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Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet 
 

19. august var de fremmeste eksperter inden for lægeverden samlet til et 

afgørende dialogmøde i Sundhedsstyrelsen om de voldsomme 

bivirkninger, som menes at være følger af HPV-vaccinen. Dialogmødet var 

arrangeret af Rådet for Lægemiddelovervågning, som overvåger, om 

lægemidler er sikre. 

 

 

Baggrund 

 

I 2013 kom de første historier i dagspressen om, at unge piger og kvinder, som 

var blevet vaccineret med HPV-vaccinen Gardasil, led af voldsomme 

bivirkninger. Bivirkningerne var mange og i flere tilfælde så invaliderende, at 

pigerne / kvinderne ikke var i stand til at passe skole, uddannelse eller arbejde, 

og for enkelte piger var tilstanden så alvorlig, at pigerne blev kørestolsbrugere. 

 

Det har været meget svært for pigerne / kvinderne og deres familier, for 

oplevelsen har været, at behandlingssystemet ikke har kunnet hjælpe dem, og 

at man for egen regning har måttet søge forskellige behandlingsmuligheder, 

blandt andet i udlandet. I kombination med dette har det været en udfordring, at 

man er oppe imod et stort og prestigefyldt vaccinationsprogram. Det har derfor 

været meget svært at komme igennem med budskabet om, at der er en 

sammenhæng – at der faktisk er en betydelig gruppe ellers raske piger og 

kvinder, som bliver alvorligt syge af HPV-vaccinen. 

 

Mette Kenfelt tog derfor initiativ til HPV-update-gruppen, som skulle samle viden 

om problemstillingen og samtidig samle de bivirkningsramte. Mette Kenfelt og 

en kreds af forældre har gjort en kæmpe indsats. Gruppen har skabt så meget 

opmærksomhed omkring problemstillingen, at det etablerede system ikke 

længere kan sidde det overhørigt. Forankringen hos Dansk Handicap Forbund 

har samtidig betydet, at gruppen nu har en adgang til at komme i kontakt med 

en række centrale aktører inden for både behandlingssystemet og det politiske 

system og senest med invitationen til at deltage i dialogmødet. 

 

 

Først og fremmest dialog 

 

Lægemiddelrådet redegjorde for, hvorfor man havde indkaldt til mødet. 

Debatten omkring HPV-vaccinen har til tider været præget af en voldsom retorik 

og stærke følelser. På det ene side har desperate forældre og piger forsøgt at 

råbe systemet op, og på den anden side har læger og styrelser holdt fast i, at 

der ikke er en sammenhæng. 

 

Lægemiddelrådet ønsker at få et overblik over problemstillingen og ønskede 
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med mødet at samle alle de vigtigste eksperter og interessenter for at få en 

fælles dialog om status netop nu. For at sikre den gode dialog havde man 

engageret en ekstern facilitator, som skulle sikre den konstruktive debat 

gennem tre spilleregler: Lyt, udforsk og anerkend. 

 

 

Tre paneler belyste problemstillingen 

 

Mødet var arrangeret med tre paneler, som hver især skulle belyse 

problemstillingen. Efter oplæg fra hvert panel, kunne de enkelte borde summe 

over det fremlagte, hvorefter der var en spørgsmålsrunde. Panelerne havde 

følgende overskifter: 

 

(1) Status på resultater af- og mulige bivirkninger ved HPV-vaccineprogrammet 

(2) De mulige bivirkninger 

(3) Rådgivning af borgerne – det hidtidige forløb og vejen frem 

 

 

(1) Status på resultater af- og mulige bivirkninger ved HPV-vaccine-

programmet 

 

Det først panel havde til formål at give et billede af den aktuelle evidens 

omkring mulige bivirkninger. Blandt andet redegjorde Ole Mogensen (OUH) for 

de tests, der har været gennemført for at sikre vaccinens sikkerhed, hvor det 

samme antal personer fra henholdsvis vaccinegruppe og kontrolgruppe 

oplevede bivirkninger. Indlægget pegede også på det store antal vaccinerede 

og de relativt få indrapporterede alvorlige bivirkninger (500.000 over for 360). 

Herefter redgjorde Christian Munk, Kræftens Bekæmpelse, for vaccinens effekt 

på fald i antallet af celleforandringer, forstadier og kønsvorter hos gruppen af 

vaccinerede piger og kvinder. Der var tale om umiddelbart overbevisende 

indlæg, som dog efterfølgende blev udfordret kraftigt af spørgsmålsstillerne. 

 

For eksempel gjorde repræsentanter fra Cochrane Instituttet opmærksom på en 

mulig alvorlig fejlkilde i testen af vaccinen – nemlig, at kun en lille del af 

kontrolgruppen fik neutralt saltvand, mens 90 % af kontrolgruppen modtog en 

ajduvans (aluminium). Samtidig gjorde man opmærksom på, at der ikke er 

sikker viden om, hvorvidt vaccinen endegyldigt er effektiv som beskyttelse imod 

kræft. 

