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Interpelllasjon fra Susanne Heart, uavhengig 

 
Det Britiske Parlamentet startet 24. oktober 2022 en debatt om covid-19 vaksinenes 
sikkerhet. Dette etter å ha blitt kjent med foruroligende dataanalyser presentert av 
blant annet Dr Aseem Malhotra, der han setter særlig lys på medisinsk 
misinformasjon fra legemiddelselskapene. Nå må alt opp i lyset. Vi trenger en åpen 
debatt på Stortinget med full gjennomgang av uavhengige evidens-baserte data for å 
kunne ta videre ansvarlige beslutninger på vegne av befolkningen. Dr Malhotra har 
sagt ja til å fremlegge sin analyse av dataene også for representanter av det norske 
Stortinget. 
 
Folket ble fortalt at vaksinene skulle hindre smitte. Det gjorde de ikke. Folket ble 
fortalt at vaksinene skulle hindre sykdom og død. Det gjorde de ikke. Vi står igjen 
med en mengde alvorlige bivirkninger. Samtidig rapporteres det om høy og 
uforklarlige overdødelighet i hele Europa, også i Norge. Folket som stilte opp på 
«dugnad» og aksepterte myndighetenes utradisjonelle «føre var»-strategi for å 
hindre smitte, fortjener nå en føre var-strategi i lys av ny informasjon om 
dokumenterte bivirkninger og uforklarlig overdødelighet.  
 
Regjeringen har fått i oppdrag av Stortinget (folket) å styre landet. Regjeringen er et 
politisk utøvende, ikke-folkevalgt organ. Det er folkets representanter på Stortinget 
sitt ansvar å kontrollere at regjeringen utfører sitt oppdrag etterrettelig og til det beste 
for folket. Ansvaret for folkets sikkerhet ligger dermed hos representantene på 
Stortinget. Folkehelseinstituttet tydeliggjør dette på Twitter: «Til informasjon: alle 
vaksiner som tilbys i Norge tilbys som følge av en politisk beslutning. Hilsen FHI.» 
 
Hver av våre 169 stortingsrepresentanter representerer per nå hver 32.397 
mennesker i Norge. Tilliten de har fått kommer med et stort ansvar. Det er fort gjort å 
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glemme, i partipolitikkens kamp, at det er folket de faktisk representerer. Folket har 
kun de 169 til å beskytte seg og tale deres sak. Dette gjelder liv og helse. Dersom 
man velger å lukke øyne og ører for tilgjengelig evidens-baserte data, vil man ikke ha 
forutsetningen for å kunne ta ansvarlige beslutninger på vegne av folket. Det er 
utilgivelig.  
 
Korona-vaksineringen ble satt i gang uten tilstrekkelige vitenskapelige 
sikkerhetsdata. I mitt åpne brev til statsminister Erna Solberg 1. juli 2021 bad jeg om 
at vaksineringen burde pauses og var bekymret for at tiltak, da spesielt 
massevaksineringen, kunne medføre tragiske og uforutsette utfall på både kort og 
lang sikt. Jeg spurte: «Er regjeringen klar over det spesielle ansvaret som ligger hos 
myndighetene gjennom å aktivt påføre friske mennesker potensielle skader og 
potensiell død gjennom massevaksinering? Er regjeringen klar over at et slikt ansvar 
veier mye tyngre enn død og skader som skjer ved naturlig sykdom og pandemi? Er 
regjeringen klar over at det for ettertiden kan ses på som et svik mot befolkningen 
hvis det skulle vise seg at vaksinene faktisk ødelegger flere liv enn Covid19-sykdom 
ville gjort?». Dette brevet har jeg enda ikke fått svar på.  
 
Når oppgjørets time kommer, vil Stortinget ha ansvaret, dersom ikke grep tas nå. Det 
er på tide å koble inn kontroll-komitéen. Noen saker er bedre å ta tak i sent enn aldri. 
Med bakgrunn i det uavklarte bildet vi står i, kan Rogaland Fylkesting sende en 
anmodning til Stortinget om å starte en åpen debatt rundt covid-19 vaksinesikkerhet, 
med full gjennomgang av uavhengige evidens-baserte data, for å kunne ta videre 
ansvarlige beslutninger på vegne av befolkningen?  
 
Lenker: 
British Parliament debatt: https://youtu.be/pfgGCgxGYkk?t=1552  
Dataanalyse fra Dr Aseem Malhotra: https://youtu.be/vw7YXUZ1SL0  
Legemiddelverket bivirkninger: https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-
av-koronavaksine-per-22-november-2022  
FHI på Twitte om ansvar: https://twitter.com/Folkehelseinst/status/1594992986735415296  
Brev til Statsministeren 1. juli 2021: https://www.susanneheart.no/post/vaksineringen-b%C3%B8r-
pauses-%C3%A5pent-brev-til-statsministeren-fra-fylkespolitiker-1-juli-2021  

 

 

Svar fra fylkesordfører: 

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 24. april 2020 en uavhengig 
kommisjon, Koronakommisjonen, for å gjøre en grundig og helhetlig gjennomgang og 
evaluering av myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien. Kommisjonens 
mandat var blant annet å kartlegge alle relevante sider ved håndteringen av covid-
19-pandemien.  

