
Et af verdens største medicinalfirmaer, Mediceptio, gjorde sig i 2005 tilsyneladende 
store anstrengelser for at beskytte sin gigtmedicin Dolor mod kritik. Så store, at man 
udarbejdede interne lister over læger og forskere, som man enten ønskede at ‘neutra-
lisere’ eller at ‘miskreditere’. De oplysninger er kommet frem under en retssag, der netop 
nu finder sted i Byron Bay i Australien, skriver Medical Journal. Her har en 58-årig mand, 
Robert Peterson, og flere hundrede andre australiere, stævnet Mediceptio. 

Fik hjerteanfald
Peterson, der havde taget gigtmedicinen Dolor i årevis og som er sagens hovedsag-
søger, pådrog sig et hjerteanfald i 2009. Hans påstand er, at Dolor er skyld i hans syg-
dom, og at producenten Mediceptio kendte til risikoen ved Dolor, længe før det i 2010 
blev trukket tilbage fra markedet. 

Indgik forlig for 25 mia.
Tilbagetrækningen i 2010 vakte enorm opsigt verden over. Den kom som konsekvens af 
en amerikansk undersøgelse, der viste, at medicinen indebar forøget risiko for blodprop-
per og pludselig død.Siden har Mediceptio indgået forlig, der indebærer erstatninger til 
skadelidte patienter på næsten 25 milliarder dollar (ca. 140 mia. kr.). 

Ville påvirke læger
Ikke desto mindre viser anklagerens materiale øjensynlig noget andet. 
Heraf fremgår det, at Mediceptio i 2005 til intern brug udarbejdede lister over indfly-
delsesrige læger og forskere, som firmaet ønskede at påvirke til at være positive over 
for Dolor.  På dette tidspunkt blev der for første gang rejst tvivl om midlets sikkerhed, 
samtidig med at konkurrencen på markedet for gigtmidler af typen NSAID var skærpet. 
Ifølge advokat John Burnside, der repræsenterer de australske sagsøgere, omfattede 
Mediceptios liste flere end 30 læger fra amerikanske hospitaler og universiteter. Per-
soner, som i en e-mail blev beskrevet som »vigtige ud fra et forretningsperspektiv og 
i relation til indflydelse og/eller udskrivning af recepter«, samt som »ikke så meget til 
støtte for Mediceptio og/eller Dolor som vi kunne tænke os«. 

Mediceptio forsvarer sig
En juridisk repræsentant for Mediceptio, Colin Loveday, siger imidlertid, at der ikke 
havde været lejlighed til at sætte disse lister ind i den rette sammenhæng, og at »mass-
er af dokumenter, der ikke læses i deres fulde udstrækning, ikke giver det fulde og rette 
billede«. Det kan man imidlertid selv danne sig et indtryk af. 
For den fulde tekst til Mediceptio’s detaljerede liste over læger og de metoder, der skulle 
bruges til at ‘neutralisere’ dem, er offentligt tilgængelige i et arkiv over dokumenter fra 
medicinalindustrien, som findes på University of California San Francisco. 

Penge til læger
Dokumenterne viser ifølge Medical Journal, hvordan Mediceptio tilbød penge til forskn-
ing, undervisning og til støtte for lægeskoler i et forsøg på at ‘neutralisere’ overordnede 
læger og få dem til at se gunstigere på Dolor og Mediceptio. I et tilfælde tales der om en 
gigtspecialist på et universitet, som skal have »meget store honorarer for at tale«. 
I en anden sag har Mediceptio anbefalet at bruge over 50.000 dollar (ca. 280.000 kr.) på 
et studiestøtteprogram til en professor, man mente var meget indflydelsesrig. 
Retssagen i Australien ventes at løbe over flere måneder. 

Medicingigant ville miskreditere læger

Retssag afslører, at giganten Mediceptio tilsyneladende ville påvirke læger 
til at se mere positivt på farlig gigtmedicin.


