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Klage på Bivirkningsgruppen i Bergen
Jeg ringte dere mandag den 16. d.m. hvor det ble lovet at dere skulle ringe meg tilbake dagen
etter, men jeg har ikke hørt noe og det synes jeg er betenkelig med tanke på den situasjon jeg
er havnet i grunnet Bivirkningsgruppen som dere er ansvarlig for.
Tidligere har jeg hatt kontakt med helsedepartementet som opplyste at det var kommet flere
alvorlige klager på Bivirkningsgruppen, derfor behøvde jeg ikke å sende noe skriftlig.
Jeg har nå lest evalueringen som er foretatt hvor jeg må si at jeg er rystet over at det ikke er
tatt skikkelig tak i problematikken med dårlig behandling, for flere av oss som har vært så
uheldige at vi kom innenfor dørene deres i Bergen har faktisk livet blitt et mareritt i ettertid.
Når man ser hva så pass mange pasienter sier og min egen erfaring, ja da kan vi ikke si annet
enn at dette er overgrep i statlig regi som bør opphøre umiddelbart. Flere av oss som har vært
hos Bivirkningsgruppen har ikke uttalt oss i denne evalueringen, men vi har kontakt med
hverandre og vi har bestemt oss for at nå er det nok, vi forlanger at dere snarest legger ned
Bivirkningsgruppen fordi de går langt over streken for hvordan man kan behandle mennesker.
Hva kan Bivirkningsgruppen vise til at de har tilført av ny viten i alle disse årene? Helt siden
1993 har de i denne lilleputtstaten som Norge er, forsket og brukt penger som heller kunne ha
kommet oss pasienter til gode, så kan vi her på berget heller dra nytte av forskning som gjøres
i de landene som virkelig har kompetanse og mulighet til det. Bivirkningsgruppen svikter
totalt, de har hatt til vurdering over 700 personer hvor de faktisk har ødelagt livet til mange,
dette med bakgrunn i deres manglende vilje og sannsynligvis manglende kompetanse.
Jeg vedlegger en CD med noe av dokumentasjon jeg har hva gjelder meg selv i denne saken
og jeg ber om at dette blir grundig gjennomgått av dere. Siden jeg var hos Bivirkningsgruppen
i 2005 har jeg slitt ut en datamaskin, en skanner, en printer og ikke minst meg selv i denne
kampen. Dette går bare ikke lenger, jeg er nå kommet til en grense hvor jeg vil stå fram som
et skrekkens eksempel på hvordan Norge som stat oppretter en gruppe forskere som regelrett
ødelegger norske statsborgere. Dette minner meg om barnehjemsbarna og andre saker hvor
myndighetene ikke grep inn tidsnok, men vi er heldigvis kommet til en tidsalder hvor sånt
ikke lar seg gjennomføre i det skjulte lenger.

-2Dere og Bivirkningsgruppen har et solid nettverk, men det har vi også opprettet takket være
dataalderen hvor vi har funnet frem til hverandre, det ligger allerede en del informasjon fra
oss på internett og vi har også begynt å jobbe aktivt opp mot myndighetene.
I kjølvannet av dette som skjer vil det komme erstatningskrav og de vil ikke bli færre hvis
Bivirkningsgruppen får fortsette å leke seg med folks helse, for det er akkurat det de gjør.
Jeg satte nesten livet til hvor en helt fantastisk tannlege, Erik Barman på Voss ble redningen.
Han lot seg ikke diktere av feilaktige rapporter og alt Bivirkningsgruppen har iscenesatt, han
tar oss pasienter på alvor og på den måten blir han en reddende engel for mange.
Alt dette belyses grundig på vedlagte CD og jeg håper noen hos dere er så oppegående at dere
greier å se hva som egentlig skjer. En skikkelig offentlig granskning hadde vært på sin plass,
men i første omgang bør dere selv gis en mulighet til å rydde opp i dette. En snarvisitt hos
Bivirkningsgruppen og min økonomi gjør at jeg fortsatt fanges i en uholdbar helsesituasjon
hvor jeg ikke får nødvendig behandling. Dette er brudd på lovverket som skal ivareta våre
rettigheter og når man vet hvordan jeg er havnet i denne situasjon må de ansvarlige omgående
stilles til ansvar.
Enhver med litt sunn fornuft skjønner vel at man ikke kan la en person lide i årevis med
infeksjoner, smerter, tannverk og som nå brudd i et kne som forutsetter tannbehandling før
operasjon kan gjennomføres på forsvarlig måte.
Jeg imøteser en rask tilbakemelding.
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