
 
 

– Vi vet for lite om mulig sammenheng 

mellom 14.933 døde og vaksinering. 
AvJulia Schreiner Benito 

27. august 2021 

  

Oppdatert: 18 timer siden  

Legemiddelverkets rapporter om bivirkninger 

oppgir 199 dødstall etter vaksinering. Uavhengig av 

dødsårsak. 

Foreningen Stop Lockdown frykter at dødstall underrapporteres: Dette tallet, 199, er ikke det 

totale antallet vaksinerte som har dødd i Norge siden vaksineringen begynte. Det totale 

antallet døde, uavhengig av dødsårsak, er 14.933, ifølge data fra FHI. 

 

– Tallene for dødsfall hos Legemiddelverket flatet plutselig veldig ut, sier Nicolay Normann 

Grundt. (Bildet over). Han er leder i Foreningen Stop Lockdown, som i en pressemelding nå 
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https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20%20oversikter/Koronavaksiner/20210826%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20%20av%20koronavaksine.pdf
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kan vise til andre tall enn dem hittil oppgitt. 

Sammenhengen mellom 14 933 døde og vaksiner er for uklar, mener Nicolay. 

– Derfor etterlyser vi at FHI er klarere i å opplyse om mulig relasjon mellom dødstall og 

vaksinering. Innen 5, 10, 20, 30, og 60 dager etter vaksinering. 

Så ble rutinene for behandlingen av innrapporterte tall endret, og tallene flatet veldig 
ut. 

– Om lag én uke etter at vaksineringen startet, meldte Legemiddelverket om 30 dødsfall. Så 

ble rutinene for behandlingen av innrapporterte bivirkninger og dødstall endret: De stoppet å 

behandle alle meldinger om mistenkte bivirkninger etter to uker. Dermed startet vår «jakt» på 

mer utfyllende tallmateriale. 

Helsepersonell nøler med å knytte bivirkninger og dødsfall til 

vaksinene 

 

hemali erfarer at mange leger og helsepersonell er kritiske til å knytte bivirkninger og dødsfall 

til vaksinene. Som Marlina Andersen (35) opplevde: 

– Skyldes belastninger i livet ditt, mente legene på Ullevål da hun få timer etter Pfizer-

vaksinen mistet førligheten i beinet. Hun er fortsatt ikke frisk, og fikk ingen hjelp til 

rehabilitering. Innkalling til dose to for Pfizer, det fikk hun imidlertid. 

I FB-gruppen «Erfaringer med Covid-19 vaksinering» – med over 5000 medlemmer, melder 

mange om liknende erfaringer. Altså at leger toner ned mulige sammenhenger mellom 

vaksinen og bivirkninger. 

 

Bedt FHI om tall siden fire 

ganger siden mars, nå kom 

de 

I går fikk Foreningen Stop Lockdown 

disse tallene fra FH, etter å ha begjært 

dem utlevert siden mars fire ganger. To 

ganger via deres advokat J.C Elden.  

Kopi av e-posten: 
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Til sammenligning har 814 dødd med viruset uavhengig av dødsårsak på over dobbel så lang 

tid. De var 82 år i snitt og 90% hadde underliggende alvorlige sykdommer fra før. 

Oslo, den 26.08.21 

Klar sammenheng mellom antall testede og smittetallsutvikling 

En statistisk analyse viser at smittetallsutviklingen i Norge har en klar sammenheng med 

antall testede. Myndighetene har siden juli mer enn doblet antall testede, noe som har ført til 

en dobling av antall positive tester. På denne måten kan de altså styre smittetallsutviklingen 

ved å øke eller senke testetallet. Se vedlagt graf 

Årsakssammenhengen er trolig denne: 

 De bruker PCR og hurtigtester som viser inntil 90% falske positive tester 

 De kjører testene på 28-35 sykluser, og ikke de anbefalte 25 som de skal. Det gir et høyt 

antall falske positive utslag. 

hemali følger opp denne saken med kommentarer fra fagfolk. Heng med! 

 

Les mer fra hemali 

MdG-politiker Susanne Heart: – Menneskeheten på vei utfor teknologiens stup? 

Gjett hvem som «godkjente» Pfizer-vaksinen? De samme som godkjente de dødelige 

opioidene i USA. 

Prisbelønnet hjertespesialist: – En epidemi av feilinformerte leger. 

hemalis redaktør: Les dette før du dømmer meg – den uvaksinerte. 

Internasjonale om bivirkninger etter vaksinering: –Høye tall for de unge, sier lege. 

https://hemali.no/siste/vi-vet-for-lite-om-dodstall-og-

vaksinering/?fbclid=IwAR0A2ImWP4iXLw9mFcJwGlDq_cx9SVZOLMzSbIAghIGKFcqQx

uGQ8pBlQRk 

29-08-2021 

 

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/falske-positive-koronatester-vil-koste-%20samfunnet-dyrt-_-%20smittevernoverlege-savner-debatt-1.14999507
https://www.who.int/publications/i/item/diagnostic-testing-for-sars-cov-2
https://hemali.no/siste/menneskeheten-pa-vei-utfor-teknologiens-stup/
https://hemali.no/siste/gjett-hvem-som-godkjente-pfizers-vaksine-de-samme-som-godkjente-de-dodelige-opioidene/
https://hemali.no/siste/gjett-hvem-som-godkjente-pfizers-vaksine-de-samme-som-godkjente-de-dodelige-opioidene/
https://hemali.no/siste/prisbelonnet-hjertespesialist-en-epidemi-av-feilinformerte-leger/
https://hemali.no/siste/les-dette-for-du-dommer-meg-den-uvaksinerte/
https://hemali.no/siste/siste-tall-om-bivirkninger-etter-vaksinering-hoye-tall-for-de-unge/
https://hemali.no/siste/vi-vet-for-lite-om-dodstall-og-vaksinering/?fbclid=IwAR0A2ImWP4iXLw9mFcJwGlDq_cx9SVZOLMzSbIAghIGKFcqQxuGQ8pBlQRk
https://hemali.no/siste/vi-vet-for-lite-om-dodstall-og-vaksinering/?fbclid=IwAR0A2ImWP4iXLw9mFcJwGlDq_cx9SVZOLMzSbIAghIGKFcqQxuGQ8pBlQRk
https://hemali.no/siste/vi-vet-for-lite-om-dodstall-og-vaksinering/?fbclid=IwAR0A2ImWP4iXLw9mFcJwGlDq_cx9SVZOLMzSbIAghIGKFcqQxuGQ8pBlQRk

