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TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
SPØRSMÅL OM HABILITET TIL SAKKYNDIGE I FORBINDELSE MED ERSTATNING
FOR VAKSINESKADER
Det refereres til en norsk jente som har vært meget syk siden hun fikk Gardasil-vaksinen
for noen år siden. Hun har flere alvorlige plager i tillegg til både POTS (postural orthostatic
tachycardia syndrome) og ME.
Før dose nr.2 var hun frisk. Vi forstår at produsenten advarer mot en tredje dose dersom
dose nr. 2 forårsaker plager. Det er mulig at hun ikke burde fått den tredje dosen da hun
ble syk etter dose nr.2.
Slitne pårørende som forsøker å hjelpe jenta har mottatt en uttalelse fra produsenten
Merck - at en sammenheng mellom pasientens skader og bruk av HPV-vaksine ikke kan
utelukkes.
De som kjenner familien er meget bekymret for jentas helse.
Det er kjent at en sakkyndig som er valgt av Pasientskade-erstatning har betydelige
bindinger til vaksineprodusenten.
Det er ikke tillitvekkende når sakkyndig fremmer argumenter med risikovurderinger for å
begrunne at vaksinen ikke kan ha forårsaket den syke jentas mange alvorlige plager.
Dette gjelder spesielt når flere av hennes alvorlige plager er nevnt i produsenten Mercks
informasjon for vaksinen - også når nabolandet Danmarks helsemyndigheter anerkjenner
flere av jentas alvorlige plager som bivirkninger som kan forårsakes av HPV-vaksiner.
Det er kjent at sakkyndig har deltatt i flere kliniske utprøvinger og vært norsk representant i
den internasjonale styringsgruppen for Mercks fase 3 program for HPV-vaksinen. Han har
ifølge Innovest mottatt kr 120 000 kroner pluss kr 35 000 i reiseutgifter for dette arbeidet
siden 2000.
Databasesøk i Dagens Medisin viser at sakkyndig har mottatt betydelige utbetalinger fra
legemiddelindustrien.
Medier har flere ganger publisert informasjon om sakkyndiges bindinger til
vaksineprodusenten.
For noen år siden ble det publisert en artikkel i Dagbladet med:
«Overlege på begge sider av. bordet».
«Medisinprofessor gir myndighetene råd om bruken av vaksine mot livmorhalskreft. Samtidig

betaler legemiddelgigantene Merck og GSK ham for å utvikle disse vaksinene».
«To legemiddelselskap, Merck og GSK, har sikret seg ham som prosjektleder for sine vaksiner mot
livmorhalskreft”.
«Legemiddelgiganter betaler statlig helserådgiver…»
VG: (2007) «Fikk betalt av vaksineprodusent»:
«Fire av ekspertene som har rådet regjeringen til å starte vaksinering av alle 12 år gamle
jenter, har fått penger til forskning av den amerikanske legemiddelgiganten Merck»
«…. to av de fem har fått direkte godtgjørelse fra medisingiganten Merck, tre har deltatt i
forskning sponset av Merck»
« I april kom Folkehelseinstituttet med sitt klare råd til regjeringen: HPV-vaksinen bør
innføres i det nasjonale vaksineringsprogrammet for jenter i 11 - 12 års alder.
Rådet var basert på ekspertgruppens vurderinger»
Det vises til utsagnet (2009) fra Dr Hanne Nøkleby, Folkehelseinstituttet om habilitet til
sakkyndig vedrørende erstatning for vaksineskader:
« ….dette vurderes av sakkyndige som Norsk pasientskadeerstatning velger ut. Det er
generelt personer som ikke har noe å gjøre med vaksinasjonsprogrammet på andre måter.
Hilsen Hanne Nøkleby»

Inhabilitet dreier seg ikke om påvist favorisering, men om bånd som er egnet til å
svekke tilliten til en aktørs habilitet og uavhengihet.

Det stilles med dette spørsmål vedrørende habilitet til sakkyndige som
velges av Pasientskade-erstatning om saker som gjelder vaksineskader.
Det er ikke tillitvekkende dersom Pasientskade-erstatning «jobber i lag» med sakkyndige
som er knyttet til vaksineprodusenter, mot pasientenes rettigheter og mulighet for
skadeerstatning.
Det bes med dette om en avklaring så fort som mulig vedrørende denne uakseptable
situasjonen.

Med hilsen,
Sandy Lunøe
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