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Meslingvaksinedebatten i norske medier i tidsrommet november 

2014-mars 2015. Hvordan kom vaksinemotstanden til uttrykk, og 

hvordan ble den møtt av fagfolk? 
 

Abstract 
In Europe, the number of individuals infected with measles has increased drastically over the 

last few years. Reduced participation in vaccination programs are expected to be one of the 

causes. The reduction in vaccination coverage is partly due to an increase in vaccine hesitancy 

in parents. This thesis analyses the last larger wave of media-debate concerning measles 

vaccination in Norway, occurring between November 2014 and mars 2015. The thesis 

analysed the hesitancy seen during the media-debate, and the responses from health 

professionals. The hesitancy is examined and placed in a community context. A wide search 

was preformed to find study material, but mainly Retriever and Google were used. The study 

found the vaccine hesitancy to be related to anthroposophical ideas and common arguments 

used by anti-vaccination-advocates on the internet. The responses from the health 

professionals were found, at times, to be too general and indirect, and also, at times to use a 

rhetoric that might increase polarization in the controversy rather than decreasing the conflict 

levels. The two sides of this debate appeared to have vastly different opinions regarding the 

significance of scientific evidence, compared to faith and values. The study found that, in 

many instances, the arguments from the vaccine hesitant advocate were not met appropriately 

by the health professionals, who instead of answering the arguments of the vaccine hesitant 

advocate, answered in a general, informative manner. The study emphasises the importance of 

respectful interactions between health professionals and vaccine hesitant parents.  

 

Introduksjon 
Vaksineskepsis og fallende oppslutning om vaksinasjonsprogrammer er to økende problemer i 

verden i dag. I januar 2019 ble vaksineskepsis listet opp som en av de 10 største utfordringene 

for helse i verden (WHO, 2019).  

 

 I Europa er det skjedd en enorm økning i antall meslingsmittede på få år. I 2016 var det 5273 

registrerte tilfeller. I 2017 var det 23 927. I 2018 var det 41 000 tilfeller bare i løpet av årets 6 

første måneder (WHO, 2018). Økningen i antall meslingsmittede er skremmende, og fallende 

oppslutning i vaksinasjonsprogrammet pekes på som en viktig grunn til økningen i antall 
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smittede (Adressing decreasing vaccine coverage in the EU, 2018). Det ses samtidig en 

stigning i antall meslingrelaterte dødsfall i verden (WHO, 2017).  

 

De siste tallene vi har fra Folkehelseinstituttet om vaksinasjonsdekningen i Norge er fra 2016, 

en tid før stigningen i antall meslingtilfeller i Europa. Folkehelseinstituttet har ikke publisert 

sine rapporter om barnevaksinasjonsprogrammet for år 2017 og 2018, men WHO har 

publisert understående kart, som viser at man estimerer at vaksinasjonsdekning for 2. dose av 

MMR-vaksinen ligger på mellom 85 og 94%. Dette er under ønsket nivå på 95%.  

 
Figur 1: Kart. Av WHO, 2018. Hentet fra 
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/images/EMMO_VaccCov2Dose_MEAS_1.png  
 

Det er utført lite forskning på vaksineskepsis/motstand i Norge. En studie publisert i 2010, 

undersøkte foreldres holdninger rundt vaksinasjon i flere europeiske land, deriblant Norge. I 

Norge ble undersøkelsen gjennomført mellom august og desember 2009. Studien fant at 

20.2% av norske deltagende foreldre hadde hatt tvil rundt vaksinasjon av sine barn. 9.6% av 

de norske foreldrene rapporterte frykt for MMR-vaksinens sikkerhet (Stefanoff et al, 2010). 

Forutsatt at utvalget i studien er representativt for populasjonen i Norge: Hvis alle foreldrene 

som fryktet for MMR-vaksinens sikkerhet valgte å ikke vaksinere barna sine, ville vi kunnet 

få problemer med flokkimmuniteten mot meslinger. Særlig da det også er andre faktorer enn 

vaksineskepsis som fører til at ikke alle norske barn blir vaksinert, for eksempel kroniske 

sykdommer og vaksinetilbudets tilgjengelighet. I studien fra 2010 ble helsepersonell rapporter 
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som den viktigste og mest pålitelige kilden til informasjon rundt vaksinasjon av de norske 

foreldrene (Stefanoff et al, 2010). Basert på dette vil det være relevant å undersøke 

kommunikasjonen mellom helsepersonell/forskere og vaksinemotstandere.  

 

Det mangler forskning på vaksineskepsis i subpopulasjoner i Norge. Finnes det grupper i 

samfunnet der lav vaksinasjonsdekning kan bli problematisk i tilfelle det kommer smitte inn i 

disse miljøene? Hvis vaksinedekningen er lav i en subpopulasjon, kan smitte lett spre seg i 

disse miljøene. Det er estimert at over 95% av befolkningen må være vaksinert for å oppnå 

flokkimmunitet mot meslinger, det vil si hindre smittespredning (FHI, 2008). Når det da er 

estimert at vaksinasjonsdekningen i noen antroposofiske miljøer i Europa er fra 0,6-65,4%, 

vitner det om at disse gruppene kan være svært sårbare for meslingsmitte (Som gjengitt i 

Byström et al, 2014). 

 

Barnevaksinasjonsprogrammet er sagt å være selve hjørnesteinen i det norske helsevesenet. 

Det blir også hevdet at vi kan takke dette programmet for mye av vår gode helse og lave 

barnedødelighet. Allikevel har programmet møtt motstand, så lenge det har eksistert. Hva 

fører til at denne motstanden fortsatt eksisterer rundt vaksiner som etter mange tiårs 

omfattende forskning og bruk, har vist seg å være både trygge og å ha en enorm nytteverdi? 

Denne oppgaven vil undersøke/se på hvilken motstand og skepsis som finnes mot MMR-

vaksinen i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i dagens samfunn, og på hvordan denne 

motstanden møtes av fagfolk. 

 

Problemstillinger:  

- Hvilken motstand/skepsis mot meslingvaksinasjon kom fram i norsk media mellom 

november 2014 og mars 2015? Hvordan kan denne motstanden plasseres i en 

samfunns- og miljømessig kontekst?  

- Hvordan ble motstanden møtt/besvart av fagfolk? 

 

Denne oppgaven er basert på et ønske om forståelse for den andre siden, der evidensbasert 

forskning ikke nødvendigvis betrygger. Dette er en side man som medisinstudent og lege ikke 

forstår helt, og derfor kan frykte, men som man ganske sikkert konfronteres med. Ønsket om 

økt kunnskap om hvordan man møter en vaksineskeptiker/motstander på en hensiktsmessig 

måte, ligger som en basis for hele oppgaveprosessen. 
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Barnevaksinasjonsprogrammet og meslingvaksinen 
Barnevaksinasjonsprogrammet 

Barnevaksinasjonsprogrammet er en av grunnpilarene i det norske helsevesenet, og har vist 

seg å være svært effektivt. Vi har utryddet både kopper og poliomyelitt i Norge, og 

Haemofilus Influenza(Hib)-meningitt og Hib-epiglotitt er i dag sjeldne sykdommer her i 

landet (FHI, 2008 (2)). 

 

Vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet har til formål å holde alle i befolkningen friske, og 

å hindre en sykdomsepidemi. Alle barn til og med grunnskolealder skal tilbys vaksinasjon 

gjennom programmet. Ungdommer mellom 16 og 20 som ikke har mottatt tilbud om vaksiner 

før, eller tidligere har takket nei, skal også få tilbud om relevante vaksiner. Kommunene har 

ansvaret for barnevaksinasjonsprogrammet gjennom helsestasjonen og skolehelsetjenesten 

(Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 2018, § 7). Helse- og 

Omsorgsdepartementet bestemmer hvilke vaksiner som skal tilbys i 

barnevaksinasjonsprogrammet (Myrvang, 2018). Siden smittevernloven kom i 1995 har alle 

vaksiner i Norge vært frivillige. Alle barn som befinner seg i Norge skal få tilbud om 

vaksinene som tilbys i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, uavhengig av om de har 

oppholdstillatelse eller ei (FHI, 2008 (2)).  

 

Det vaksineres i dag mot 11 virus/bakterier gjennom vaksinasjonsprogrammet: Difteri, 

tetanus, kikhoste, haemophilus influenza type B, hepatitt B, poliomyelitt, pneumokokker, 

meslinger, kusma, røde hunder, rotavirus og humant papillomavirus(HPV). Utover dette tilbys 

vaksinasjon mot tuberkulose til spesielt utsatte.  Rotavirusvaksinen er en oral vaksine 

(Myrvang, 2018). Resten av vaksinene settes ved injeksjon, og mange av dem gis i 

kombinasjonsvaksiner. Denne oppgaven vil fokusere på vaksinasjon mot meslinger.  

 

Vi begynte å vaksinere mot meslinger i Norge i 1969, og tok i bruk MMR-vaksinen, som er 

vaksinen som brukes i dag, i 1983 (FHI, 2010). MMR-vaksinen er en kombinasjonsvaksine 

som beskytter mot kusma, røde hunder og meslinger, og gis i to doser. Den første dosen gis 

ved 15 måneder, den andre gis ved 13 år (FHI, 2018). Vaksinen er såkalt levende svekket. Det 

vil si at den inneholder levende virus, men viruset er svekket slik at det ikke gir sykdom (FHI, 

2008). Vaksinen setter i gang en immunrespons, som fører til beskyttelse mot senere 

meslingsmitte. Hvis du er vaksinert og møter på meslingviruset, vil immunsystemet ditt 

gjenkjenner meslingviruset og angriper det før det får muligheten til å gjøre deg syk.  
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Lette bivirkninger som kortvarige smerter, hevelse og rødhet på stikkstedet er vanlig etter 

vaksinasjonen. Under 1 av 20 barn som får vaksinen vil få lette symptomer på sykdommene 

vaksinen virker mot, men komplikasjoner som kan oppstå etter sykdommen, ses sjelden eller 

aldri etter disse vaksineutløste symptomene (FHI, 2018).  

