«Som begrunnelse for det offentlige erstatningsansvaret framhever forarbeidene at det er i 

samfunnets interesse gjennom vaksineprogrammer å hindre spredning av smittsomme 

sykdommer. Å lempe på kravet til årsakssammenheng, blant annet ved å regulere 

bevisbyrden til fordel for skadelidte, vil kunne virke som en motivasjonsfaktor for å få 

befolkningen til å slutte opp om smitteverntiltakene» 

 

Den andre begrunnelse for et lavere beviskrav er erkjennelsen fra lovgives side om de 

problemer enkeltindivider vil ha for å føre bevis knyttet til de komplekse spørsmål som 

oppstår av medisinsk art når det gjelder årsakssammenheng mellom ytre påvirkning i form 

av vaksine og utvikling av sykdom. Dette er angitt i samme dom avsnitt 39 og 40 slik:  

«Videre påpekes at skadevolder, som i disse tilfellene normalt vil være offentlige 

myndigheter, «alltid vil ha lettere for å føre bevis for årsakssammenheng enn det er for den 

tilfeldige skadelidte», jf. NOU 1990:2 Lov om vern mot smittsomme sykdommer 

(Smitteloven) side 188-189 

Tilsvarende begrunnelse er gitt i proposisjonen til pasientskadeloven. Men i tillegg trekkes 

fram den særegne bevissituasjonen som ofte forekommer ved vaksinasjonsskader. Etter å ha 

påpekt at den særlige bevisbyrderegelen i § 8-2 første ledd andre punktum videreføres, heter 

det i Ot.prp.nr.31 (1998–1999) side 67:  

«Å fastslå at en skade virkelig er en vaksinasjonsskade kan imidlertid være svært 

vanskelig. Det vil ofte foreligge flere mulige årsaker til skaden, og ofte går det lang tid 

før skaden viser seg. Det er rimeligere å legge risikoen for disse vanskelige 

bevisspørsmålene på staten enn på den skadelidte» 

 

/pro/#reference/lov/1994-08-05-55
/pro/#reference/lov/1994-08-05-55
/pro/#reference/forarbeid/nou-1990-2
/pro/#reference/lov/1994-08-05-55/%C2%A78-2
/pro/#reference/forarbeid/otprp-31-199899/s67
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Disse hensyn tilsier således at det er det offentlige som skal ha bevisbyrden for at en 

sykdom eller skade skyldes andre årsaker enn vaksinering.  

 

Høyesterett har i samme dom i avsnitt 41 oppsummert formålet med den særlige bevisregel 

slik:  

«Jeg leser dette slik at et vesentlig formål med erstatningsbestemmelsen er å gi erstatning 

også i unntakstilfellene – de spesielle tilfellene man ikke kan forutse. Siden hensynet til å 

verne befolkningen mot smittsomme sykdommer her må gå foran en slik skaderisiko, er det 

rimelig at tvilsrisikoen plasseres hos det offentlige. Dette må også gjelde hvor det er 

«betydelig faglig usikkerhet om det har foreligget årsakssammenheng», jf. NOU 1990:2 side 

189.» 

 

Om innholdet i bevisregelen viser Høyesterett i avsnitt 41 til Ot.prp.nr.91 (1992-1993) side 

177-178 hvor det er uttrykt: «tiltaket må imidlertid faktisk kunne være årsak til skaden selv 

om det er rom for en viss tvil om hvorvidt tiltaket faktisk har voldt den aktuelle skaden».  

 

Høyesterett reserverer seg i samme avgjørelse mot at en teoretisk mulighet for 

årsakssammenheng er tilstrekkelig til å konstatere at beviskravet er oppfylt. Videre 

reserverer Høyesterett seg mot at beviskravet ligger nær opptil krav om 

sannsynlighetsovervekt og også mot at det er nødvendig at årsaksforklaringen må være i 

samsvar med «allment akseptert medisinsk viten». Det konkluderes i avsnitt 47 slik:  

 

«..at det må foreligge en årsak som ikke bare kan forklares teoretisk, men som har en 

praktisk mulighet til å bli realisert. Dette betyr at årsakskonstateringen må kunne 

underbygges med egenskaper ved vaksinen og medisinsk viten.»  

 

I den konkrete saken Høyesterett behandlet i Rt-2015-1246 ble det fra medisinsk 

sakkyndig trukket frem tre medisinske kriterier av betydning for å vurdere 

årsakssammenheng mellom MMS vaksine og utviklet MR. De tre kriteriene var ikke ansett 

vurdert som kumulative krav og ble oppsummert slik:   

1. Det må foreligge en konsistent og klar assosiasjon mellom eksposisjon for den aktuelle 

miljøfaktoren og forekomsten av MS. Dette betyr at personer som har vært utsatt for den 

aktuelle miljøfaktoren – f eks MMR-vaksine – må ha økt forekomst av MS enn personer 

som ikke har vært eksponert. 

2. Det må være en klar tidslinje – risikofaktoren må virke før sykdommen debuterer 

3. Biologisk plausibilitet: Det bør være en mulig virkningsmekanisme, som er forenlig med 

det vi vet om sykdomsprosessens biologi. 

