
 

Åpent brev med 15 spørsmål til Legemiddelverkets direktør, Dr. Steinar Madsen 

Siden du ble sitert gjentatte ganger i flere artikler, bl.a. i legetidsskriftet Dagens Medisin,   

med spørsmål rund Corona epidemien, tillater jeg meg å stille deg noen spørsmål: 

1. Hvordan er det «usolidarisk» av norske leger som ville sikre seg malariamedisinen Plaquenil 

(HCQ) til seg, og andre helsearbeidere i nær kontakt med pasienter som ble syk av Covid-19, 

slik du gikk ut med i Dagens Medisin (1), Finansavisen og NRK (2)?  

2. Hva er bakgrunnen for at du ikke stolte på produsenter av HCQ, som kom med forsikringer 

om at de kunne levere mer enn nok HCQ, spesielt når du visste at det var tilstrekkelig med 2 

tabletter (for 3,-) bare en gang i uken? (3)   

3. Når du sørget for at HCQ bare ble tilgjengelig for (heldige) pasienter med reumatiske 

sykdommer, på blå resept, hvorfor, tror du, brøyt så mange leger regelverket og risikerte 

straff ved å skrive ut slike blå resepter til sin familie uten at det forelå en slik diagnose? (4) 

4. Kan det ha å gjøre med at malariamedisinen, HCQ har vært roset opp i skyene i 65 år av WHO 

for å være trygg for gravide og ammende og ble solgt reseptfritt i store deler av verden? 

5. Har du ikke også lest studiene fra Dr. Faucis Institutt for Health fra 2005, som konkluderte 

med at forløperen, Chloroquin, var svært effektiv for å forebygge og kurere Corona/SARS-

CoV-2? (5) 

6. Hvorfor nevnte du aldri de studiene på til sammen flere tusen pasienter som overlevde 

Covid-19 takket være HCQ, tatt med sink?  

7. Kan det ha å gjøre med den svært lave prisen på HCQ og at Legemiddelverket tjener mer på 

dyre «vaksiner», eller ligger det en annen agenda bak? 

8. Siden jeg har aldri tvilt på at du er smart og kan lese studier i legetidsskrifter minst like bra 

som meg, lurer jeg på: Når har du forstått at Covid-19 ikke skyldes et svært dødelig virus, 

men en tilstand som kan forebygges og kureres med rimelige medisiner?  

9.  Hvorfor mente Legemiddelverket i sin høringsuttalelse til lovendringen om genteknologien, 

at menneskerettigheten om informert samtykke til genmanipulering via injeksjoner kan 

fravikes og at en eksperimentell, hasteutviklet «vaksine» med ukjente biologiske og 

genetiske langtidsvirkninger anbefales, samt at «kliniske studier med GMO-legemidler skal 

unntas krav om vurdering av samfunnsnytten, bærekraft og etikk»? 



10. Hvorfor har du ikke informert befolkningen, slik Fauci gjorde, at smittebærere uten 

symptomer ikke utgjør en fare for resten av befolkningen, at masker derfor bare bør 

anbefales til syke personer? (6) 

11. Hva er årsaken til at du, som ofte ble brukt som Norges fremste spesialist når det gjelder 

behandlinger av sykdommer, uttalte at «der er stor fare for at det blir jukset med forskning 

på Covid-19», men først etter at den berømte studien i Lancet og New England Journal of 

Medicine ble avslørt som ren svindel i the Guardian, mens vi andre så det med en gang? (7) 

12. Hvorfor har du henvist til «gode» studier som er på vei, «Solidarity», hvor Norge (og du??) er 

hovedansvarlig og «Recovery», sponset av Gates, når du visste at disse studiene var designet 

til å feile, fordi forsøkspersonene ikke fikk seponert medisiner som kan øke risikoen for å dø 

av Covid-19 og de ikke fikk sink som er veldig viktig å ta sammen med HCQ? 

13. Hva er bakgrunnen for at du ikke fikk stoppet disse studier, når du leste at forsøkspersonene 

skulle få potensielle dødelige overdoser med HCQ?  (8) 

14. Tatt i betraktning at Covid-19 ikke er farligere enn en middels influensa og lett for å 

forebygge med HCQ, ifølge veldig mange studier og at de strenge tiltak for å begrense 

«smitten» var unødvendig, er du klar for å møte alle skadelidende bedrifter og familier i 

retten som vil søke om erstatning for dine feilinformasjoner (9)? 

15. Og til slutt lurer jeg på om du synes at det er straffbart hvis leger handler mot sin 

Hippokrates-ed og forhindrer at livreddende medisiner kan gis til døende? 

 

Oslo, den 5.10.20, Heiko Santelmann, allmennlege og forsker 
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