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Tvilsom forskning ved Universitetet i Oslo – proaktiv aksjon?
Jeg er informert at møtet med universitetsdirektøren 9.12 er avlyst, av høyst forståelige årsaker. Kunne
universitetsdirektøren, rektor og dekanus ved medisinsk fakultet drøfte nedenstående innspill på
bakgrunn av det som nå foreligger av brev og informasjon?
Universitetets ledelse er orientert om uetisk forskning og sannsynlige lovbrudd i eksperimenter ledet av
professor Helge Waal, medisinsk fakultet.
• Pasienter med en livstruende tilstand, avskåret fra kjent behandling, har deltatt som
forsøkspersoner med livet som innsats og medisiner som belønning.
• Pasienter har omkommet i unødvendige, livsfarlige og ulovlige eksperimenter.
• Andre pasienter utenfor eksperimenter har omkommet som følge av at positive forskningsfunn
ikke får konsekvenser for praksis i Legemiddelassistert Rehabilitering, der professor Waal må
sies å være toneangivende, bl.a. ved å publisere det han har kalt ”nasjonale retningslinjer”.
I Sudbø-saken gikk Universitetet ut med en anmodning om uavhengig granskning i løpet av 2 døgn. I
Waal-saken, som har langt alvorligere ramifikasjoner for universitetets omdømme enn Sudbø-saken,
har administrasjonen vært fraværende i mediebildet i 8 måneder. Man er tilsynelatende tilfreds med at
”professor Waal gransker professor Waal”. Så vidt jeg kan se står man overfor et valg, enten videreføre
aktiv neglisjering som mediestrategi, eller vise at Universitetet har ryggrad og vitenskapelig integritet.
Universitetet har minst tre muligheter til å styrke, for ikke å si redde, sitt omdømme:
1. Be offentlige myndigheter straks gi alle opioidavhengige pasienter akutt lavterskel behandling
med erstatningsmedisin, fortrinnsvis buprenorfin. Dette fordi Universitetets forskning – til
tross for at den er etisk og faglig tvilsom – viser at slik akutt lavterskel-behandling redder liv1.
2. Be om en uavhengig granskning av forskning på rusmiddelavhengige ledet av professor Helge
Waal ved medisinsk fakultet, og hans mange roller vedr. lange ventelister og rekruttering.
3. Gransk hvorfor viktige forskningsfunn ikke får konsekvenser for praksis i Legemiddelassistert
Rehabilitering (LAR). Professor Waal er en av arkitektene bak behandlingsmonopolet LAR,
og må sies å være toneangivende, bl.a. ved å utgi det han kaller for ”nasjonale retningslinjer”
og som initiativtager og leder ved SERAF.
Jeg ville være takknemlig for snarlig tilbakemelding, også med tanke på pressekonferanse torsdag 9.12.
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