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Björn Hammarskjöld 

bjorn@hammarskjold.nu 

 

 

Avvisning av framställan   

Läkemedelsverket avvisar Björn Hammarskjölds framställan om utredning och förbud 

avseende vaccin mot Covid-19. 

 

Författningsrum 

19 § förvaltningslagen (2017:900). 

6 kap. 1 och 8 §§ läkemedelslagen (2015:315) 

Bakgrund och yrkanden 

Björn Hammarskjöld har i skrift ställd till Läkemedelsverket och den europeiska 

läkemedelsmyndigheten EMA, som inkom per e-post den 15 juni 2021, framfört bl.a. 

att han observerat att individer som har fått injektion med Covid-19-vaccinet 

Comirnaty inom minst ett dygn efter injektionen kan få en magnet att fastna på 

injektionsstället. Detta skulle enligt Björn Hammarskjöld tyda på att vaccinet 

innehåller någon form av magnetiskt material som järn eller annat ferromagnetiskt 

material som inte finns redovisat i innehållsförteckningen. Han begär därför att 

Läkemedelsverket ska genomföra specifika undersökningar av dessa påstådda 

magnetiska egenskaper.  

 

I en efterföljande skrivelse som inkom den 27 juli 2021 begär han bland annat att 

Läkemedelsverket ska upphäva alla tillstånd att injicera de så kallade vaccinerna mot 

Covid-19. 

 

Motivering 

I förvaltningslagens 19 § regleras hur en enskild inleder ett ärende hos en myndighet. I 

första stycket i nämnda paragraf anges att en enskild kan inleda ett ärende hos en 

myndighet genom en ansökan, anmälan eller annan framställning. Vidare anges i 

paragrafens andra stycke att det ska framgå av framställningen vad ärendet gäller och 

vad den enskilde vill att myndigheten ska göra. Det ska också framgå vilka 

omständigheter som ligger till grund för den enskildes begäran, om det inte är 

uppenbart obehövligt. 

 

Förvaltningslagen ger inte en heltäckande bild av alla de förutsättningar som måste 

vara uppfyllda för att ett ärende som inleds av någon enskild ska kunna prövas i sak. 

Förvaltningslagen reglerar inte vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att 

någon enskild ska anses saklegitimerad och därmed ha rätt att inleda ett ärende, dvs. 

vad som krävs för att någon ska anses vara berörd av en fråga på ett sådant sätt att 

myndigheten ska vara skyldig ta upp en framställning till saklig bedömning. Enligt 

förarbetena måste frågan om saklegitimation prövas utifrån omständigheterna i varje 

enskilt fall (se prop. 2016/17:180 s. 131f). 
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Enligt 6 kap. 1 § läkemedelslagen ska Läkemedelsverket ansvara för ett system för 

säkerhetsövervakning som har till syfte att samla in, registrera, lagra och vetenskapligt 

utvärdera uppgifter om misstänkta biverkningar av läkemedel som godkänts för 

försäljning. 

 

I 6 kap. 8 § samma lag anges bland annat att Läkemedelsverket fortlöpande ska 

kontrollera ett läkemedel som har godkänts för försäljning och pröva om godkännandet 

fortfarande bör gälla. 

Läkemedelsverket har inte identifierat något i läkemedelslagen eller rättsordningen i 

övrigt erkänt intresse som skulle medföra att Björn Hammarskjöld som enskild fysisk 

person har en sådan ställning att han genom de aktuella framställningarna kan inleda 

förfaranden inom ramen för Läkemedelsverkets verksamhet för säkerhetsövervakning, 

som skulle innefatta specifika undersökningsåtgärder och förbud gällande ett 

läkemedel. 

 

Vad Björn Hammarskjöld anfört föranleder inte Läkemedelsverket att på eget initiativ 

(ex officio) vida några ytterligare åtgärder i ärendet. 

 

Björn Hammarskjölds framställan ska därmed avvisas. 

 

Detta beslut har fattats av gruppchefen Peter Stjärnkvist. Föredragande har varit 

verksjuristen Peter Wilén. 

 
Detta beslut har hanterats digital och är därför inte undertecknat 

Hur man överklagar 

Läkemedelsverkets avvisningsbeslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Uppsala, 

se nästa sida. 
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Hur man överklagar      

 

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni göra det till Förvaltningsrätten i Uppsala.  

Brevet ska dock skickas till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, alternativt till 

registrator@lakemedelsverket.se.  

 

Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar genom att ange det diarienummer som 

finns längst upp till höger på första sidan av beslutet. Tala också om på vilket sätt ni 

vill att beslutet ska ändras och varför ni anser att beslutet ska ändras.  

 

Brevet med överklagandet ska innehålla: ert person-/organisationsnummer, postadress, 

e-postadress och telefonnummer. Adress och telefonnummer till er arbetsplats ska 

också anges samt eventuell annan adress där ni kan nås för delgivning. Om ni anlitar 

ett ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress och telefonnummer anges. 

  

Läkemedelsverket måste ha ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fått 

del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. 

 

Läkemedelsverket skickar överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala för 

prövning. Om Läkemedelsverket ändrar det beslut som överklagats, överlämnas även det 

nya beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet omfattar även det nya beslutet. 

 

Om något är oklart kan ni vända er till Läkemedelsverket. 