 

Nærmere om narkolepsi og assosiasjon mellom vaksinen og sykdom  

Retten har fått seg forelagt uttalelse dr  ved Folkehelseinstituttet, fra professor 

i neurologi dr.  ved Karolinska institutt, fra overlege  

ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier 

/pro/#reference/forarbeid/nou-1990-2/s189
/pro/#reference/forarbeid/nou-1990-2/s189
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(NevSom) ved Oslo Universitetssykehus og Professor dr.med  ved 

Nevrologisk avdeling Haukeland Universitetssykehus .  

 

Dr.  Professor  dr  og Professor  forklarte seg 

som sakkyndige vitner. De har også gitt uttalelser til Norsk Pasientskadeerstatning i 

anledning behandling av  søknad. Opplysninger om sykdommen narkolepsi med 

katapleksi og Pandremix-vaksinen som fremgår av dommen er fra nevnte kilder. 

 

Retten legger til grunn at narkolepsi type 1 er en sjelden sykdom, og kjente tilfeller av 

narkolepsi rammer oftest unge mennesker.  

 

Fra fremlagt artikkel i tidskriftet Medisin og Vitenskap av  og Harald Schrader, 

begge ved Institutt for nevromedisin ved NTNU, hitsettes om sykdommen narkolepsi:  

 

Narkolepsi er den best kjente årsak til økt søvntrang (hypersomni). De klassiske symptomene 

er anfall med innsovning på dagtid og unormal nattesøvn, katapleksi (tap av muskeltonus 

utløst av sinne, spøk eller glede), søvnparalyse (kortvarig muskellammelse etter oppvåkning) 

og hypnagoge/hypnopompe hallusinasjoner (drømmelik opplevelse i våken tilstand før 

innsovning/etter oppvåkning). De to sistnevnte symptomene i den klassiske tetraden 

forekommer ikke alltid, de kan oppleves hos friske og anses nå derfor som uspesifikke. 

Katapleksi forekommer heller ikke hos alle, og noen ganger kan narkolepsi forekomme 

sekundært til andre hjernesykdommer eller medisinske tilstander (1–3). Den internasjonale 

klassifikasjonen av søvnsykdommer er nylig endret (4, 5). Det er derfor hensiktsmessig med 

en inndeling av narkolepsi i tre undergrupper (ramme 1)..Symptomene oppstår som regel i 

15–25 års alder, men forekommer av og til tidlig i barndommen. Katapleksi debuterer 

vanligvis flere år etter hypersomnien, og diagnosen stilles gjerne flere år etter 

symptomdebut. 
 

Det er hos pasienter med narkolepsi registrert lav forekomst av stoffet hypokretin i 

spinalvæske. Det er i samme artikkel bemerket videre.  

 
Manglende hypokretinsekresjon forårsaker antakelig en ustabil tilstand i 

sentralnervesystemet med unormalt mange overganger mellom våkenhet, REM-søvn og 

NREM-søvn. Tilsynelatende oppstår da også blandingsstadier med samtidige elementer fra 

våkenhet og REM-søvn, noe som delvis kan forklare katapleksi, søvnparalyse og 

hallusinasjoner 

 

Overlege  ved Nasjonalt kompetansesenter for 

nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) ved Oslo Universitetssykehus har 

i uttalelse til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) beskrevet sykdommen slik:  

 

Narkolepsi regnes for en autoimmun sykdom, både baseret på pasienternes høye forekomst 

av den predisponerende vevstypen HLA-DQB1*06021, 2, specifikk hypokretin neuron (..), 

samt nylige tegn til såkaldt ’’antigen” presentation i blodet hos narkolepsi-pasienter. Dette 

indikerer at narkolepsi opstår fordi immunologiske processer angriper og dreper hjernens 

hypokretin neuroner 
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Det er ikke kjent hvorfor noen får sykdommen narkolepsi type 1. Sykdommen anses varig, 

mens symptomer kan behandles med sentralstimulerende og antikataplektiske 

medikamenter. Det er gjennom forskning funnet en del felles trekk eller forhold hos 

pasientene som antas å ha betydning for forekomst av sykdommen, slik det er beskrevet 

ovenfor. Diagnostisering skjer gjennom måling av søvn, analyse av vevstype og måling av 

stoffet hypokretin i spinalvæske. Som retten i noen grad vil komme tilbake til kom det ikke 

frem et entydig resultat fra  søvnanalyse, mens hypokretinnivået fra prøve av 

spinalvæske var svært lavt og gav sikker diagnose. Hun ble også målt til å ha vevstype 

HLA-DQB1*06021 som kan disponere for narkolepsi uten at det er klart hva årsaken til 

dette er.  

 

Pandremix – studier av epidemologisk sammenheng  

Vaksinen Pandremix ble utviklet som en vaksine mot svineinfluensa A(H1N1) og var en 

av flere anbefalte vaksiner.  

 

Svineinfluensa var en virussykdom vurdert som en pandemi pga utbredelse som følge av 

betydelig smittepotensiale mellom mennesker. Symptomene kunne variere fra milde 

forkjølelsesymptomer til mer alvorlig influensatilstander. Det ble også registrert dødsfall 

knyttet til H1N1.  

 

Dr  ved Folkehelseinstituttet opplyste under sin vitneforklaring at 30 millioner 

mennesker i Europa og 1,9 millioner nordmenn ble vaksinert med Pandremix. Hun 

forklarte videre at sykdomsutbredelsen og iverksettelse av program for vaksinering fant 

sted høsten 2009/vinter 2010. Det er opplyst at 140 personer i Norge ble diagnostisert med 

narkolepsi med katapleksi som antas å ha sammenheng med bruk av Pandremix.  