 

Alle gitte vaksiner registreres i datasystemet SYSVAK. I samme datasystem registreres også 

vaksinrereaksjoner og kontraindikasjoner (Myrvang, 2018).  

 

Med unntak av HPV-vaksinen, som settes i 7. klasse, settes de første vaksinedosene på spe- 

og småbarn. Påfyllingsdosene settes i skolealder. 

 

Antroposofi 
Vi har flere steinerskoler og steinerbarnehager i Norge. Disse baserer seg på antroposofisk 

filosofi etter Rudolf Steiners lære. Antroposofiske miljøer i Norge har gjerne basis i 

steinerskoler og steinerbarnehager. Som nevnt i introduksjonen, er lav vaksinedekning et 

problem i flere antroposofiske miljøer. I 2015 anslo helsesøster på steinerskolen på Nesodden 

at kun 60% av barna på skolen fulgte vaksinasjonsprogrammet (Knutsen, 2015). Her forklares 

kort hva antroposofisk filosofi og medisin går ut på, og synet på meslingvaksinasjon i 

antroposofiske miljøer. Sølje Bergman representerer det antroposofiske miljøet i 

kontroversen. 

 

Østerrikeren Rudolf Steiner ønsket å skape en helhetlig virkelighet der kunst, vitenskap, 

religion og filosofi ble forent (Antroposofisk selskap, 2019). Han dannet på 1880- og 1890-

tallet den filosofiske retningen antroposofi. Innenfor her finner vi blant annet steinerskolene, 

steinerbarnehagene og antroposofisk medisin. 

 

Sentralt i antroposofien står tanken om at mennesket har en åndelig natur og et sjelelig 

potensiale (Hansen, 2018),(Antroposofisk selskap, 2019 (2)). Begrepet Karma spiller en 

viktig rolle (Hansen, 2018). Karma står for skjebne, og i antroposofien tror man at mennesket 

har en uforgjengelig kjerne som utvikler seg gjennom mange livsløp på jorden. Gjennom 

denne utviklingen kan mennesket oppnå høyere erkjennelse av de tre eksistensnivåene «liv», 

«sjel» og «ånd» (Antroposofisk selskap, 2019 (2)). Disse nivåene legges det også vekt på 

innenfor antroposofisk medisin, som er en gren av antroposofien (Hansen, 2015).   

 

 



 8 

Antroposofisk medisin 

Rudolf Steiner og legen Ita Wegman mente at vestlig medisin fokuserte for mye på kropp og 

fysiske symptomer, og at dette gjorde den begrenset med tanke på å forstå mennesket. Steiner 

og Wegman ønsket en medisinsk metode som vektla åndelige og sjelelige dimensjoner ved 

mennesket. De dannet derfor antroposofisk medisin. Det er ifølge Norske Legers forening for 

antroposofisk medisin, kun autoriserte leger, eventuelt sykepleiere og terapeuter i samråd med 

antroposofiske leger, som praktiserer antroposofisk medisin i Norge (NLFAM, 2019). 

Antroposofiske leger er utdannede leger, som i tillegg bruker antroposofiske 

behandlingsmåter på sine pasienter. I antroposofisk medisinsk metode vektlegges stor tro på 

kroppens evne til å helbrede seg selv (Hansen, 2015). Antroposofiske leger legger derfor mye 

fokus på å styrke menneskets egne evne til selvhelbredelse (Mysterud, 2015). Det brukes både 

tradisjonelle metoder og alternative metoder som eurytmi og homøopatiske legemidler i 

pasientbehandlingen (NLFAM, 2019).  

 

Meslingvaksinasjon i antroposofiske miljøer 

Skepsisen mot meslingvaksinasjon i disse miljøene, baserer seg, i hvertfall delvis, på Rudolf 

Steiner sin filosofi om at barnesykdommene bidro positivt til barnets utvikling (Byström et al, 

2014). Rudolf Steiner døde i 1925, altså lenge før en vaksine mot meslinger ble oppfunnet, 

men på tross av dette er hans lære en viktig del av begrunnelsen bak foreldre i antroposofiske 

miljøer sin begrunnelse til å velge bort meslingvaksinasjon for sine barn. Foreldrene som 

takker nei til vaksinen, begrunner i studien til Byström et al sin avgjørelse med at de har en 

tro på at en meslinginfeksjon har en positiv og styrkende effekt på barns utvikling (Byström, 

2014).  

 

Det finnes flere «lommer» med lav vaksinasjonsdekning i Europa. Noen av disse lommene er 

i antroposofiske miljøer. Vi har sett utbrudd av meslinger i antroposofiske miljøer i Norge de 

siste årene. Helsesøster på steinerskolen på Nesodden anslo som nevnt i 2015 at kun 60% av 

barna på skolen fulgte barnevaksinasjonsprogrammet (Knutsen, 2015). Siste nasjonale tall på 

vaksinasjonsdekning viser at Nesodden i 2016 hadde en vaksinedekning mot meslinger som 

var langt lavere enn grensa på 95% for både 2 åringer (92.9%), 9 åringer (87,7%) og 16-

åringer (82,5%) (FHI, 2019). Om helsesøsters estimat angående vaksinasjonsdekning på 

steinerskolen på Nesodden er korrekt, er dette skremmende. Ved så lav vaksinasjonsdekning 

på Nesodden, er det fare for at et eventuelt utbrudd på steinerskolen ikke vil begrense seg til 

det antroposofiske miljøet, men potensielt spre seg på Nesodden. Det siste store 
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meslingutbruddet i Norge var på nettopp Nesodden i 1997, der 82 personer ble smittet. De 

fleste som ble smittet var tilknyttet steinerskolen (Johansen, 2015). 

 

Byström et al gjennomførte en studie om valget rundt MMR-vaksinasjon blant foreldre i 

antroposofiske miljøer i Sverige. Lignende studier er ikke gjennomført i Norge, og på grunn 

av Sverige og Norges demografiske og kulturelle likheter, er det interessant å se på hva denne 

studien fra vårt naboland viser. Hvilke tanker gjenkjennes hos flere i antroposofiske miljøer 

som begrunnelser for å ikke gi MMR-vaksinen? Byström et al fant at foreldre i antroposofiske 

samfunn som valgte å ikke vaksinere barna sine, hadde et holistisk, altså helhetlig, syn på 

helse. Foreldrene var opptatt av forbindelsen mellom det fysiske og psykiske, mellom 

kroppen og sinnet, og av at denne forbindelsen var viktig for god helse. De fleste av 

foreldrene som valgte vegg meslingvaksinasjon for barna sine, foretrakk alternativ medisin 

over evidensbasert medisin. Foreldrene argumenterte også med at de stod fritt til å velge som 

de gjorde, og prioriterte det de følte at var riktig for egne barn, heller enn å prioritere det som 

var best for samfunnet (Byström et al, 2014). 

 

Metode 
Oppgaven er inspirert av kontroversstudier innenfor vitenskaps- og teknologi studier (STS). 

Den vil altså behandle debatten omkring meslingvaksinasjon høsten 2014 og våren 2015 som 

en vitenskapelig kontrovers, og bruke verktøy fra vitenskapelig kontroversanalyse for å 

besvare problemstillingen. Men det vil ikke utføres en ren vitenskapelig kontroversanalyse, da 

denne oppgaven er del av en medisinsk grunnutdanning, og derfor ikke kan påberope seg 

nøytralitet med tanke på ståsted i kontroversen. Verktøy fra vitenskapelig kontroversanalyse 

vil dog benyttes til å strukturere de forskjellige aspektene av konflikten. Oppgavens fokus vil 

være å analysere vaksinemotstanden i en samfunns- og miljømessig kontekst, og se på 

hvordan motstanden mot meslingvaksinasjon møtes av fagfolk med et medisinsk-

vitenskapelig utgangspunkt i den siste store debatten rundt meslingvaksinasjon, som utspilte 

seg høsten 2014 til vinteren 2015.  

 

Vitenskapelig kontroversanalyse er en metode som ble utviklet for å undersøke forholdet 

mellom vitenskap, innovasjon og samfunnet (Marres et al, 2015). Den er et godt verktøy for å 

undersøke kontroverser som oppstår når vitenskap går fra laboratorie-stadiet til å skulle 

benyttes praktisk i samfunnet (Næss, 201). En kontroversanalyse ser på de sosio-politiske 

dimensjonene i en uenighet, og ikke bare på vitenskapelig innhold. David Bloor og kollegaer 

analyserte i 1982 en historisk kontrovers ved å behandle begge sidene i kontroversen som om 
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ingen av sidene sitter på sannheten (Marres et al, 2015). Bloor og kolleger brukte dermed 

kontroversanalysen som et verktøy for å avdekke sosio-politiske dimensjoner ved en 

kontrovers, da en kontrovers vil ha flere dimensjoner enn rett og galt. Denne oppgaven 

avviker fra en klassisk kontroversanalyse da målet med oppgaven er en økt forståelse av 

hvordan aktører fra den ene siden i kontroversen, kan roe konfliktnivået i kontroversen og 

forhindre oppslutning om den andre siden. Oppgaven vil altså se på hvordan fagfolk kan 

senke konfliktnivået i kontroversen ved å forebygge eller minske vaksinemotstand og 

vaksineskepsis.  

 

Oppgavens analyse vil være todelt. Den ene delen vil se på hvilken motstand/skepsis mot 

meslingvaksinasjon som kommer fram i media i valgt tidsrom, og på hvordan denne 

motstanden kan plasseres i en samfunns- og miljømessig kontekst. Den andre delen av 

analysen vil se på hvordan fagfolk med et medisinsk-vitenskapelig utgangspunkt svarer på 

motstanden.  