 

Set med Dansk Handicap Forbund og HPV-updates øjne, så var oplevelsen, at 

der er betydelige usikkerheder omkring evidensen for vaccinens sikkerhed. 

Oplægsholderne måtte da også erkende, at intet register er stærkere, end de 

oplysninger man putter ind i det, og at der derfor kan være noget derude, som 

er uafdækket. 

 

Line Michan, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, redegjorde herefter for 

deres handlinger i forhold til vaccinen. Styrelsen følger udviklingen meget nøje 

og tager hele tiden imod indrapporteringer af bivirkninger. Ved udgangen af 

marts 2015 er der indrapporteret 1.305 bivirkninger, hvoraf de 363 må betragtes 
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som alvorlige. En interessant oplysning er, at man som borger selv kan 

indrapportere bivirkninger, og at kriteriet for, om den betegnes som alvorlig, 

blandt andet er, at man ikke er i stand til at passe skole, uddannelse og arbejde. 

Sundhedsstyrelsen lagde meget vægt på, at der er tale om oplevede 

bivirkninger. Status lige nu er, at EMA (European Medicines Agency) fortsat 

vurderer vaccinen som sikker, men Sundhedsstyrelsen arbejder sammen med 

WHO i forhold til at kortlægge et muligt nyt mønster i forhold til POTS- 

diagnosen og forbereder sig på næste møde med EMA. Samtidig var 

meldingen, at EMA på nuværende tidspunkt hverken kan af- eller bekræfte, at 

der er et problem med vaccinens sikkerhed. 

 

 

(2) De mulige bivirkninger 

 

I dette panel var der sat fokus på det derude – altså de mange mulige 

bivirkninger, som endnu ikke indgår som fakta, men som har så alvorlig 

karakter, at det må undersøges til bunds. 

 

Trine W. Larsen, Dansk Handicap Forbund / HPV-updates repræsentant 

leverede et oplæg om, hvad det er forældre og bivirkningsramte piger oplever, 

hvordan flere og flere i samme situation har fundet sammen, og hvorfor det har 

været nødvendigt at skabe en specialkreds under Dansk Handicap Forbund. 

 

Det var et stærkt indlæg, som dels understregede, at vi ikke er 

vaccinemodstandere, men samtidig satte ord og billeder på dem, vi taler om, og 

den virkelighed de lever i som bivirkningsramte. Der blev redegjort for behov for 

forskning, udredning og – vigtigst af alt – behandling til de bivirkningsramte. 

Indlægget blev afsluttet med en konstatering af, at det vil være en succes, hvis 

man om få år kan nedlægge sig selv som gruppe, fordi problemet er løst – 

kombineret med en appel om en større faglig nysgerrighed hos lægestanden. 

 

Louise Brinth, læge ved Synkopecentret på Frederiksberg Hospital, har 

igennem længere tid set patienter, som mistænker, at de er ramt af bivirkninger. 

Louise Brinth ser et ved første øjekast diffust symptombillede, men må 

konstatere, at hun ser et tydeligt mønster hos de patienter, hun har mødt. De 

diffuse symptomer og problemer omkring at finde sikre tegn i blodprøver og 

andre undersøgelser, der kan forklare, hvad patienterne fejler, gør det svært at 

stille sikre og ensartede diagnoser og gør afgrænsningen til de såkaldte 

funktionelle lidelser svær. Louise Brinth understregede, at symptomerne har 

invaliderende karakter for pigerne og kvinderene og lagde vægt på, at det er 

vigtigt, at vi nu arbejder for at få klar evidens, og vi herigennem får etableret en 

fælles virkelighed med evidens for en eventuel sammenhæng og bud på 

konkrete udrednings- og behandlingsmuligheder. Dette er afgørende – for det 

første af hensyn til de syge piger og kvinder, men også af hensyn til vaccinens 

sikkerhed og renomme. 

 

Herefter fulgte et tankevækkende indlæg fra praktiserende læge Michael 

Dupont og en sygeplejerske fra hans praksis. De kunne beskrive en hverdag, 

hvor de rutinemæssigt vaccinerer mange piger. Men de kunne også beskrive en 
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virkelighed, hvor de bliver mødt af bekymringer og spørgsmål fra både piger og 

forældre, som hører de mange beretninger om vaccinationer, som er gået galt. 

Det interessante ved dette oplæg var, at den praktiserende læge stod med en 

betydelig frustration, fordi de må rådgive på baggrund af de anbefalinger, som 

kommer fra Sundhedsstyrelsen. Når de mødes af piger, som oplever 

bivirkninger efter eksempelvis injektion nummer to, så er situationen den, at de 

langt hen ad vejen må improvisere. For eksempel ved at gå i dialog med 

forældrene og sige: ”Hvis det var min datter, så ville jeg nok…”. Sygeplejersken, 

som giver vaccinationerne, kunne samtidig sige, at flere og flere havde behov 

for rådgivning i en grad, som gjorde, at hun måtte sende patienterne videre til 

lægen. Sygeplejersken oplyste desuden at Sundhedsstyrelsen kun instruerer 

læger og sygeplejersker i at oplyse om bivirkninger ved selve vaccinationen, 

dvs. ved indstiksstedet, men ikke om de øvrige bivirkninger, der kan 

forekomme. 