 

Det ble mistenkt at det var en sammenheng mellom Pandremix og utvikling av narkolepsi 

type 1 etter at det ble registrert flere tilfeller av narkolepsi type 1 relativt kort tid etter at 

vaksineprogrammer ble gjennomført. Det var fortrinnsvis yngre mennesker som ble 

rammet og symptomene oppstod i det vesentlige før det var gått seks måneder etter 

vaksinering.  

 

Partene er, med støtte av sakkyndige vitner og epidemologiske undersøkelser, enige om at 

det har vist seg å være en statistisk høyere risiko for å utvikle narkolepsi type 1 etter 

vaksinering med Pandremix. Virkningsmekanismene er ikke kjent og det er ikke 

identifisert noe stoff (agens) i vaksinen som kan forklare på hvilken måte vaksinen kan ha 

påvirket utvikling av narkolepsi type 1. Det er ulike medisinske teorier om bakgrunnen for 

denne forhøyede risiko uten at noen av årsaksteoriene har tilslutning i et bredere faglig 

medisinsk miljø.  
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Dr  med støtte fra bl.a professor  har beskrevet at symptomene 

på narkolepsi hos unge etter vaksine synes å ha fremstått mer akutte enn ved vanlig 

narkolepsi hos unge. Hva gjelder eldre mennesker har dr.  gitt uttrykk for at 

det er «mistanke om at symptomene er kommet mer gradvis».   

 

Som det fremgår ovenfor er narkolepsi med katapleksi forbundet med følgende 

symptomer:  

- økt søvntrang (hypersomni) med anfall med innsovning på dagtid og unormal nattesøvn 

- katapleksi (tap av muskeltonus utløst av sinne, spøk eller glede)  

- søvnparalyse (kortvarig muskellammelse etter oppvåkning) og  

- hypnagoge/hypnopompe hallusinasjoner (drømmelik opplevelse i våken tilstand før 

innsovning/etter oppvåkning) 

 

Retten legger til grunn at det er enighet i det medisinske fagmiljø at det er vanlig at 

symptomer på søvnforstyrrelser opptrer før andre symptomer og at det ikke er alle som 

utvikler symptomer som søvnparalyse og hallusinasjoner.  

 

Ut fra undersøkelser foretatt i land som benyttet Pandremix som vaksine for svineinfluensa 

har de sakkyndige uttalt at symptomer på narkolepsi må eller bør ha manifistert seg 

innenfor et tidsvindu på to år etter vaksinen for at det kan anses å være en statistisk 

sammenheng mellom denne og sykdommen. 

 

Det ble fra medisinskfaglig hold først antatt at symptomene måtte opptre innen åtte 

måneder etter vaksinen, men resultater i videre undersøkelser viste at det hadde oppstått 

tilfeller av narkolepsi som lå utenfor dette antatte tidsvindu.  

 

En svensk studie, gjennomført av bl.a. professor  ble initiert av 

Sosialdepartementet i Sverige for å følge opp tidligere studier om sammenhengen mellom 

narkolepsi og vaksine, og der formålet var å få mer kunnskap om tids- og mulig 

årsakssammenheng. Studien omfattet ikke personer over 40 år idet tidligere studier ikke 

hadde avdekket statistisk sammenheng, (punkt 5.1) Konklusjonen for de unge var risikoen 

for narkolepsi var 26 ganger høyere for vaksinerte enn uvaksinerte i første året etter 

vaksinering, mens risikoen sank markant i år 2 og at det ikke lengre kunne registreres 

forhøyet risiko etter år 2(jf punkt 6.2). Studien oppsummeres slik:  

 

Studie av tidsförhållanden mellan 

Pandemrix-vaccination och narkolepsi 

Rapport från Läkemedelsverket 

Dnr: 1.1.1-2016-050830 

Datum:2016-06-30 

Resultat 

•De flesta fallen rapporterar första symptom på narkolepsi under första året efter 

vaccination men i viss utsträckning också under år två. Detta resulterar i en markant 
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riskökning jämfört med ovaccinerade under första året. 

•Tidsintervallet mellan patientens rapporterade första symptom och diagnos i 

patientregistret, är långt, i genomsnitt 67 veckor och mycket varierande mellan 

individer. Denna fördröjning tycks vara likartad mellan vaccinerade och ovaccinerade 

och ses under hela studieperioden. 

•Riskökningen mätt från diagnosdatum är tydlig redan tidigt i studieperioden, vilket 

talar för att den inte betingats av ökad uppmärksamhet hos sjukvården och patienterna. 

Riskökning mätt med utgångspunkt från diagnosdatum är fortsatt tydligt förhöjd även 

efter andra året. Detta är förväntat mot bakgrund av den långa fördröjningen mellan 

första symptom och diagnos. 

•Det finns sannolikt individer som haft sina första symptom inom studieperioden men 

som på grund av den långa tiden till diagnos i Patientregistret inte fångats i studien. 

•Den kvarstående osäkerhet som finns kring resultaten betingas framför allt av det 

begränsade antal individer i studiepopulationen som utvecklat narkolepsi utan att ha 

vaccinerats med Pandemrix. 