 

Problemstillingen vil besvares ved hjelp av empirisk materiale. Det er valgt ut 3 forskjellige 

meningsutvekslinger mellom fagfolk og vaksinemotstandere. Tidsrommet er avgrenset 

mellom november 2014 og mars 2015. Med tanke på den evigvarende kontroversen rundt 

vaksiner, er dette en fiktiv avgrensning, da vaksinemotstand mot meslingvaksinasjon har 

eksistert i Norge siden vaksinen kom. Nøkleby et al viser til en artikkel publisert i 1972, der 

det stilles spørsmål ved om man burde vaksinere mot meslinger (Nøkleby et al, 2006). 

Kontroversen rundt meslingvaksinasjon ble heller ikke avsluttet i mars 2015, den er fortsatt 

pågående i dag. Utvalgt tidsrom representerer en tid da skepsis mot meslingvaksinasjon fikk 

større dekning i media. Det ble blant annet frontet flere saker om vaksinemotstand gjennom 

intervjuer med Sølje Bergman, skuespiller, blogger og 3-barnsmor. Også saker fra utlandet og 

rettsvesenet, som påvirket mediebildet i Norge. Da Bergman ble en sjeldent høy røst mot 

meslingvaksinasjon i Norge, representerer hun meslingvaksinemotstander-siden i den 

vitenskapelige kontroversen.  

 

Faglig materiale er funnet gjennom søk på Google og Pubmed, ved å bruke relevante søkeord 

på engelsk. Det er søkt bredt for å finne empirisk materiale til oppgaven. Søkemonitorene 

Retriever, Google og Pubmed er brukt mest. Jeg har også søkt noe inne på Tidsskrift for Den 

Norske Legeforening, og latt nettaviser «linke» meg videre til andre relevante artikler i deres 

databaser, og mottatt artikler på mail fra veileder Tone Druglitrø og Jeanette Stålcrantz, 

seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet. Ved søk etter empirisk materiale i søkemonitorer har 
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søkeordene vært norske, da jeg ønsket å finne ut om vaksinemotstand/skepsis i Norge. For å 

finne mest mulig om dette temaet, har jeg brukt mange forskjellige søkeord om tema 

vaksine/motstand/meslinger. Eksempler på søkeord: Mmr, vaksinasjonsnølere, 

Vaksineskepsis, vaksine, vaksinemotstander, meslingutbrudd, meslinger, sølje bergman 

vaksine.  

 

Aktører i kontroversen 

Det antroposofiske miljøet representert ved 

- Sølje Bergman, skuespiller og mor til 3 barn. Tilknytning til antroposofiske miljøer 

gjennom egen skolegang og barnas barnehage. Det presiseres at Bergman ikke selv 

påberoper seg å være talsperson for antroposofiske miljøer, men hennes tanker om 

vaksinasjon og meslinger passer veldig godt overens med Steiner-ideologien. Hun har 

sterke bånd til steinermiljøet gjennom egen skolegang, og i programmet 

«Folkeopplysningen» på NRK, produsert i 2013, opplyste hun om hun hadde barn i 

steinerbarnehage (Walker 2015), (Folkeopplysningen NRK, 2014). 

Fagfolk representert ved  

- Hege Gjessing, daværende president i Den norske Legeforening. 

- Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer 

ved Folkehelseinstituttet. 

- Rebecca J. Cox og Kristin G-I. Mohn, begge forskere ved UiB. Rebecca J. Cox er i 

dag professor på UiB og leder av influensasenteret.  Kristin G-I. Mohn tok doktorgrad 

med avhandlingen «Immune response to influenza after vaccination and infection» i 

2016. 

Gjessing representerer legestandens syn, ut fra sin rolle som daværende president i 

Den norske Legeforening. Margrethe Greve-Isdahl representerer Folkehelseinstituttet, 

som har som mål å produsere kunnskap og opplyse befolkningen om kunnskap som er 

viktig for folkehelsa (FHI, 2014).  Kristin G-I. Mohn og Rebecca J. Cox er forskere 

som begge har vaksiner som spesialfelt. Å analysere deres tilsvar er interessant med 

tanke på å se på hva som skjer når forskere med vaksinasjon og immunologi som 

spesialfelt, svarer på kritikk fra ikke-vitenskapelig hold.  
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Empirisk materiale 

- 27.11.14: «Debatten» NRK: Diskusjon mellom Sølje Bergman og president i 

legeforeningen,  Hege Gjessing. 

- 12.02.15: Debatt på TV2 mellom Bergman og folkehelseinstituttets Margrethe Greve-

Isdahl. 

- 22.03.2015: «Sølje Bergman er farligere for barn enn vaksiner», kronikk skrevet i 

Bergens Tidende av medisinske forskere Rebecca J. Cox og Kristin G-I. Mohn som 

motsvar til uttalelser Sølje Bergman kom med i intervju på side2.no 12.02.15. 

 

Disse sakene er valgt ut til analysen på bakgrunn av at de alle representerer situasjoner der 

fagfolk møter ikke vitenskapelige begrunnet motstand mot meslingvaksinasjon, hvilket er 

interessant å analysere med tanke på problemstillingen. Mange andre tok til ordet mot 

vaksinemotstanden under kontroversen, men oppgaven fokuserer kun på debatten mellom 

motstandere og fagfolk, i oppgaven representert ved forskere innen feltet og leger.  

 

Analyse av kontroversen rundt meslingvaksinasjon som utspilte 
seg i norsk media mellom november 2014 og mars 2015 
Analysens tidsavgrensning representerer ikke start og slutt for kontroversen, da debatten rundt 

vaksinasjon pågår fortsatt. Tidsavgrensningen representerer en tid med økt konfliktnivå i 

kontroversen i Norge, og er valgt ut da den siste store debatten rundt meslingvaksinasjon i 

norske medier utspilte seg i dette tidsrommet. 

 

Høsten 2014 og vinteren 2015 fikk meslinger mye oppmerksomhet i media, både nasjonalt og 

internasjonalt. I USA raste meslingvaksinasjonsdebatten, samtidig som man så utbrudd av 

meslinger i flere stater. Smitten som førte til utbruddene, ble sporet tilbake til Disneyland i 

California i desember 2014 (CDC, 2015). Under utbruddet i USA gikk daværende president 

Barack Obama ut og oppfordret foreldre til å vaksinere barna sine (Phillip, 2015). Tyskland så 

et stort meslingutbrudd vinteren 2015. En 18 måneder gammel uvaksinert gutt døde av 

meslinger under utbruddet (Samuelsen, 2015).   

 

Nasjonalt ble det i november 2014 skrevet om Torbjørn Kiil Karlsen, som gikk til sak mot 

staten fordi han hevdet å ha fått MS etter MMR-vaksinasjon. Saken fikk endel 

oppmerksomhet i media i november 2014 da lagmannsrettssaken startet 26.11.2014. Dette 

gjorde temaet høyst aktuelt for media. (Skeie et al, 2014). Det er nærliggende å tenke at 
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tingrettsdommen, som ikke kunne avvise at MMR-vaksinen var skyld i Karlsens MS-sykdom, 

bidro til det økte konfliktnivået i kontroversen som oppstod rett etterpå. En slik sak kan ha 

bidratt til å skape en større skepsis og frykt rundt MMR-vaksinen i befolkningen høsten 2014. 

Dagen etter lagmannsrettssaken startet, figurerte Bergman i «Debatten» på NRK og frontet 

sin skepsis mot meslingvaksinasjon. Sølje Bergman hadde også i lengre tid skrevet om sin 

skepsis mot barnevaksinasjonsprogrammet på bloggen sin (Salongen P2, 2015). 

 

I tidsrommet med økt konfliktnivå i kontroversen, gikk Folkehelseinstituttet ut og oppfordret 

folket til å vaksinere seg selv og barna sine, og ble intervjuet i mange saker om 

meslingvaksinasjon. (Kirkerud, 2015), (Samuelsen, 2015), (Nordby et al, 2015) 

 

Oppgavens problemstillinger legger grunnlaget for analysen. Problemstillinger:   

- Hvilken motstand/skepsis mot meslingvaksinasjon kom fram i norsk media mellom 

27. 11.2014 og 22.03.2015? Hvordan kan denne motstanden plasseres i en samfunns- 

og miljømessig kontekst?  

- Hvordan ble motstanden møtt/besvart av fagfolk? 

Analysen er delt opp i tre deler, der hver del vil undersøke forskjellige aspekter ved 

problemstillingene. For å få en forståelse av debatten, vil argumentasjonen til begge sider i 

kontroversen bli presentert. Det viste seg å være utfordrende å vise hvordan dialogen utspilte 

seg mellom aktørene, da de to sidene ofte snakker forbi hverandre. Det ble vel så interessant å 

se på hva som ikke blir besvart, som å se på hva som blir besvart. Analysen er derfor satt opp 

slik: 

Del i: Bergman sine argumenter presenteres, og vurderes i kontekst.  

Del ii: Fagfolks bidrag til kontroversen presenteres. Interessante funn ved de enkelte 

uttalelsene blir presentert.  

Del iii: Undersøkelse av sentrale konfliktpunkter i kontroversen. 

WHO har i dag laget en inndeling av vaksinemotstandere i 3 grupper, gjengitt av NRK:  

- De som tror at vaksiner kan gi autisme 

- Det antroposofiske miljøet, som tror på positive effekter fra sykdommen.  

