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I LIVE:

Statsadvokat hevdet professor

Johannes Setekleiv
(76).

VAR DØD
Av EIRIK VEUM

To siamesiske
trillinger!

I retten hevdet Regjeringsadvokaten at professor Johannes
Setekleiv (76) var død. Det var
feil.

Det var i Oslo tingrett forrige uke at det gikk
litt i surr både for statsadvokat og byråkratene fra Statens legemiddelverk. I retten
møtte de en 50-åring som nå har gått til sak
mot norske helsemyndigheter.
Mannen hevder Helsedepartementet må
ta på seg skylden for at han nå er uføretrygdet etter at han ble gitt medikamentet Seroxat i en periode på 90-tallet.

Av JAN OVIND

Den argentinske moren fødte
trillinger – og to av dem henger
sammen!

Depresjons-medisin
Seroxat brukes mot depresjoner, og 50-åringen hevder selv han nå ikke er i stand til å
leve et normalt liv etter å ha fått medikamentet fra sin lege. Han hevder videre at
norske myndigheter har holdt tilbake informasjon om alvorlige bivirkninger ved bruk
av Seroxat.
Det var da seksjonssjef ved Statens legemiddelverk, Ingebjørg Buajordet, gikk i vitneboksen at Therese Steen fra Regjeringsadvokaten hevdet overfor retten at den 76årige professoren var død.
– Johannes Setekleiv ble brukt som sakkyndig under godkjennelsen
av Seroxat. Så vidt jeg vet, er
han ikke lenger i live, sa Steen
til Oslo tingrett.
Til VG sier Steen at hun fikk
opplysningene om Setekleivs
angivelige død fra «sikre kilder». For øvrig henviser hun
til det som skjedde i retten.
Ingebjørg Buajordet ønsker
ikke å kommentere hvordan
hun reagerte på Steens påstand om professorens bortgang. Hun avviser at det var
hun som kom med de falske
opplysningene.

– Betydelig overdrevet
Men selv om de fleste i retten
trodde noe annet, var ikke Johannes Setekleiv så langt
unna dramaet i Oslo tingrett.
– Jeg kan forsikre om at disse ryktene er betydelig overdrevet. Jeg ble litt overrasket
da jeg fikk høre hva som kom
frem i retten, men det stemmer altså ikke. Det forsikrer
jeg, sier 76-åringen.
Ifølge 50-åringens advokat,
Edmund Asbøll, påpekte Setekleiv flere bivirkninger
overfor helsemyndighetene
tidlig på 90-tallet som ikke ble
offentliggjort i Felleskatalogen.
– Jeg ønsker ikke å spekulere i årsaken til at Setekleiv
ble erklært død i retten og derfor ikke kunne redegjøre hva
som skjedde da Seroxat ble
godkjent for det norske markedet, sier Asbøll.
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VANSKELIG Å SKILLE:

De to jentebabyene henger sammen, og er
Foto: AP
vanskelige å skille. Trillingbroren deres er helt normal.

ENDELIG ER
DEN HER

Den høyst uvanlige
fødselen fant sted i
landsbyen
San
Juan lørdag.
Trillingene består av en staut
gutt og to jenter
som er «sveiset»
sammen fra halsen
og langt ned i mageregionen.
– Tilstanden er
stabil for de siamesiske tvillingene,
sa doktor Gonzola
Medina til kabelTV-kanalen Todo

og her...
og her...

Noticias; ifølge nyhetsbyrået
Reuters.
Foreløpige undersøkelser viser
at de to jentene er
så sammengrodd
at det ikke vil være
mulig å skille dem
på kirurgisk vis,
men doktor Medina
opplyser at hans
legeteam konfererer med kirurger i
andre land for å utrede enhver mulighet.

og her...

E-post: eirik.veum@vg.no

Vil ha
turistgebyr
på Svalbard
Turister kan risikere å betale
100 kroner i gebyr for å besøke
Svalbard.
I et hemmelig notat foreslår
Miljøverndepartementet å innføre 100-kronersgebyret for
alle ferie- og fritidsreisende,
skriver Svalbardposten.
Alle som deltar på kurs og
konferanser, må også betale
gebyret.
Inntektene fra turistgebyret
skal ifølge notatet gå til Svalbards miljøvernfond, som ennå
ikke er opprettet.

Endelig er den nye Ford Expedition her. Et kjøretøy for deg som ønsker at en
bil skal være mye mer enn et transportmiddel. Enten det er i jobbsammenheng
eller privat. Ford Expedition har et ekstremt høyt utstyrsnivå, komfort som savner
sidestykke og en motor som tar deg frem uansett hvor du måtte ønske.
Ford Expedition Eddie Bauer, 4X4, V8, 5,4 liter, 260 HK. Elektronisk Stabiliseringsprogram
veil. pris fra:

kr 318 065,-*

eks. mva.

A better way to arrive
*Veil. pris eks. mva levert importhavn. Frakt og lev.omkostninger kommer i tillegg.

www.ford.com

