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Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm

Utbildningsdepartementet

Uppdrag att genomföra en kartläggning av forskning med relevans för
uppkomst och behandling av sjukdomen narkolepsi
Regeringens beslut

Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att göra en uppföljning av den
kartläggning av forskning med relevans för uppkomst och behandling av
sjukdomen narkolepsi som Vetenskapsrådet genomförde 2011–2012.
Vetenskapsrådet ska också med utgångspunkt från kartläggningen
identifiera kunskapsluckor inom området.
Närmare om uppdraget

Uppdraget ska utföras efter samråd med Läkemedelsverket,
Folkhälsomyndigheten och Narkolepsiföreningen Sverige och andra
berörda samt med enskilda nationella och internationella experter.
Vetenskapsrådet får för uppdragets genomförande använda
200 000 kronor 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa
och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad
uppföljning. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till
Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2016.
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast
den 31 maj 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning
över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition,
återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som
detta beslut har.
Regeringen avser att avsätta 400 000 kronor 2017 för genomförandet av
uppdraget. Medlen utbetalas under förutsättning att riksdagen beviljar
medel för ändamålet.
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Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 30 april 2017.
Bakgrund

I juni 2009 deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) en pandemi
som orsakats av influensaviruset A(H1N1). En omfattande
vaccinationskampanj inleddes i Sverige och 60 procent av den svenska
befolkningen vaccinerades med Pandemrix. Med början i januari 2010
fick Läkemedelsverket en ökad mängd biverkansrapporter om narkolepsi
efter vaccinering med Pandemrix. Läkemedelsverket har i studier
konstaterat att det finns en ökad risk att insjukna i narkolepsi efter
pandemivaccineringen.
Vetenskapsrådet kartlade 2011–2012 forskning med relevans för
uppkomst och behandling av narkolepsi och genomförde en analys av
kunskapsluckorna på området. I december 2012 presenterades rapporten
The Swedish Research Council’s Mapping of Research Relevant to the
Etiology and Treatment of the Disease Narcolepsy. I rapporten
konstaterades bl.a. att en stor del av forskningen inom narkolepsiområdet sker i USA och Europa, men även i Japan och Kina.
Skälen för regeringens beslut

Regeringen anser att det finns ett behov av att följa upp och uppdatera
den studie som Vetenskapsrådet genomförde 2011–2012.
Vetenskapsrådet bör därför få i uppdrag att genomföra en uppdaterad
kartläggning av forskningsområden med relevans för uppkomst och
behandling av sjukdomen narkolepsi samt med utgångspunkt från
kartläggningen identifiera kunskapsluckor inom området, vilket kan ligga
till grund för övervägande av framtida insatser.
På regeringens vägnar

Helene Hellmark Knutsson
Karin Schmekel
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Kopia till
Socialdepartementet/FS, SAM
Finansdepartementet/BA
Miljö- och energidepartementet/MM
Näringsdepartementet/IF
Kammarkollegiet
Läkemedelsverket
Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
Narkolepsiföreningen Sverige
Svenska Läkemedelsförsäkringen AB