- De likegyldige. Denne gruppen frykter ikke smitte da de aldri har måttet forholde seg 

til sykdommene det vaksineres mot. (Brekke et al, 2018) 

 

Inndelingen er en forenkling av en uensartet gruppe mennesker. Det er umulig å presentere 

virkelighetens kompleksitet skjematisk uten å gjøre visse forenklinger. Det burde allikevel 

påpekes at denne inndelingen muligens ikke vil romme alle som har en form for motstand 
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eller skepsis mot vaksiner, da det kan være veldig mange forskjellige grunner til at man avstår 

fra vaksinasjon. Denne oppgaven vil i hovedsak se på en undergruppe av gruppe 2, det 

antroposofiske miljøet, representert ved Sølje Bergman. Av alle som uttalte seg 

vaksineskeptisk i media mellom november 2014 og mars 2015, var hun den sterkeste 

stemmen, og det har derfor blitt til at denne oppgaven analyserer hennes uttalelser på den 

vaksineskeptiske siden, mot representanter for skolemedisin på den andre siden i 

kontroversen. 

 

Analyse del i: Hvilken motstand/skepsis mot meslingvaksinasjon kom fram 

i norsk media mellom november 2014 og mars 2015? Hvordan kan denne 

motstanden plasseres i en samfunns- og miljømessig kontekst?  

Den norske skepsisen som kom fram i mediene stammet fra Sølje Bergman, blogger 

skuespiller og mor til 3. I november 2014, sto hun fram i media og fortalte at hun var 

vaksineskeptiker og avsto fra å gi barna sine alle vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet 

unntatt polio og stivkrampe (Debatten NRK, 2014). Hun hadde tidligere vært aktiv på egen 

blogg der hun skrev om sine grunner til å avstå fra vaksinasjon, og sine tanker om 

meslingeinfeksjon.  Under kontroversen som utspilte seg mellom november 2014 og mars 

2015, ble Bergman en slags talsperson for den vaksineskeptiske siden. Bergman hevdet selv 

at dette skjedde fordi hun var den eneste som ville snakke offentlig om sin skepsis til 

vaksiner, men at hun hadde kommet fram til sitt syn i samråd med leger og ekspertise 

(Salongen P2, 2015). Hun hevdet at det var flere leger som var enige med henne, og at 

grunnen til at leger ikke turte å uttale seg negativt om vaksiner i offentligheten var at de var 

redde for sitt rykte og sitt løyve (Salongen P2, 2015). Denne delen av analysen vil belyses hva 

hennes hovedargumenter mot meslingvaksinasjon var, hvordan de passer inn i tiden, 

samfunnet og den antroposofiske ideologien. 

 

Antroposofiske trekk i Bergmans argumentasjon 

- Tro på positive effekter fra sykdommen. Hun peker på at det heter barnesykdommer 

for en grunn, og det er fordi barna skal igjennom dem (Folkeopplysningen NRK, 

2014). Bergman er opptatt av at barn vokser på sykdom. For henne handler det altså 

ikke bare om frykt for vaksinen, men om en tro på positive effekter fra sykdommen, 

som man mister ved å ta vaksinen. Denne ideen kan gjenkjennes i antroposofisk 

tankegang, der karma spiller en viktig rolle. 
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- Et ønske om å tenke helhetlig.  Bergman er opptatt av et helhetlig syn på debatten 

rundt meslingvaksinasjon. Det hun legger i dette, er at vi må ha tillit til kroppen og at 

den klarer å ordne mye selv (Debatten TV2, 2015). Det kan trekkes en linje mellom 

Bergman sine uttalelser og funnene til Byström et al i den svenske studien. Foreldrene 

som avsto fra vaksinasjon i de antroposofiske miljøene de undersøkte, hadde også et 

helhetlig syn på helse. Bergman bruker altså tilsvarende argumenter til å begrunne at 

hun velger å ikke vaksinere barna sine, som det foreldre i studien til Byström et al ga. 

Tanken om å styrke kroppen til selvhelbredelse, står som nevnt sterkt i antroposofisk 

medisin.  

- Det er frivillig å delta i barnevaksinasjonsprogrammet. Bergman presiserer at hun 

har rett til å velge det hun selv mener er best da vaksinasjonsprogrammet er frivillig 

(Debatten NRK, 2014),(Debatten TV2, 2015). Også i studien til Bystrøm et al, var 

frivillighet et viktig argument hos foreldre som valgte å ikke vaksinere barna sine 

(Byström et al, 2014). Når Bergman argumenterer for at hun har rett til å velge vekk 

vaksinasjon siden den er frivillig, vil fagfolk ofte respondere med å peke på 

viktigheten av flokkimmunitet, og at vi må være solidariske og beskytte oss alle 

sammen slik at de som av medisinske grunner ikke kan ta vaksinen, også er beskyttet 

mot sykdommen. Konfliktpunktet rundt frivillighet, flokkimmunitet og solidaritet er 

analysert i del 3 av oppgaven.  

På bakgrunn av de ovenfor nevnte argumentene, kan Bergman sin motstand mot 

meslingvaksinen plasserer innenfor antroposofisk vaksinemotstand. Hennes motstand kan 

dermed plasseres innenfor en form for motstand med historisk kontinuitet.  

 

Skepsis til selve vaksinen og bakgrunnen til vaksinerådene  

Bergman sin skepsis mot selve vaksinen, og skepsis til informasjonen vi blir presentert for av 

fagfolk og myndighetene, passer overens med klassiske argumenter som brukes av 

vaksinemotstandere på nett. Da Bergman også er en aktør for vaksineskepsis på internett, vil 

oppgaven også presentere uttalelser hun kommer med som stemmer overens med klassiske 

anti-vaksinasjons-argumenter som man kan møte på internett. I det følgende blir klassiske 

argumenter fra vaksinemotstandere presentert slik de ble presentert i en studie utført av Anna 

Kata i en artikkel som tar for seg vanlige argumenter og taktikker som brukes av 

vaksinemotstandere på internett (Kata, 2011). Disse presenteres i fet skrift. Etterfølgende 

presenteres Bergmans lignende ytringer. 

- «Vaksiner er giftige» (Kata, 2011): Bergman kritiserer å sprøyte kjemikalier inn i 

kroppen (Debatten TV2, 2015). 
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- «Du kan ikke bevise at vaksiner er sikre» (Kata, 2011): Bergman argumenterer med 

at «det er gjennomforsket til nå, men ikke hva som vil skje om 10-15 år.» (Debatten 

TV2, 2015). Selv om forskning så langt viser at vaksiner er sikre, kan vi ikke vite hva 

som skjer i framtiden, og det opplever Bergman som grunn til å være skeptisk. 

Bergman er skeptisk til hva innsprøyting av kjemikalier fra vaksinen vil ha av 

konsekvenser på lang sikt.  

- «Vaksiner reddet oss ikke» (Kata, 2011): Bergman skriver på bloggen sin: «En 

annen ting med meslinger som mange ikke vet er at utbruddet rundt 60-tallet var 

nesten over da de begynte massevaksineringen, men forskerne får dere til å tro at 

vaksinen gjorde underverket. Dette er et fakta!» (Bergman, 2014). Bergman mener at 

det er andre faktorer enn vaksinedekning som er grunnen til lav dødelighet fra 

meslinginfeksjoner i vestlige land. I debattene på både NRK og TV2 er hun opptatt av 

at det er andre ting enn selve sykdommen, som ernæring, som gjør at man kan få 

komplikasjoner av sykdommen (Debatten NRK, 2014). Hun sier at man derfor ikke 

kan sammenligne Norge og andre steder i verden med dårligere ernæring.  

- «Vaksiner er unaturlige» (Kata, 2011): Bergman er opptatt av å leve så naturlig som 

mulig. «Da er jeg, om det er snakk om vaksiner eller andre ting, opptatt av så rene 

naturstoffer som mulig, også når det gjelder klær, når det gjelder barneleker, og det 

gjelder også vaksiner. Og det er der jeg vil ha inn debatten for å nyanseres. At vi vet 

nok til dags dato men ikke for fremtiden hva disse vaksinene gjør med mennesker.» 

«Det bekymrer meg at kroppen blir tilført mer kjemikalier enn det naturlige. En 

naturlig gjennomgang av sykdom vil også styrke et immunforsvar. Istedenfor så putter 

vi inn en vaksine for å unngå sykdommen.» «Vi har ikke tillit til natur og kropp 

lenger, vi tror at vitenskapen og medisin egentlig kan redde veldig mye mer» 

(Debatten TV2, 2015). Bergman er altså opptatt av at vi ikke skal tilføre kroppen flere 

kjemikalier enn vi får i oss naturlig, og at vi skal ha tillit til kroppens egen evne til å 

bekjempe sykdom. I dette sitatet gjenkjennes den antroposofiske tanken om 

selvhelbredelse.  

-  «Skeptikere mener» (Kata, 2011): I debatten med Greve-Isdahl på TV2 spør 

Bergman om hvorfor det er mye helsepersonell og andre leger som er skeptiske til å gi 

vaksiner til barn mellom 0 og 2 år. Hun mener at man må ta debatten om 

vaksinasjonsprogrammet så lenge det ikke er enighet blant fagfolk om dagens 

vaksineprogram er riktig. Bergman mener altså at det er en uenighet mellom fagfolk 

vedrørende barnevaksinasjonsprogrammets trygghet og utforming. Interessant nok ser 
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det ut til at hun vurderer faglig ekspertise som mer verdt hvis ekspertisen er på hennes 

side av debatten. 