Et viktig funn i den første rapporten var at det var et godt samarbeid mellom 
Stortinget og regjeringen under håndteringen av koronapandemien i tiden etter 12. 

https://youtu.be/pfgGCgxGYkk?t=1552%20
https://youtu.be/vw7YXUZ1SL0
https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-22-november-2022
https://legemiddelverket.no/nyheter/meldinger-om-mulige-bivirkninger-av-koronavaksine-per-22-november-2022
https://twitter.com/Folkehelseinst/status/1594992986735415296
https://www.susanneheart.no/post/vaksineringen-b%C3%B8r-pauses-%C3%A5pent-brev-til-statsministeren-fra-fylkespolitiker-1-juli-2021
https://www.susanneheart.no/post/vaksineringen-b%C3%B8r-pauses-%C3%A5pent-brev-til-statsministeren-fra-fylkespolitiker-1-juli-2021
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mars 2020.1 Det var nødvendig med hurtig behandling og raske vedtaksprosesser i 
mange saker, og det framstår som at både regjeringen og Stortinget tilstrebet å få på 
plass tilfredsstillende rutiner og ordninger.  

Kommisjonen vurderte også at den gode relasjonen mellom regjeringen og Stortinget 
har vedvart gjennom pandemien.2 

Granskingen i kommisjonens første rapport, NOU 2021:6 var avgrenset til den første 
smittebølgen. Vaksinearbeidet ble derfor ikke evaluert.  

I sin andre rapport, NOU 2022:5, gransket kommisjonen hvordan produksjonen av 
vaksiner mot covid-19 kom i stand, hvor og hvordan produksjonen har foregått og 
norske myndigheters arbeid for å skaffe befolkningen vaksiner, som ved kontakt med 
legemiddelfirmaer, og med EU og andre land. 

I forbindelse med bekjempelse av Covid-19-pandemien opplyser Folkehelseinstituttet 
at legemiddelmyndighetene i Europa og Norge la til rette for utvikling og godkjenning 
av koronavaksiner. I denne prosessen skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og 
sikkerhet fortsatt oppfylles.  

En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som langt større enn risikoen. 

Folkehelseinstituttet opplyser at vaksinene er testet ut i store studier hvor flere tusen 
personer har fått vaksinen. Studiene er gjennomført på samme måte som for andre 
vaksiner, men observasjonstiden er kortere.  

Betinget godkjenning betyr at det foreligger nok data til å vurdere at nytten av 
vaksinen er langt større enn risikoen, men at vaksineprodusenten må fortsette 
studiene og fortløpende gi legemiddelmyndighetene data som kommer til etter hvert. 

Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner 
vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter. Flere 
vaksiner har fått godkjenning i Norge og det er Folkehelseinstituttet beslutter om en 
vaksine skal brukes i Norge. 

FHI har redegjort for myndighetenes oppfølging av bivirkninger eller symptomer etter 
koronavaksinasjon, blant annet i en nylig artikkel publisert 1. desember 2022. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NOU2021:6 s. 247. 
2 NOU2022:5 s. 58. 
3 https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/bivirkninger-eller-symptomer-etter-
koronavaksinasjon/ 
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Jeg viser til følgende overordnede redegjørelse fra artikkelen: 

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med 
Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt 
internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene.  

I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier. 
Folkehelseinstituttet behandler bivirkningsmeldinger fra helsepersonell og 
Legemiddelverket behandler meldinger fra befolkningen. Alle meldingene legges inn i 
bivirkningsregisteret hos Legemiddelverket. 

Meldinger fra helsepersonell blir fulgt opp og grundig vurdert for å finne ut om 
hendelsen kan skyldes vaksinen, eller om den tilfeldigvis oppsto samtidig med 
vaksinasjonen.  

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet overvåker vaksinasjonen med 
koronavaksiner og følger nøye med på mistenkte bivirkninger som blir meldt inn etter 
vaksinasjon og ut fra tilgjengelig informasjon er det lagt opp til at etatene vil innføre 
tiltak ved mistanke om uventede, nye eller alvorlige bivirkninger, som begrensninger i 
bruk, nye forsiktighetsregler eller andre tiltak for å redusere risikoen. 

Helse- og omsorgsministeren sier i sitt svar på skriftlig spørsmål fra representanten 
Tone Wilhelmsen Trøen (H), den 21. juni 20224 at: 

Folkehelseinstituttet (FHI) har ansvar for å drive det nasjonale 
vaksinasjonsprogrammet, og har den beste faglige ekspertisen på vaksinasjon. FHI 
har et løpende oppdrag om å vurdere eksisterende råd og vaksineanbefalinger, 
herunder oppfriskningsdoser.  

FHI understreker at all vaksinasjon gjennom koronavaksinasjonsprogrammet er 
frivillig.  

Personer i de anbefalte gruppene må få tilstrekkelig informasjon om fordeler og 
ulemper ved vaksinering til å kunne ta et informert valg. Det skal også være åpenhet 
om kunnskap som mangler. 

Regjeringen oppnevnte i statsråd den 29. april 2022 et uavhengig utvalg som skal gi 
en overordnet vurdering av norske myndigheters samlede håndtering av pandemien 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-
sporsmal/?qid=89801 
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fra februar/mars 2020 til det tidspunkt utvalget avslutter sitt arbeid. Utvalget skal avgi 
rapport til statsministeren innen utgangen av mai 2023. 

Fylkesordføreren viser til kommisjonens vurdering av den gode relasjonen mellom 
regjeringen og Stortinget.  

Jeg viser også til den utfyllende informasjonen om myndighetenes håndtering og 
oppfølging av bivirkninger knyttet til vaksinasjons-programmet som jeg nettopp har 
redegjort for, samt opprettelsen av det uavhengige koronautvalget.  

I lys av dette ser jeg ingen grunn til å trekke i tvil myndighetenes fortsatte håndtering 
av covid-19-relaterte utfordringer eller de vurderinger som gjøres knyttet til 
vaksinasjonsprogrammet mot covid-19.  

Jeg vil legge til at jeg har tillit til at også Stortinget utøver sin kontrollfunksjon 
gjennom de mekanismer som de har til rådighet og at jeg er stolt av det arbeidet som 
er lagt ned i bekjempelsen av covid-19-pandemien i Norge. 

 

 

 


