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Gir fortsatt erstatninger 

etter svineinfluensavaksinen
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Norsk pasientskadeerstatning mottar fortsatt saker fra pasienter som mener 

de har fått en skade etter svineinfluensavaksinen de fikk for fire år siden.

Bare i år har Norsk pasientskadeerstatning 
mottatt 31 nye saker (1). Det kan være ulike 
grunner til at folk søker om erstatning så 
lenge etter, sier direktør i Norsk pasient-
skadeerstatning, Rolf Gunnar Jørstad.

– Det tar kanskje litt tid før man tenker 
at sykdommen kan ha noe med vaksinen 
å gjøre, sier Jørstad.

Av totalt 439 klager som gjelder Pandem-
rix-vaksinen, har 89 fått medhold. 60 av disse 
gjelder barn og ungdom som har fått narko-
lepsi. Ett barn har fått betennelse i ryggmar-
gen. Også 11 voksne har fått erstatning fordi 
de har fått narkolepsi. Fire personer har fått 
nerveskader eller infeksjon etter sprøytestik-
ket, mens én person har fått kronisk utmat-
telsessyndrom. De øvrige har fått medhold 
i at de har fått ulike nevrologiske lidelser og 
betennelsestilstander etter vaksinen.

Det er utbetalt totalt 89 millioner kroner 

i erstatninger i disse sakene. 16 år gamle 
Johanna fortalte til Tidsskriftets podkast i fjor 
at hun fikk narkolepsi av svineinfluensavak-
sinen hun tok i 7. klasse (2).

– Siden jeg får katapleksi når jeg ler, så har 
jeg sluttet å le. Jeg har gjort sånn at jeg ikke 
synes noe er morsomt lenger, jeg er helt nøy-
tral til det, som en forsvarsmekanisme. På 
den måten får jeg veldig lite glede, for latter 
er jo mye av gleden, fortalte 16-åringen (2).

Eline Feiring
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Ny leder for ny kreftavdeling 

ved Sykehuset Østfold
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Andreas Stensvold (f. 1972) er ansatt som avdelings-

sjef ved nyetablert kreftavdeling ved Sykehuset 

Østfold.

Stensvold kommer fra stillingen som overlege og seksjonsleder 
ved uroonkologisk seksjon, Oslo universitetssykehus. Han har tid-
ligere vært leder i Norsk onkologisk forening, der han fortsatt sitter 
i styret. Han er dessuten leder av Norsk Urologisk Cancer Gruppe 
og sitter i spesialitetskomiteen i onkologi.

Det har vært en utfordring å få tak i kreftleger til Østfold, så all 
kreftbehandling ble flyttet til sykehuset i Fredrikstad tidligere i vår, 
mens avdelingen i Moss ble lagt ned. Stensvold begynner i stillingen 
etter sommeren.
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Ove Talsnes er lege i Friidrettsforbundet. Han mener barfot-

løping, som er blitt så populært, ikke er for alle. – Det er ingen 

sannhet at du ikke får skader av å løpe barfot, eller av å løpe med 

sko. (Dagens Næringsliv)

Lars Weisæth er professor emeritus i psykiatri. Han sier at angst 

er den vanligste reaksjonen hos personer som blir utsatt for 

negativ medieomtale. – Vi har sett en god del kollapser, innleg-

gelser med mistenkte hjerteinfarkt. Følelsen av å bli forfulgt går 

igjen. (Dagbladet)

Arnold Berstad er seniorforsker ved Lovisenberg Diakonale 

Sykehus. Hver eneste uke møter han mennesker som har pro-

blemer med irritabel tarm. De fleste av dem har problemer med 

vanlig sunn mat som brød, melk, frukt og grønnsaker. (Trønder-
Avisa)

«Det tar kanskje litt

tid før man tenker at

sykdommen kan ha noe

med vaksinen å gjøre»

Andreas Stensvold. 
Foto: Rune Thorstein

Rolf Gunnar Jørstad, direktør

i Norsk pasientskadeerstatning.