 

Det skrives også:  

Att sjukdomens uppkomstmekanism i huvudsak är okänd, 

möjligen en autoimmun process med varierande förlopp, komplicerar också bedömningen av 

tidssamband. Beräkningarna av risken för narkolepsi i olika tidsintervall efter vaccination 

innehåller fortfarande osäkerhet som t.ex. beror på svårigheten för patienten att vid en 

sjukdom med ett smygande insjuknande och symptom av typen trötthet dagtid i efterhand 

fastställa ett tydligt datum för symptomdebut. Dessutom kvarstår osäkerhet i beräkningarna 

p.g.a. risken för slumpmässig inverkan på de beräknade relativa riskerna. 

 

Utenfor tidsvindu på to år – av de sakkyndige vitner beskrevet som romslig – ser man 

ifølge dr.  statistisk sett samme antall tilfeller av narkolepsitilfeller i Norge som 

før vaksinen ble benyttet. Tiden som har gått fra vaksinering til symptomer på sykdommen 

viser seg hos  i desember 2012 er så lang at det ifølge  ikke kan antas å 

være en medisinsk sammenheng mellom vaksinen og sykdommen. Hun har støtte for dette 

hos professor  overlege  og professor  

 

Selv om forskningen ligger noe tilbake i tid, og omfattet ulike tidsperioder, er det fra dr. 

 angitt at det heller ikke frem til i dag i Norge er registrert narkolepsi type 1 som i 

tilkomst eller omfang overstiger det som må anses normalt i befolkningen. Hun mener 

dette styrker vurderingen av at symptomer på sykdommen må ha oppstått innenfor et 

tidsvindu på to år for å kunne ha vært forårsaket av Pandremix.  

 

For å kunne undersøke risiko- og årsaksfaktorer ved større vaksineprogram der 

virkningsmekanismene knyttet til mulige bivirkninger er ukjente, bygget de statistiske 

undersøkelser i Norge og Sverige på identifiserbare og sammenlignbare elementer i 

sykdomsutviklingen. For forskningen omkring utvikling av narkolepsi ble derfor tidspunkt 

for symptomdebut og ikke tidspunkt for diagnostisering det vesentligste kriterium for 

tidsmessig årsaksvurdering. Som forklart av dr.  i retten ble det i den norske 

analysen innhentet informasjon om symptomdebut fra legejournaler og de opplysninger 

pasienten der gav om og hvordan sykdommen ble opplevd og symptomene startet. Det ble 

i den norske undersøkelsen ikke innhentet ytterligere opplysninger om symptomdebut 
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gjennom intervju eller spørreskjemaer til pasientene. I den svenske undersøkelsen nevnt 

ovenfor under punkt 5.5 er det redegjort for hvordan opplysninger om symptomdebut ble 

innhentet og behandlet.   

 

Retten er usikker på om symptomdebut gir tilstrekkelig sikkerhet for den konkrete 

vurdering som må foretas ved avgjørelsen av om enkelttilfeller faller innenfor eller utenfor 

«tidsvinduet». Studiene som danner grunnlag for konklusjon om tidsrammen baserer seg 

ikke på detaljert informasjon omkring symptomer fra pasienter utover det som fremgår av 

journaler, mens mer detaljerte undersøkelser av symptomer kunne ha avdekke forhold som 

kan være tegn på underliggende sykdom selv om de i innledende fase av sykdoms-

utviklingen ikke oppfattes slik. Slike tilfeller vil kunne kategoriseres som «utenfor 

tidsrammen», selv om de reelt sett er innenfor. Dette var prof.  og dr.  

 inne på i sine vitneforklaringer og er også uttrykt i den svenske studien nevnt 

ovenfor. Dr.  uttrykker følgende i uttalelse av 2. oktober 2016:  

 

Man må dog være meget klar på at dette statistisk baserte vindu-interval, som sagt ikke er 

basert på viten om sykdomsmekanismer. Samt at de mest dominerende vitenskapelige teorier 

peker på muligheten for at tidsvinduet evt. kan være helt op til livslangt etter Pandemrix-

vaksinasjon kun avhængigt av når det sidste infektions-Hit indtræder. 

Likeledes bør man ta med i betragtningen at så sjeldne sykdommer som narkolepsi også ofte 

er vanskelige at genkende og har lang diagnostisk forsinkelse. Derfor kan det være uheldigt 

utelukkende at basere sig på registerdata som likeledes m£ forventes a være forsinkede samt 

ikke nædvendigvis kan opfange en mere langstrakt og mindre tydelig ’’hale” af tilfeller hvor 

sidste infektions-”Hit” kommer mere spredt over tid. 

Baseret på disse teorier, ville det derfor likeså godt kunne medisinsk forsvares at hævde at et 

begrenset tidsvindue sandsynligvis ikke eksisterer. 

Men som sagt så mangler man de endelige vitenskapelige data på dette, hvorfor man på 

nåværende tidspunkt er nødt til å forholde sig til de data som eksisterer - nemlig ovennevnte 

registerdata. 

 

Retten antar også at det kan være enklere å konstatere uventet søvnutvikling hos ungdom 

enn hos eldre mennesker med annen livssituasjon.   