 

Det tankevækkende ved dette indlæg var, at de læger, som møder patienterne, 

befinder sig på usikker grund. Det er svært at rådgive patienterne, og det 

skaber usikkerhed i forhold til vaccinen, men også særligt i forhold til dem, som 

rammes af bivirkningerne. 

 

Per Finch, professor fra Aarhus Universitet, redegjorde afslutningsvis om 

noceboeffekt og det såkaldte ’Blame-X-syndrom’. Han redegjorde for, at der 

findes mange funktionelle lidelser, som man ikke umiddelbart kan forklare, men 

som man rent faktisk kan behandles med den rette indsats. 

 

Vi må forstå indlægget sådan, at man på mødet har ønsket at komme med en 

bred belysning af mulige forklaringer. Vi ønsker først og fremmest en belysning 

af sammenhængen mellem vaccinen, bivirkningerne og en sikring af udredning 

og behandling af dem, som rammes. Derfor kan indlægget opfattes som en 

forklaringsmodel, som ikke bidrager til at løse det egentlige problem. 

 

 

(3) Rådgivning af borgerne – det hidtidige forløb og vejen frem 

 

Søren Brostrøm, enhedschef, Sundhedsstyrelsen, redegjorde i det sidste panel 

om bevæggrunde om, hvorfor har man rådgivet, som man har, hvilke strategier 

har man fremadrettet og om Sundhedsstyrelsens opgave, som blandt andet er 

at godkende og sikre overvågninger af de enkelte vacciner. Søren Brostrøm 

redegjorde også for, hvordan børnevaccinationsprogrammet fungerer – for 

eksempel at gavnlige virkninger skal overstige skadevirkninger, at det skal have 

samfundsøkonomisk effekt, og at etiske overvejelser har betydning, da man 

intervenerer i forhold til raske børn. Søren Brostrøm mente, at der er 

udfordringer i forhold til tilslutning til vaccinationsprogrammet, at man skal være 

opmærksom på bivirkningerne og at rådgivningsdelen er særlig vigtig. 

 

Iben Holten, Kræftens Bekæmpelse, fremhævede, at det først og fremmest er 

vigtigt at lytte til målgruppen. Hvem er de, hvad er deres indstilling til sundhed 

og hvad ønsker de? Hun plæderede samtidig for, at man bliver mere proaktiv i 

forhold til at informere om det, man rent faktisk ved. Hvad er effekten af 
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vaccinen, men også åbenhed i forhold til mistanker og bekymringer. Iben Holten 

fremhævede særligt de sociale medier, som meget hurtigt spreder nyheder, og 

hun efterlyste, at ansvarlige myndigheder er mere aktive her og bidrager til at 

nuancere det billede, som opstår hos befolkningen generelt. Hun pegede 

samtidig på, at det er utroligt vigtigt, at de praktiserende læger klædes ordentligt 

på. 

 

Denne del af diskussionen fik desværre et præg i retning af, at de sociale 

medier er skurk, fordi informationer og beretninger omkring bivirkningerne 

spredes meget hurtigt og skaber unødig frygt. Her må vi fra Dansk Handicap 

Forbund / HPV-update-gruppens side være meget opmærksomme på at 

fortælle, at de sociale medier i dag er en del af virkeligheden. De 

bivirkningsramtes sag kan ikke tales ned, og den eneste vej til at skabe ro om 

vaccinen ikke er at manipulere, modargumentere eller overbevise, men derimod 

at sikre: Forskning, evidens, udredning og behandling. 

 

 

Et konstruktivt dialogmøde, som peger fremad 

 

Fra Dansk Handicap Forbund / HPV-update-gruppens repræsentanters side har 

vi et rigtig godt indtryk af dialogmødet. Det var meget positivt at se alle de 

relevante eksperter samlet i et rum til en meget konstruktiv dialog. Til trods for 

de noget forskellige meninger og positioner, så var det vores indtryk, at der er 

en fælles forståelse for, at der er en udfordring, som må håndteres. 

 

Vi gik fra mødet med en fornemmelse af, at et vigtigt skridt er taget, at der er 

gået hul på bylden – forstået på den måde, at det nu er i orden at tale om 

problemstillingen, og at alle parter arbejder hen imod egentlige løsninger. 

 

For Dansk Handicap Forbund / HPV-update-gruppen forestår nu et vigtigt 

arbejde i fortsat at sikre organisering af de bivirkningsramte og vedholdende at 

lægge et konstruktivt pres på de relevante parter – blandt igennem proaktiv 

kontakt til pressen. 

 