- «Du er i lomma på legemiddelindustrien» (Kata, 2011): I debatten på NRK sier 

Bergman at «legemiddelindustrien ønsker å fremme forskning som taler i deres favør, 

og vi må tørre å også skjønne at det finnes annen forskning som sier noe annet» 

(Debatten NRK, 2014). Bergman hevder å ha kjennskap til forskning som sier det 

motsatte av den forskningen Folkehelseinstituttet baserer sine råd på. Hun kritiserer 

Gjessing og myndighetene for å komme med skremselspropaganda. «Hun driver med 

faktabasert forskning som har støtte i samfunnet, helsemyndigheter og alt, men jeg har 

også lest masse veldokumentert forskning som tilsier akkurat det motsatte.» (Debatten 

NRK, 2014).  Bergman opplever at rådene til myndighetene baserer seg på skremmer 

mer enn nødvendig, og at barnesykdommene ikke er så farlige som de skal ha det til. 

Hun uttrykker en skepsis til vitenskapen bak vaksinerådene, og hevder også å være 

støtte av fagfolk som ikke tør å stå fram i media (Salongen P2, 2015). I debatten på 

TV2 sier Bergman: «Jeg vet at alle mine argumenter vitenskapelig vil falle i grus, men 

jeg prøver ikke å overgå vitenskapen, jeg prøver bare å ha en sunn skepsis til det(...)» 

(Debatten TV2, 2015). Bergman mener hun har et samfunnsansvar i å være «sunt 

skeptisk» til det myndighetene gir oss om informasjon om 

barnevaksinasjonsprogrammet. Hun er skeptisk til å få presentert en sannhet som ikke 

passer med det hun selv finner ut. Hun mener også at legemiddelindustrien har 

påvirket forskningen Folkehelseinstituttet baserer sine råd på. Samtidig er det verdt å 

merke seg at Bergman ser ut til å ha et dualistisk syn på forskning. Det ser ut som at 

hun på den ene siden mener å kunne motbevise forskningen presentert av Greve-

Isdahl, mens hun på den andre siden sier at hun vet at alle hennes argumenter vil falle i 

grus. Del iii av analysen vil se på hvor Bergmans skepsis til vitenskapen kan stamme 

fra.  

 

Under kontroversen ga Bergman et ansikt til den vaksineskeptiske siden. Hennes bidrag til 

debatten har trolig bidratt til det økte konfliktnivået høsten 2014 og vinteren 2015, da hun i 

dette tidsrommet var den høyeste røsten for den vaksineskeptiske siden i kontroversen. Hun 

hadde kraftige og selvsikre uttalelser, fremstod opplest på området, og brukte et akademisk 

språk til å underbygge sine vaksineskeptiske ytringer. Det er mulig at hennes uttalelser førte 

til at foreldre med små barn ble skeptiske eller fikk økt sin skepsis gjennom en kombinasjon 

av hennes argumenter, språk og selvsikre retorikk. Det er også sannsynlig at hun har bidratt til 

det økte konfliktnivået i kontroversen gjennom å være så synlig i media. Det er sjelden at 
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profilerte personer står fram som vaksinemotstandere i norsk media. Bergman ble gjennom 

mediedekningen av vaksinasjonsdebatten en viktig helsepolitisk aktør.  

 

Analyse del ii: Hvordan ble motstanden møtt/besvart av fagfolk? 

Fellestrekk i fagfolkets motsvar 
Hva sier den vitenskapelig baserte siden i kontroversen som svar til Bergmans utsagn?  Denne 

delen av oppgaven presenterer de vanligste motsvarene fra fagfolk i utvalgt empirisk 

materiale. Kan man se tendenser til at noen former for svar bidrar til å opprettholde det økede 

konfliktnivået i kontroversen? Er det noen svar som bidrar til å roe konfliktnivået i 

kontroversen? Ved å analysere svarene fagfolk kommer med, ser man at noen argumenter 

kommer igjen. I det etterfølgende presenteres først temaene i argumentene i fet skrift, deretter 

vises det til spesifikke utsagn fra fagfolk under kontroversen. 

 

Argumenter mot at Bergman ikke vaksinerer barna sine:  

- Flokkimmunitet og solidaritet. Gjessing sa i debatten på NRK: «Barn som har et 

svakt immunforsvar som gjør at de ikke kan vaksinere seg, de må vi beskytte. Der 

kommer solidariteten inn, og der kommer samfunnsansvaret inn». Gjessing pekte også 

på viktigheten av at alle vaksinerer seg. Det samme poengteres av Cox et al i 

kronikken i Bergens tidende. Både Cox et al og Gjessing peker på at vi kan beskytte 

alle i samfunnet ved å vaksinere oss, slik at de som ikke kan ta vaksinen på grunn av 

medisinske årsaker eller fordi de er for unge, også er beskyttet. De er opptatt av at vi 

skal opprettholde flokkimmunitet. Greve-Isdahl nevner ikke flokkimmunitet selv, men 

i debatten på TV2 blir begrepet nevnt av programleder Jan Øyvind Helgesen, og 

Greve-Isdahl forklarer deretter begrepet. Flokkimmunitet, solidaritet og frivillighet 

blir sett nærmere på i del 3 av analysen.  

- Vaksinemotstandere trenger ikke å vaksinere seg og sine fordi resten av 

befolkningen er vaksinert. Gjessing: «Grunnen til at du kan ta det valget du har tatt, 

er at resten av befolkningen er solidariske» (Debatten NRK, 2014). Gjessing bruker 

argumentet om at vaksinemotstandere og deres barn er beskyttet mot sykdommene vi 

vaksinerer mot i barnevaksinasjonsprogrammet fordi resten av befolkningen velger å 

følge barnevaksinasjonsprogrammet. Cox et al argumenterer tilsvarende: 

«Vaksinemotstandere er gratispassasjerer, og det er ikke greit.(...) Når du og andre tar 

gevinsten av vaksineprogrammet for gitt, og har friske barn fordi vi andre vaksinerer 

oss, går det bra en stund.» (Cox og Mohn, BT-kronikk). Både Gjessing og Cox et al 

peker her på at vaksinemotstandere som avstår fra å vaksinere barna sine nyter store 
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fordeler av at resten av befolkningen vaksinerer seg. I debatten på tv 2 uttaler 

Bergman at hun ikke er redd for at barna hennes skal få meslinger, og Greve-Isdahl 

svarer med å presisere at barna til Bergman ikke kommer til å få meslinger siden vi 

har så god vaksinasjonsdekning i Norge. Det er interessant at Cox et al og Gjessing 

kritiserer Bergman for å lene seg på at andre vaksinerer seg, istedenfor å kommentere 

direkte på at hun faktisk ønsker at barna hennes skal få meslinger, og derfor ikke selv 

opplever at hun er en gratispassasjer. Dette er et av områdene der debatten utspiller 

seg på forskjellige plan, og som muligens kan bidra til å opprettholde konfliktnivået i 

kontroversen.  

 

Argumenter mot Bergmans frykt for vaksinen:  

- «Vaksinenes paradoks»: at vaksinene er blitt så gode at man ikke lenger frykter 

sykdommen. Gjessing: «Hvis dette hadde vært for 50 år siden, da hadde vi ikke hatt 

denne diskusjonen. Da tror jeg du hadde stått her og kjempet for å få programmene på 

plass, for da hadde du sett alvorlige konsekvenser av disse smittsomme sykdommene, 

som vi ikke ser i dag.» (Debatten NRK, 2014). Cox og Mohn skriver: «Det at vaksiner 

er så effektive er blitt deres svake punkt. Barnesykdommene synes ikke lenger i 

samfunnet, og vi mister troen på at de finnes i det hele tatt».(Cox et al, 2015) Greve-

Isdahl sier: «Det er det som er vaksinens paradoks, at de er blitt så gode at man ikke er 

redd for sykdommen lenger, man er mer redd for vaksinen.» (Debatten TV2, 2015). 

Fagfolket argumenterer mot Bergmans frykt for vaksinen ved å påpeke at man har 

begynt å frykte vaksinene mer enn sykdommene, siden man sjelden ser konsekvensene 

av barnesykdommene på grunn av gode vaksiner. I dag ser vi lite til 

barnesykdommene som var farlige før vaksinasjonsprogrammet ble innført. Fagfolk 

påpeker ofte paradokset med at vaksinene er så gode at man ikke er redd for 

sykdommene det vaksineres mot, fordi man ikke ser disse sykdommene i samfunnet.  

- Vaksinen er trygg og effektiv: Greve-Isdahl poengterer at det er ekstra strenge 

regler rundt vaksiner: «De gis til friske barn, de gis til alle barn, og da er det veldig lite 

som aksepteres av bivirkninger.» «Hadde det vist seg at barn ble dårligere av vaksinen 

enn de gjorde av sykdommen, så hadde vi ikke vaksinert barna.» « (..) Det følges nøye 

med på bivirkninger» (Debatten TV2, 2015). Cox og Mohn slår også fast at vaksinen 

er trygg: «(...) Til tross for at det finnes en trygg og god vaksine» (Cox et al, 2015). 

Fagfolk er opptatt av å presisere at det er gjort nøye undersøkelser på vaksinene, og at 

man ikke ville gitt vaksinene hvis det var farligere for barn å få vaksinen enn å få 

sykdommen.  
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- Wakefield-studien er et eksempel på feilaktig begrunnet vaksinemotstand: Både 

Gjessing og Cox et al nevner Andrew Wakefield et al sin studie fra 1998 der MMR-

vaksinasjon ble linket til autisme (Wakefield et al, 1998, Retracted). Studien viste seg 

å være falsk, og artikkelen ble trukket tilbake (The editors of Lancet, 2010). På tross 

av dette, så man en nedgang i MMR-vaksinedekning i flere land. I Norge sank 

vaksinasjonsdekningen på starten av 2000-tallet. I 2003 ble bare 86% av norske 2-

åringer vaksinert med MMR-vaksinen. Øystein Riise, overlege ved vaksineavdelingen 

på Folkehelseinstituttet, pekte på at man kunne observere sammenhengen mellom 

studien og nedgangen i vaksinasjon (Stakkestad, 2013). På tross av at studien fra 1998 

viste seg å være falsk, er det fortsatt vaksinemotstandere som frykter og tror på en 

kobling mellom autisme og MMR-vaksinen (Rudy, 2019). Cox og Mohn og Gjessing 

trekker fram studien som et eksempel på vaksinemotstand som baserer seg på 

feilaktige påstander. Det er interessant at både Gjessing og Cox og Mohn nevner 

Wakefield-studien, da det ikke ser ut til at Bergman baserer sin motstand på denne 

studien i det hele tatt. Når Cox og Mohn og Gjessing bruker denne studien som 

argument mot Bergman, kan det oppleves litt uklart hvem de argumenterer mot. 