 

Retten bemerker også at spørsmål om årsaksforhold i den konkrete sak må ta høyde for at 

statistisk vurdert risiko med bakgrunn i en epidemologisk antatt virkningstid, bygger på 

vitenskaplige krav til dokumentert årsakssammenheng. Det fremgår av fremlagte 

oversikter og tabeller at den statistiske sammenheng mellom vaksine og symptom 

reduseres raskt etter noen tid, og at den ved utløpet av to-årsfristen nærmer seg det antall 

risikotilfeller som gjør at det på statistisk grunnlag ikke kan konkluderes med 

sammenheng. Det nominelt beregnede risikotall er i sluttfasen av tidsperioden så lavt at det 

ikke på vitenskaplig grunnlag er tilrådelig å konstatere sammenheng selv om det også ved 

utløpet av tidsperioden fortsatt kan være en viss sammenheng i konkrete tilfeller.  
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Observerbare eller opplevde kjennetegn – symptomutvikling  

Som det fremgår ovenfor knytter forskningsresultatene - herunder den tidsmessige rammen 

for konklusjonen om statistisk sammenheng - seg til tidspunktet for symptomdebut.  

 

Retten bygger, som ovenfor nevnt, på at det er enighet om at «forstyrret søvnmønster», 

med søvnanfall på dagtid og forverret nattesøvn, vanligvis er første symptom som opptrer 

og at dette vanligvis kommer før utviklet katapleksi. Dette gjelder også for  Et 

vesentlig spørsmål er når symptomer på forstyrret søvnmønster begynte å opptre.  

 

Staten har gjort gjeldende at  opplysninger ved innleggelse 5. januar 2013 om at 

trøttheten oppstod i desember 2012 må legges til grunn som symptomdebut. Når dette 

tilsier at det er gått tre år fra hun ble vaksinert til symptomdebut gjøres det gjeldende at det 

ikke kan være årsakssammenheng i  tilfelle.  

 

Det er fra statens side fremholdt at Høyesterett i personskadesaker har trukket opp strenge 

retningslinjer for bevisvurdering knyttet til virkningen av utviklet sykdom eller inntrådt 

skade. Det er vist til en rekke avgjørelser, herunder Rt-1998-1565 (nakkesleng I), Rt-2005-

1050 (jordmor), Rt-2007-1370 (prolaps), Rt-2010-1547 (nakkesleng II), HR-2018—557-A 

(sensitisering), HR-2018-2344-A (sykepenger). Det er anført at det er tidsnære bevis som 

må tillegges vesentlig vekt og det må særlig legges vekt på faglige vurdering av lege, 

dernest pasientens beskrivelse av sykdom eller skade til leger, og til sist andre 

opplysninger fra nærstående eller pasient som er kommet til i ettertid.  

  

Retten bygger på at bevisverdien av de faktiske opplysninger som fremkommer i saken, 

kan variere avhengig av når opplysningene kom frem, hvem som har gitt opplysningen og 

om det er motstrid mellom opplysninger fra ulike kilder. Både opplysninger til lege, men 

også fravær av opplysninger ved legekonsultasjoner, er viktige elementer i 

bevisvurderingen.  

 

Som det fremgår av sakens medisinske bakgrunn hadde  i perioden fra vaksinering 

i desember 2010 til innleggelse 5. januar 2013 vært til en rekke legekonsultasjoner. Det 

fremgår ikke noe om søvnforstyrrelser i journaler hos hennes fastlege, heller ikke i 

forbindelse med at hun skiftet fastlege i 2011 og det kunne fremstått naturlig å opplyse ny 

lege om søvnforstyrrelser dersom dette preget hennes livssituasjon. Hun var også i juli 

2012 til kardiovaskulær undersøkelse ved  hjertesenter for en risikovurdering etter at 

søsteren hadde fått hjerneslag og fordi det hadde vært hjerteproblemer i familien. Heller 

ikke ved denne undersøkelse ble det beskrevet søvnforstyrrelser. Det foreligger således 

ikke objektiv dokumentasjon for at hun i tidlig fase etter vaksinering hadde utviklet 

markante søvnforstyrrelser. 

 

Hun oppsøkte legevakten 5. januar 2013 på grunn av anfall av muskelsvikt i ansiktet og ble 

overført fra legevakt til nevrologisk seksjon ved Sørlandet sykehus. Ved innkomst 
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nevrologisk seksjon oppga at hun siden desember vært svært trøtt. Kan sovne i pausene på 

jobb. Sovnet også på venteværelset på legevakta. Er også tørr i munnen.  

 

Det fremgikk at hun til turnuslegen som behandlet innkomsten søvnen var god. Senere på 

dagen, overfor sykepleier, er det notert: Pasienten har vært plaget av å sovne så fort hun 

setter seg ned. Dette kan være når som helst på dagen. Hun sover aldri lenge av gangen. 

Dette problemet har vart siden midten av september. Fra legenotat er det fra samme dag 

angitt at om søvn uttaler at hun har vært uttalt trøtt.  

 

Dagen etter innleggelse fremgår at hun føler seg frisk, men også notert at hun i tillegg til 

kraftsvikten også opplever å være uttalt trøtt. Til sykepleier uttaler hun at hun ikke har 

smerter eller ubehag, men føler seg svært trøtt. Sovner bare hun setter seg.   

 

Dagen for utskrivning, 7.1.2013, er det notert: Pas. er sliten, er i full jobb og har en 

dement mor. Hun tror selv det har blitt for mye for henne.  

 

Hun blir utskrevet fra sykehusets nevrologiske seksjon uten at de har funnet forklaring på 

hennes anfall av muskelsvinn og det betegnes som Uspesifisert forbigående cerebralt 

iskemisk anfall TIA, og hun skulle tilbake til kontroll etter tre måneder. Ved kontroll 

14.01.2013 stilles hun mer konkrete spørsmål knyttet til søvn slik det fremgår av sakens 

medisinske bakgrunn ovenfor. De opplysninger hun kommer med, sett i sammenheng med 

tidligere kataplektiske anfall, vekker mistanken om at det kan handle om narkolepsi og hun 

settes opp til et søvndepr.EEG.  

 

Ved konsultasjon 22. mars 2013 hos dr  er det, som det fremgår av sakens 

medisinske bakgrunn ovenfor, notert mer utfyllende opplysninger om søvnforstyrrelser, 

søvnparalyse og hallusinasjoner. Om tidspunktet for når søvnforstyrrelsene oppstod er det 

noe sparsomme opplysninger. Det fremgår imidlertid  

- I tidligere faser har hun hatt problemer med dagtids søvnighet  

- Fra desember-12 har hun hatt diurnal hypersomni  

Hun utredes etter dette med tanke på om hun kan ha fått narkolepsi, og det ble tatt 

vevsprøve for analyse ved Oslo Universitetssykehus og hun ble henvist til søvnlaboratoriet 

for MSLT. Hun kom til Nevrologisk seksjon i  for søvnlaboratorieanalyse.16. 

august 2013. Her ble hun stilt spørsmål om søvn og opplyste:  

 

Psoriasis, men ellers frisk inn til det aktuelle debuterte i Desember 2012. Forut for dette har 

hun muligens hatt noe økt søvnighet på dag tid og noe dårligere nattesøvn enn tidligere, i 1 

år eller 2, men er usikker på det. 

I Desember 2012 fikk hun hyppige søvn anfall, sovnet da på jobb, under konfirmasjon 

etcetera. 
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Slik retten ser det er de opplysninger  har gitt til ulike behandlere lite presise. 

Dette kan ha flere årsaker og retten kan ikke uten videre legge til grunn at symptomer med 

søvnforstyrrelser startet i desember 2012. Hovedfokus ved innleggelsen i januar 2013 var 

de akutte anfall av muskelsvinn i ansikt og ben, og hverken lege, sykepleiere eller  

selv var fokusert på forhold knyttet til hennes søvn. Ved innleggelsen var det særlig 

oppmerksomhet rundt når de akutte anfall av muskelsvinn hadde oppstått og hvor lenge de 

hadde vart.  

 

Slik retten vurderer det må opplysningene eller fravær av opplysninger vurderes ut fra en 

bredere kontekst som først og fremst vil være avhengig av at pasienten oppfatter 

symptomet som ekstraordinært eller at det kan settes i sammenheng med en underliggende 

sykdom. Dernest vil det, om ikke pasienten selv fremhever symptomet, være avhengig av 

at behandlingspersonellet konkret er ute etter opplysninger om symptom for å avdekke 

underliggende forhold. Det er derfor først når hun kommer til kontroll i mars 2013 og i 

august 2013 at også søvnforhold gis oppmerksomhet i samtalene og gjøres til del av de 

medisinske undersøkelser.  kommer da med utfyllende opplysninger om 

søvnforhold som etter rettens syn ikke står i motstrid til tidligere opplysninger, men må 

betraktes som utfyllende. Det må imidlertid også tas hensyn til at det vesentlige ved 

undersøkelser i 2013 er å få frem opplysninger som er nødvendig for riktig diagnostisering, 

mens opplysninger om symptomdebut kan anses å være av mer underordnet betydning.  

 

Retten ser ikke at det grunn til å betvile de opplysninger som  gir under 

utredningene i 2013 om hvor lenge hun hadde hatt søvnforstyrrelser, og mener det ikke kan 

legges til grunn at hun tilbakeskriver symptomdebut når hun i august 2013 sier hun har hatt 

søvnforstyrrelser i 1 eller 2 år, men er usikker på dette. Opplysningene fremstår som preget 

av den reelle usikkerhet hun hadde med hensyn til hvor lang tid hun hadde hatt symptomer 

på søvnforstyrrelser.  

 

Dr  har identifisert pasientenes problem med hensyn til å tidfeste 

symptomdebut slik: Beräkningarna av risken för narkolepsi i olika tidsintervall efter 

vaccination innehåller fortfarande osäkerhet som t.ex. beror på svårigheten för patienten 

att vid en sjukdom med ett smygande insjuknande och symptom av typen trötthet dagtid i 

efterhand fastställa ett tydligt datum för symptomdebut. Det samme ble fremhevet av dr. 

 når det uttrykkes at det er ofte at pasienten selv ikke oppdager 1) at det er 

noe galt og 2) hva som er galt. Symptomene kan også forklares med andre mer vanlige 

belastninger i livssituasjonen selv om søvnbehovet fremtrer unormalt.  

 

Retten legger til grunn at diagnostisering av narkolepsi kan være vanskelig og 

søvnforstyrrelse kan utvikle seg over tid uten at pasienten nødvendigvis setter dette i 

sammenheng med en underliggende sykdom. Dagtrøtthet kan ha flere ulike årsaker og det 

må tas høyde for at søvnforstyrrelser subjektivt kan oppfattes å skyldes belastninger av ulik 

art. Med denne type symptom og symptomutvikling mener retten at forklaringer fra 
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skadelidte selv, nærstående familie og kolleger, selv om de kan være gitt etter at det 

oppstod mistanke om sammenheng med vaksinen, kan ha noe høyere bevisverdi enn 

vanlig. Retten legger også noe vekt på at denne type symptom kan være lettere 

observerbare for bekymrede familiemedlemmer. 