Argumenterer de mot Bergman eller mot vaksinemotstandere generelt?  

 

Det er interessant at Bergman blir møtt med argumenter mot former for 

vaksinemotstand hun ikke fronter selv. Studier gjennomført i Sverige og USA tyder på 

at man som helsepersonell burde spesifisere informasjonen til foreldre og basisen for 

akkurat deres vaksineskepsis, heller enn å bruke samme form for intervensjon overfor 

alle vaksineskeptiske foreldre (Byström et al, 2014), (Brunson, 2013). Det kan altså 

hende at argumenter og informasjon rettet spesifikt mot det Bergman baserer sin 

motstand på, kunne hatt bedre effekt enn mer generell informasjon. At det er mer 

effektivt å svare spesifikt enn generelt, er kanskje ikke så overraskende. Det som er 

mest overraskende med meslingvaksinasjonskontroversen er kanskje at taktikken med 

å bruke spesifikt rettede argumenter mot vaksinemotstanden ofte ikke brukes.  

 

Argument mot Bergmans tro på positive effekter av sykdommen: 

- Meslingeinfeksjon er en farlig sykdom, og det finnes ikke spesifikk behandling 

mot den. Alle aktørene på den vitenskapelige siden i kontroversen bruker mye tid og 

plass på å presisere at meslinger er en farlig sykdom, og på å fortelle om dødeligheten. 

Cox og Mohn peker på at meslinger er en av hovedårsakene i verden til at små barn 

dør, og at det ikke finnes noen spesifikk behandling mot sykdommen, selv i Norge. 
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Den eneste form for behandling som kan tilbys er støttebehandling. Både Gjessing og 

Greve-Isdahl påpeker at 5 til 10 barn døde av meslinger hvert år før vi fikk en vaksine. 

Greve-Isdahl peker i tillegg på at meslinger er en farlig sykdom for endel, og at 1/3 av 

de som får meslinger, får komplikasjoner, noen også hjernebetennelse. Greve-Isdahl 

forteller nøye om komplikasjonene man kan få av meslinger, og når Bergman reagerer 

på at det ikke blir fortalt at komplikasjoner oftest rammer de som allerede har et 

svekket immunforsvar, svarer Greve-Isdahl med å presisere at også helt friske barn 

døde og fikk komplikasjoner av meslinger før vi fikk vaksinen. Greve-Isdahl peker på 

at 5 til 10 barn døde i Norge hvert år før vi innførte vaksinen. Som svar til at Bergman 

ønsker en nyansert debatt der det presiseres at det ofte er de som allerede er svekket 

som får komplikasjoner, presiserer Greve-Isdahl at også helt friske barn fikk 

komplikasjoner og døde av meslinger.  

 

Ved å se på argumentene til Bergman og argumentene til fagfolk er det tydelig at dette er en 

kontrovers der det er uenighet rundt de fleste aspektene ved vaksinasjon. 

 

Interessante funn i analysen av fagfolks motsvar 
Denne delen av oppgaven vil peke på interessante funn i analysen av fagfolks motsvar, og se 

på i hvor stor grad motsvarene fra fagfolk kan tenke seg å øke eller senke konfliktnivået i 

kontroversen.  

 

- I debatten på NRK 27.11.14 

Gjessing svarer i liten grad på uttalelsene Bergman kommer med, selv om flere av dem kan 

tilbakevises og møtes med fakta. Bergman legger fram flere usannheter som oppleste og 

vedtatte sannheter, men disse blir heller ikke besvart direkte av Gjessing. 

 

Gjessing svarer altså ofte bare indirekte på Bergmans utsagn. Istedenfor å kommentere på 

Bergmans uttalelser eller irettesette hennes faktafeil, svarer Gjessing i en opplysende form, 

der hun ramser opp til tider ganske generelle fakta. Bergman starter debatten med å si at det 

ikke er farlig med barnesykdommer i seg selv, og at det er andre ting, som ernæring, som gjør 

at barnesykdommene er farlige andre steder i verden, og at hun derfor ikke er redd for 

barnesykdommer i Norge. Gjessing svarer med å fortelle generelt om hvorfor 

barnevaksinasjonsprogrammet er bra. Deretter forteller Gjessing om dårlige opplevelser folk 

rundt henne hadde med barnesykdommene vi i dag vaksineres mot (Debatten NRK, 2014). 
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Når kraftige påstander, som at barnesykdommer ikke er farlig i Norge, møtes med generelle 

fakta om suksessen ved barnevaksinasjonsprogrammet, oppleves det som at påstandene til 

Bergman står ukorrigert. Det kan muligens bidra til å opprettholde konfliktnivået i 

kontroversen når presidenten i legeforeningen velger å ignorere påstander istedenfor å motsi 

dem, særlig hvis tv-seere tolker det som at Gjessing ikke ønsker å kommentere påstandene 

fordi de er sanne. 

 

- I kronikken i Bergens Tidende 22.03.15 

Kronikkforfattere Cox og Mohn kommer med motsvar til sitater hentet fra Bergman sitt 

intervju med Side2.no publisert 12.02.2015 (Westeng, 2015). På tross av at de selv har valgt 

ut Bergman-utsagnene som de ønsker å kommentere på, svarer de tidvis bare delvis disse 

utsagnene. Kronikken inneholder blant annet to sitater der Bergman uttrykker skepsis til 

vitenskapen:  

1. «Jeg stoler ikke blindt på vitenskapen. Jeg tror det er godt for barn å gå gjennom en 

skikkelig kule sykdommer.». Cox og Mohn kommenterer på siste del av utsagnet, ved 

å vise til at barn utsettes for hundrevis av virus som vi ikke vaksinerer mot, og blir 

syke av disse virusene. Vitenskapsskepsisen blir ikke kommentert.  

2. «De som er for vaksiner har vitenskapen, mens vi som er imot ikke har annet enn vår 

tro på mennesket.» Cox og Mohn kommenterer også her bare på andre del av utsagnet. 

De svarer Bergman med at det ikke handler om «tro på mennesket», når det gjelder 

meslinger, men om liv og død.  

I begge tilfellene blir Bergmans negative syn på vitenskap forbigått i stillhet. Kunne man 

benyttet anledningen til å se dypere på hvorfor Bergman har denne mistroen til vitenskapen? 

Kan det være at fagfolk ikke ser alvoret i at flere ikke baserer seg på vitenskapelige råd når de 

tar stilling til vaksinasjon? Det kan framstå som at fagfolk opplever vitenskap som en 

udiskutabel sannhet, mens Bergman opplever vitenskapens syn som en mening. To så ulike 

opplevelser av debattens premisser kan bidra til å opprettholde kontroversen. Hvis debatten 

alltid føres på to forskjellige plan, vil det være vanskelig å oppnå enighet eller økt forståelse. 

 

Kronikken bærer preg av å irettesette Bergman. Cox og Mohn påpeker at hun har «rett til å 

velge feil» da vi har et frivillig vaksinasjonsprogram i Norge, og at «vaksinemotstandere er 

gratispassasjerer, og det er ikke greit». Retorikken kan beskrives som belærende. Den gjør det 

tydelig at de to forskerne er negative til at Bergman uttaler seg om vaksiner, uten faglig 

kunnskap til å underbygge sine påstander. De kritiserer også at Bergman inndrar tro og 

følelser i en debatt som de opplever at burde foregå på et vitenskapelig plan. Denne formen 
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for belærende, grensende til paternalistisk retorikk kan muligens virke mot sin hensikt. 

Studier har vist at opplevelsen av å ikke bli tatt seriøst av helse-profesjonelle er en 

risikofaktor for økt skepsis rundt vaksinasjonsspørsmålet hos foreldre (Som gjengitt i 

Byström et al, 2014). Det er altså mulig at bruk av belærende retorikk kan føre til økt 

polarisering i debatten, og at skeptiske foreldre får styrket sin skepsis til vaksinasjon ved å 

oppleve å ikke bli tatt seriøst. Samtidig er det mulig at en diskreditering av Bergman vil føre 

til at hun får mindre kredibilitet blant foreldre som har en usikkerhet rundt 

vaksinasjonsspørsmålet. Det kan altså være at en belærende og nedlatende retorikk kan føre til 

at de som allerede er skeptiske eller motstandere av meslingvaksinasjon, blir mer ekstreme i 

sin motstand. Samtidig er det mulig at retorikken bidrar til at færre blir skeptiske basert på 

Bergman sine argumenter. Balansen kan være hårfin. 

 

Cox et al rapporterte uken etter kronikken ble publisert om at de fikk mye og positiv respons 

på kronikken. Dette førte til at forskerne og deres leder konkluderte med god effekt av 

kronikken, og at den var en vekker om hva debatten rundt meslinger dreier seg om. I 

artikkelen siteres Eystein Husebye, overlege og leder for instituttet de to kronikkforfatterne 

jobber ved: «Når en kjendis går ut og motarbeider barnevaksinasjon, må det være lov å ta 

skikkelig igjen, og adressere tilsvaret i en direkte og frisk stil. Kronikken er en «Wake up 

call» om at nå må folk skjerpe seg og se hva meslinger dreier seg om.» (Torheim, 2015). Men 

hvem var det som uttrykte positivitet for innlegget? Var det gruppen som allerede er 

vaksinepositive? Ble noen «vekket»? Det kan tenkes at man ved en overveldende positiv 

tilbakemelding på kronikken raskt konkluderer med at dette var en god og effektiv metode for 

å nå ut til folket, uten at det nødvendigvis er tilfellet. Utifra denne oppgavens analyse, stilles 

det spørsmålstegn ved hvor mange man forhindret fra å bli vaksineskeptiker eller konverterte 

til å bli vaksinepositive gjennom kronikken til Cox og Mohn. Dette på tross av at de fikk 

positive tilbakemeldinger og en opplevelse av suksess med å nå ut til folket.  

 

- I Debatten på TV2 12.02.15 

Isdahl har en annen taktikk enn de andre aktørene på den vaksinepositive siden. Hun uttrykker 

skepsis for Bergmans argumenter og krever at hun må kunne bevise eller dokumentere sine 

påstander. Hun bruker ikke argumenter mot vaksinemotstand som ikke er relevant for 

Bergmans skepsis. For eksempel: Når Greve-Isdahl snakker om hvor farlig meslinger er, 

svarer Bergman med at det ikke informeres om at det er de som allerede er svake som oftest 

får komplikasjoner. Da svarer Greve-Isdahl: «Det argumentet synes jeg faller helt på sin egen 

urimelighet, at man skal si at barn som allerede har et svekket immunforsvar eller har kreft 



 24 

eller andre ting, da er det helt greit at de kan få komplikasjoner.» (Debatten TV2, 2015). Når 

Bergman spør om hvorfor det er mye helsepersonell og leger som er skeptiske til å gi vaksiner 

til barn mellom 0 og 2 år, tar Greve-Isdahl avstand fra utsagnet: «Det er det ikke mange som 

er. Det vil jeg gjerne se tall på, hvis du har noe bevis på det». Greve-Isdahl svarer altså i større 

grad enn Gjessing, Cox og Mohn direkte på Bergman sin skepsis, og bruker kun 

faktaopplysninger som er veldig relevante med tanke på å imøtegå et spesifikt utsagn fra 

Bergman. Greve-Isdahl sier lite generelt om farlighet ved vaksinemotstand, i debatten svarer 

hun kun på Bergman sin skepsis.  

 

Dette skiller Greve-Isdahl sitt motsvar fra Gjessing og Cox og Mohn sine svar, da flere av 

deres poeng gikk på farligheten av vaksinemotstand generelt, og ikke var spesifikt rettede mot 

Bergmans motstand, på tross av at de henvendte seg til henne. Greve-Isdahl sin retorikk var 

direkte, men ikke belærende. Dette kan bidra til at vaksineskeptikere føler seg respektert i 

større grad enn hvis de leser kronikken til Cox og Mohn. Det kan igjen muligens bidra til å 

roe konfliktnivået i kontroversen rundt meslingvaksinasjon, ved at debatten mellom de to 

aktørene er respektfull og utspiller seg på samme plan.  

 

Analyse del iii: Sentrale konfliktpunkter i kontroversen 
Her presenteres to hovedkonfliktpunkter i kontroversen. Det er punkter som ligger til grunn 

for mye av kontroversen, og der fagfolk og Bergman er uenige i hva som skal vektlegges.  

- Frivillighet, solidaritet og flokkimmunitet  

- Tillit eller skepsis til vitenskapen  

 

Frivillighet, solidaritet og flokkimmunitet 
Aktørene er enige om at barnevaksinasjonsprogrammet er frivillig, men fagfolket legger et 

samfunnsansvar på foreldre som velger å ikke delta i barnevaksinasjonsprogrammet. I Norge 

har vi et barnevaksinasjonsprogram som er frivillig. Foreldre bestemmer selv om de ønsker at 

barna deres skal delta i programmet eller ikke. 

 

Et av Bergmans hovedargumenter, som gjentas ofte, er at vaksinasjon er frivillig, og at hun 

derfor har rett til å velge selv hva hun mener er best for barna sine (Debatten NRK, 

2014),(Debatten TV2, 2015). Denne uttalelsen er det heller ikke noen av fagpersonene som 

hevder at er uriktig. Argumentet om at hun har rett til å velge selv, slår hardt i et samfunn der 

individets rett til selvbestemmelse over egen kropp er viktig. Fagfolk møter argumentet med å 

fortelle om viktigheten av flokkimmunitet og solidaritet med dem som ikke kan ta vaksinen.  
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Kollektivisme eller individualisme? 

Det norske samfunnet, og andre vestlige samfunn, passer i stor grad inn i den filosofiske 

retningen individualisme, der individet settes før samfunnet (Sagdahl, 2017).  Motsetningen 

til individualisme er kollektivisme. I kollektivistiske kulturer prioriteres fellesskapets 

interesser framfor individet (Sagdahl, 2018). Det er interessant å se på forholdet mellom 

kollektivisme og individualisme i vaksinasjonsspørsmålet., som står i en særstilling i et 

individualistisk samfunn. Et av de viktigste argumentene for å vaksinere barna sine er nettopp 

å beskytte samfunnet som helhet. Sammen kan vi oppnå flokkimmunitet, og beskytter ikke 

bare oss selv, men også de vi lever ved siden av i samfunnet. Ved å velge å vaksinere barna 

sine med MMR-vaksinen, deltar man i en kollektiv dugnad for å opprettholde en 

flokkimmunitet mot meslinger, kusma og røde hunder. Folkehelseinstituttet bruker også ofte 

argumentet om solidaritet når de snakker om barnevaksinasjonsprogrammet: Ved at alle 

foreldre med friske barn velger å vaksinere barna sine, vil vi gjennom flokkimmuniteten i 

samfunnet også beskytte individer som har sykdommer eller tilstander som gjør at de ikke kan 

vaksinere seg (Debatten NRK, 2014),(Cox et al, 2015). Dette er ofte individer som vil ha 

forhøyet risiko for komplikasjoner ved sykdom.  

 

I et samfunn der vi i større og større grad tenker på individet, er det interessant å se på 

hvordan et av de viktigste argumentene for å vaksinere oss er et kollektivt vern, en 

flokkimmunitet. Vaksinasjon blir en kollektivistisk handling i et individualistisk samfunn. 

Betsch et al har gjennom en studie undersøkt om kunnskap om flokkimmunitet påvirker 

menneskers planer om å vaksinere seg i positiv eller negativ retning. De finner, ikke 

overraskende, at folks villighet til å la seg vaksinere, var høyere i kollektivistisk orienterte 

samfunn enn i individualistiske. Samtidig fant de interessant nok at man ble mer villig til 

vaksinasjon når man hadde blitt fortalt om flokkimmunitet, også i samfunn som ikke var 

kollektivistisk rettede (Betsch et al, 2017). 

 

I den svenske studien av foreldre i det antroposofiske miljøet, fant man at foreldrene 

prioriterte hensynet til egne barn fremfor samfunnet (Byström et al, 2014). I vaksinespørsmål 

reagerte altså de antroposofiske foreldrene som avsto fra vaksinasjon individualistisk fremfor 

kollektivistisk. Tilsvarende kan man si om reaksjonen til Sølje Bergman.  
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Frivillig eller obligatorisk?  

I vårt individualistiske samfunn har vi valgfrihet rundt vaksinasjon. Men når det samtidig er 

en kollektivistisk holdning som i stor grad er viktig for å velge vaksinasjon, kan det oppstå en 

form for sosialt press. Cox og Mohn presiserer at Bergman har rett i at vaksinasjon er frivillig, 

men de skriver også «Du har rett til å velge feil». Kan det kalles helt frivillig når det ligger et 

såpass stort sosialt press fra samfunnet der det er definert hva som er riktig og hva som er 

feil? 

 

Spørsmålet om tvang rundt vaksinasjon er både viktig og aktuelt i dagens Norge. Norges 

samfunn baserer seg på en individualistisk grunntanke.  

 

I Norge har vi et frivillig vaksinasjonsprogram, i motsetning til for eksempel USA og 

Frankrike, der meslingvaksinasjon er påbudt (Zondag et al, 2018). Den 19.02.2015, altså 

under kontroversen, uttalte arbeiderpartiets ordførerkandidat i Oslo, Tone Tellevik Dahl, at vi 

måtte tørre å ta en diskusjon om vi burde gjøre barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk for 

å få bukt med meslingutbruddene i Oslo (Dommerud, 2015). Barnevaksinasjonsprogrammet 

er underlagt statlige organer, og er et viktig tema i politikk. Det er dog få politiske aktører 

som ønsker et påbudt barnevaksinasjonsprogram. Folkehelseinstituttet ønsker heller ikke 

obligatorisk vaksinasjon, men tror på «informert frivillighet» (Debatten TV2, 2015).  

 

Etter valgt tidsrom, gikk aps landsmøte inn for at meslingvaksine skal bli obligatorisk for barn 

i Oslo (Nilsen, 2015). Kan dette være en reaksjon på det økte konfliktnivået rundt 

meslingvaksinasjon i media?  