 

 forklarte seg i retten og var fortsatt usikker på når søvnforstyrrelsene og 

situasjoner med muskelsvinn først oppstod og hvordan utviklingen av dette var frem til hun 

ble innlagt i januar 2013. Hun mener hun ble tiltagende trøtt etter at hun hadde et anfall av 

muskelsvinn i begynnelsen av januar 2010. Hun har lite erindring om konkrete hendelser 

før i november 2010 hvor hun opplevde at hun «fikk kast i armene/hånden og var klønete» 

i forbindelse med en bursdag. Fra våren 2011 hadde hun omsorgsoppgaver for sin mor som 

ble mer og mer dement, og hun mener hun sovnet ofte på buss frem og tilbake til jobb. 

Videre opplyste hun at hun sovnet ved julebordet som retten forstår er julebord for ansatte 

før jul i 2011. Hun opplyst videre at hun «hele 2012 begynte med mikrosøvn. Hun sovnet 

uten forvarsel, noe hun ikke hadde gjort før». Om lek med barnebarn i 2012 forklarte hun 

at hun opplevde situasjoner med muskelsvinn i ansikt og ben, som gikk fort over og hun 

ble ikke redd av dette. I august 2012 sovnet hun under et seminar og ble oppfattet som 

påvirket. Hun opplyste videre at hun i desember 2012 opplevde at «nå går det ikke lenger» 

og at det høsten 2012 hadde vært mange episoder der hun ikke kunne stå imot søvnen og 

sovnet på arbeid. Hun har tilskrevet sin manglende oppmerksomhet knyttet til dagtids 

søvnepisoder at hun hadde full jobb og omsorgsoppgaver for barnebarn og sin mor, og at 

hun derfor tilskrev at søvnepisodene på dagtid skyldtes at hun var svært sliten.  

 

 to døtre og en stedatter forklarte seg i retten og beskrev økende bekymring for 

hennes helse fra 2010 og utover, men at  ikke ville oppsøke lege. De beskrev 

tiltagende søvnepisoder på dagtid utover 2011 og at  i ulike situasjoner 

overraskende sovnet akutt. De hadde også opplevd situasjoner der  fikk akutt og 

kortvarig muskelsvinn i ansiktet. Også  barnebarn forklarte seg om at  

sovnet akutt da de over tid tok samme buss til og fra jobb. Også vaktmesteren på  

 og  nærmeste leder vitnet om sin bekymring for  helse, at de 

hadde opplevd hennes søvnepisoder og at bekymringen startet høsten 2011.  

 

Retten bemerker at det ikke fremstår som klar motstrid mellom det som fremgår av 

legejournaler og det som senere har fremkommet, blant annet fra  skriftlige 

redegjørelse til NPE og vitneforklaringer og skriftlige erklæringer fra hennes nærstående. 

Når en sykdom som narkolepsi opptrer med to distinkt ulike symptomer, og første 

symptom kan være utslag av en tyngende livssituasjon, er det forståelig at det kan oppstå 

uklarheter og tilsynelatende motstrid i de opplysninger som gis ved innleggelse etter 

kataplektiske anfall. Retten viser for øvrig også til at det er vanlig forekommende at 

katapleksien opptrer i tid etter at søvnforstyrrelsene har debutert, noe som også tilsier at det 

ikke kan legges avgjørende vekt på så vidt usikre og uspesifikke opplysninger gitt ved 
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innleggelse. Det er kun foretatt en registrering av opplysninger, som ikke ettergås av 

behandlende personell før på et langt senere tidspunkt slik det er redegjort for ovenfor.  

 

Retten har ut fra en samlet vurdering kommet til at  symptomer på narkolepsi i 

form av søvnforstyrrelser, som akutte ubetvingelige søvnattakk, utviklet seg sakte og 

startet mest sannsynlig høsten 2011 og ble gradvis forverret høsten 2012. Retten har her 

lagt særlig vekt på forklaring fra  kolleger, som ikke står i et nært forhold til 

saken, men også i noen grad på forklaringer fra hennes barn/stedatter. Retten har også lagt 

noe vekt på at konklusjonen etter gjennomgåelse av søvnanalysen ikke ga konklusive 

resultater, og at hennes diagnose ble sikkert etter analyse av hypokretinnivået i hennes 

spinalvæske. Det kan ikke utelukkes at symptomer på søvnforstyrrelsene var mindre uttalt 

hos     

 

Retten bemerker for øvrig at det ikke synes å være sammenheng mellom det akutte anfall 

av muskelsvinn og etterfølgende dyp søvn i januar 2010 og utvikling av narkolepsi. Retten 

viser her til dr  og dr.  forklaring om at det ikke antas å ha sammenheng 

og at sykdommen i så fall ville ha utviklet seg annerledes.  

 

Vurdering av konkret årsakssammenheng  

Retten har kommet til at symptomer på sykdommen narkolepsi har utviklet seg gradvis og 

at det ble synbart og merkbart for  og hennes nærstående og kolleger senest høsten 

2011. Dette er innenfor det tidsintervall det er forskningsmessig støtte for at det generelt 

kan være en forhøyet risiko for utvikling av narkolepsi.  