 

Helsevesenet i Norge er basert på informert samtykke fra pasientene. Dette samtykket er 

beskyttet ved lov: Helsehjelp kan som hovedregel bare kan gis med informert samtykke fra 

pasienten. Dersom informert samtykke ikke foreligger, krever det lovhjemmel eller annet 

gyldig rettsgrunnlag for at en behandling kan utføres (Pasient- og brukerrettighetsloven, 2018, 

§ 4-1). Tvang skal unngås så mye som overhodet mulig innen helsevesenet, og vi har strenge 

lover når det kommer til bruk av tvang. Dette beskytter pasientene i norsk helsevesen, og sier 

at ingen behandling kan gis uten at pasienten samtykker til behandlingen. Frivillighet i 

barnevaksinasjonsprogrammet beskyttes av denne paragrafen, ettersom vaksiner er en form 

for helsehjelp som innenfor medisin kalles primær profylakse. Å frata foreldre retten til å 

motsi seg vaksinasjon av sine barn, vil være et brudd på denne loven. Det krever altså en 

lovendring dersom man skulle gjøre barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk. 
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Skepsis eller tillit til vitenskapen 

Aktørene i kontroversen er uenige om legitimiteten i Folkehelseinstituttet og myndighetenes 

råd rundt meslingvaksinasjon. De har samtidig ulik oppfatning av vitenskap. Bergman er 

opptatt av at man skal ha en sunn skepsis til vitenskapen, mens fagfolket bygger sine råd og 

sin kunnskap på evidensbasert vitenskap. Denne delen av oppgaven vil se på hvor Bergmans 

skepsis til vitenskap kan stamme fra. For å få en forståelse av dette, bør man se på hvor tanker 

om vitenskap som en «mening» mer enn som fakta, oppstår.  

 

Vaksinemotstandere i dag er ofte mer opptatt av verdier enn av vitenskapelig evidens (Koltai 

et al, 2017. Dette kan føre til at vaksinasjonsdebatten utspiller seg på forskjellige nivåer for 

fagfolk, som representerer vitenskapen, og for vaksinemotstandere/skeptikere som 

representerer sin mening og sin oppfattelse av sannhet. Vaksinemotstandere kan basere mye 

av sin skepsis på tro og verdisyn, men fagfolk opplever at tro og verdisyn ikke skal ha noen 

plass i vaksinedebatten. Bergman sier blant annet at «Mot vitenskapen, så taper jeg, men som 

menneske og etisk, så vinner jeg» ( Debatten TV2, 2015). For fagfolk vil det være uetisk å gå 

på tross av godt dokumentert vitenskap. De to aktørene i debatten kan altså ha svært 

forskjellige meninger om hva debatten og kontroversen burde basere seg på.  

 

Med inntoget av Web 2.0 har måten vi oppnår kunnskap på endret seg drastisk. Vi lever i en 

tid der ekspertise ikke er forbeholdt fagfolk på samme måte som før. Informasjon og 

kunnskap kan tilegnes på måter som var helt utenkelige for bare få tiår siden. Web 2.0 er 

trolig noe av grunnen til at samfunnet mister tillit til faglig ekspertise. Vi er ikke lenger 

avhengig av helsepersonell eller helsemyndigheter for å få informasjon. Brukere av internett 

kan selv gå inn og både finne og skape innhold. Det er ingen krav til legitimitet, slik det er i 

vitenskapelig forskning, og meninger og personlige råd basert på personlige opplevelser kan 

bli presentert side om side med evidensbaserte medisinske råd. Mye av informasjonen som 

spres fra vaksinemotstandere på internett, er motbevist for lenge siden, eller vektlegger 

verdisyn over vitenskap.  

 

Hvem som helst kan gå inn på internett og bruke søkemonitorer til å lese seg opp på mer eller 

mindre korrekt informasjon. Når man skal opparbeide seg kunnskap uten hjelp fra utdannede 

eksperter, kreves det god kildekritikk for å tegne et korrekt bilde. Men undersøkelser har vist 

at det er vanskelig å vurdere om en side på internett som omhandlende vaksiner er faktabasert 

eller ei (Kata, 2011). At kildekritikk er vanskelig, er forståelig med tanke på at 

vaksinemotstandere og skeptikere har tatt i bruk faglige uttrykk i sin argumentasjon. Deres 
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utsagn kan dermed framstå som at de har en faglig dybde de i virkeligheten ikke har. Internett 

er samtidig en viktig plattform for å finne likesinnede. Det kan dermed brukes til å styrke sin 

skepsis ved at udokumenterte påstander og anekdotiske historier deles og diskuteres i lukkede 

forum, og styrke vaksinemotstanden for individene som oppsøker disse forumene. Ved å 

bruke google, kan du heller ikke være sikker på at informasjonen du leser er faktabasert eller 

ei. En norsk mor sto fram i media i 2018 med at hun unnlot å vaksinere barnet sitt i 2011 etter 

å ha benyttet Google som hjelp til å ta beslutningen rundt vaksinasjon. Hun endret mening 7 

år etter, og sier nå at det var feil av henne å rådføre seg med Google (Five et al, 2018). 

 

Det er ikke bare internett som er skyld i at det i dag er en manglende tillit til faglig ekspertise. 

En skepsis til vitenskap som objektiv sannhet kan trekkes til postmodernismen, en bevegelse 

som startet på 1960-tallet, der det uttrykkes skeptisk til vitenskapen fordi man ikke tror at 

fakta kan være objektive. Virkeligheten tolkes forskjellig av forskjellige personer (Gray, 

1999). 

 

Konklusjon 
Oppgaven har til hensikt å analysere kontroversen rundt meslingvakinasjon i tidsrommet 

mellom november 2014 og mars 2015.  Analysen baserer seg på Bergmans uttalelser på den 

ene siden og fagfolks motsvar til Bergman på den andre siden. Oppgavens analyse viser at 

Bergmans uttalelser og meninger om meslingvaksinasjon ikke er unike, men passer inn i 

former for vaksineskepsis man finner på internett og i antroposofiske miljøer. Da hun fikk 

mye mediedekning, også utenfor tidsrommet oppgaven rommer, ble hun en viktig 

helsepolitisk aktør i Norge. 

 

Bergman er opptatt av at vaksineprogrammet er frivillig. Ingen av fagfolkene i det empiriske 

materiale motsier henne på dette, men det enses et sterkt sosialt press, da det presiseres fra 

fagfolk at vaksinasjon er noe vi bør gjøre for andre, ikke bare for oss selv. De bruker 

argumenter om flokkimmunitet og solidaritet, og Cox og Mohn skriver at 

«vaksinemotstandere er gratispassasjerer, og det er ikke greit.» (Cox et al, 2015). Det kommer 

altså frem et press fra fagfolk som går utover en generell oppfordring til å la seg vaksinere. 

 

Fagfolkene møter motstanden på forskjellige måter. Felles er en opplysende informativ tone, 

der ønsket er å gi mer informasjon. Fagfolk tilhører en kultur der tilstrekkelig dokumentert 

evidensbasert kunnskap trumfer alle andre oppfatninger. De kan derfor tenke at det bare 
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trengs mer informasjon og forståelse for eksisterende vitenskap, heller enn å ta inn over seg at 

noen ikke deler deres syn på vitenskap som det nærmeste vi har sannheten.  

 

Det er flere argumenter som går igjen i fagfolkets motsvar. Viktige stikkord er solidaritet, 

flokkimmunitet og trygg vaksine. Taktikken til fagfolket kunne i flere tilfeller vært mer 

spesifikk med tanke på å imøtegå Bergmans kritikk spesifikt, istedenfor å angripe 

vaksinemotstand generelt. Man kan tenke at tilpasset argumentasjon er en selvfølgelighet i et 

faglig motsvar eller en debatt, men interessant nok viser analysen eksempler på at denne 

formen for argumentasjon ikke alltid benyttes i denne kontroversen. Det er særlig interessant 

at det virket som at flere av Bergmans argumenter kom overraskende på Gjessing, og at Cox 

og Mohn valgte å skrive en kronikk som tilsynelatende henvendte seg til Bergman, men i stor 

grad snakket om generelle forestillinger hos vaksinemotstandere. Er det en generell 

oppfatning hos leger at vaksinemotstandere er en homogen masse med identisk basis for sin 

vaksinemotstand/skepsis? Analysen tyder på at det er viktig at fagfolk tilegner seg kunnskap 

om forskjellige former for vaksinemotstand, slik at deres argumenter kan skreddersys til å 

møte akkurat den skepsisen den enkelte forelder måtte ha. Bergman uttrykker en skepsis til 

vitenskap, som ikke blir kommentert på av noen av legene i utvalgt empirisk materiale. 

 

For å roe konfliktnivået i kontroversen, vil muligens en metode liknende den Greve-Isdahl 

brukte i Debatten på TV2, ha god effekt. Greve-Isdahl benyttet seg av målrettet 

argumentasjon og informasjon, og svarer direkte på det Bergman uttrykker skepsis til.  

 

I utvalgt empirisk materiale bruker noen av fagfolkene en belærende og tidvis nedlatende 

retorikk. Opplevelsen av å ikke bli tatt seriøst av helsepersonell er en risikofaktor for 

vaksineskepsis hos foreldre. Det er derfor viktig, også når det gjelder 

vaksinasjonsbeslutninger, at leger viser respekt for foreldre, uansett hva deres ståsted er. En 

belærende retorikk og manglende respekt for Bergman sine uttalelser kan føre til en større 

polarisering mellom aktørene i debatten. Denne formen for retorikk vil mest sannsynlig ikke 

føre til at Bergman endrer sitt synspunkt og sine meninger. Faktafeil bør møtes og 

synliggjøres, men belærende retorikk kan muligens øke skepsisen hos noen.  

 

Selv om fagfolk er opptatt av å holde debatten på et vitenskapelig plan, vil det nok være lurt å 

ta Bergman sin skepsis på alvor, også den som ikke baserer seg på vitenskapelige 

begrunnelser. Dette fordi hennes vaksinemotstand ikke er unik. Derfor vil det også være lurt 

for leger og helsesøstre å ta lærdom av det hun sier, så man er forberedt på å møte denne 



 30 

formen for motstand. Oppgavens analyse viser at hennes uttalelser og meninger om 

meslingvaksinen ikke er unike, men snarere svært gjenkjennbare fra internett og 

antroposofiske ideologi.  
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