 

De studier som det kortfattet er redegjort for ovenfor, viser en svak statistisk sammenheng 

når det har gått mer enn halvannet år etter vaksinen. Det var i det alt vesentlige unge 

mennesker som utviklet narkolepsi i tid etter vaksinering, mens det ble rapportert et 

betydelig lavere antall eldre mennesker med sykdommen. Studiene gir ikke indikasjoner på 

avgjørende forskjeller mellom eldre og yngre mennesker, annet enn at det var betydelig 

flere unge mennesker som fikk sykdommen i to-års perioden etter vaksinering. Som også 

retten har vurdert tidligere er retten usikker på om det i de konkrete tilfeller kan eller bør 

stilles samme krav til symptomdebut som det man gjør for å konstatere epidemologiske 

sammenhenger.  

 

Retten må, som også Høyesterett fremhevet i Rt-2015-1246 avsnitt 69, foreta en rettslig 

årsaksvurdering:  

 

Den årsaksvurderingen som jeg her skal gjøre, er av rettslig art. Min konklusjon vil derfor 

kunne bli en annen enn den som gjøres på medisinskfaglig grunnlag, jf. Rt-1992-64 på side 

70. Jeg finner å måtte legge mindre vekt på resultatet av de epidemiologiske undersøkelsene. 

Jeg leser lovforarbeidene slik at også skadetilfelle som faller utenfor det som kan måles 

statistisk, skal kunne gi grunnlag for erstatning. At den statistiske risikoen for å utvikle MS 

ved MMR-vaksine er liten, kan således ikke være av avgjørende betydning i et tilfelle hvor 

/pro/#reference/avgjorelse/rt-1992-64/s70
/pro/#reference/avgjorelse/rt-1992-64/s70
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skade faktisk har inntrådt, så sant det er en praktisk mulighet for at det kan foreligge en slik 

sammenheng. I en slik situasjon må de mulige årsaksfaktorer sammenholdes med hverandre. 

Hvis de øvrige årsaksalternativene utelukkes eller er mindre sannsynlige, må MMR-vaksinen 

anses som årsak, selv om det statistisk er lite sannsynlig 

 

Som det er redegjort for innledningsvis kan det ikke forventes at en skadelidt skal kunne 

bevise at det foreligger vaksinasjonsskade og at risikoen ved vanskelige bevisspørsmål 

legges på staten.  

 

Vi har å gjøre med en sykdom der det på et statistisk grunnlag foreligger en klar 

assosiasjon mellom eksponering ved vaksinen og narkolepsi innenfor en tidsramme. Det er 

ikke kjent virkningsmekanisme mellom vaksinen og sykdommen, men det foreligger en del 

hypoteser om den mulige faktiske sammenheng, og retten har kommet til at selv om det 

foreligger betydelig grad av usikkerhet må årsakskonstatering anses forenlig med den 

medisinske viten en besitter i dag.  

 

Retten mener at det ikke fra statens side er sannsynliggjort at det er andre årsaker enn 

vaksinen til at  utviklet narkolepsi. Det er ikke noe i  syke- eller 

helsehistorie som tilsier at det er faktorer som, alene eller sammen med andre ytre faktorer,  

kan ha forårsaket narkolepsi.  

 

Retten mener det ikke er ført bevis for at  uten vaksinen ville ha utviklet 

sykdommen, og har lagt vekt på at sykdommen er en sjelden sykdom og at den svært 

sjelden rammer personer i  alder. Det er i dag ikke nok kunnskap om narkolepsi 

til å kunne konstatere at sykdommen har annen årsak enn vaksinen.  

 

Retten har derfor kommet til at  har ført tilstrekkelig bevis – ut fra bestemmelsens 

beviskrav – for at det er sammenheng mellom vaksinen hun tok og sykdommen hun 

utviklet og at staten ikke har sannsynliggjort at sykdommen har annen årsak.Vilkårene for 

erstatning anses derved oppfylt.  

 

Saksomkostninger  

 har vunnet saken fullt ut og skal etter tvisteloven § 20-2 tilkjennes 

sakomkostninger.  

 

Retten har ikke vært i slik tvil om faktiske eller rettslige forhold som tilsier at det er 

tungtveiende grunner til at saksomkostninger likevel ikke skal tilkjennes, jf tvisteloven § 

20-2 (3) bokstav a.   

 

Advokat  har på vegne av  krevet dekket salær med samlet  

kr 330 000 inklusive merverdiavgift. I tillegg er det krevet dekket reisekostnader for 

prosessfullmektig med kr 3 841 og rettsgebyr med kr 16 100, jf rettsgebyrloven § 8 første 

ledd. Det er ikke inngitt merknader til saksomkostningsoppgaven fra saksøktes side.  
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DOMSSLUTNING 

 

1.   har rett til pasientskadeerstatning fra Staten ved 

Pasientskadenemnda for skade påført etter Pandremix-vaksine satt den 10. 

desember 2009.  

 

2. Staten ved Pasientskadenemnda betaler til   saksomkostninger med 

346 441 – trehundreogførtisekstusenfirehundreogførtien – kroner.  

    

 

Retten hevet 

 

 

 

  Alice Jervell   

 

 

 

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.  
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Veiledning om anke i sivile saker 

 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 

behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 

vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 

behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 125 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 125 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 

skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 
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- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 

få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål. 

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 

avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 

ankeutvalg. 

  




