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Fra 2014 og frem  

De første historier når pressen i foråret 2013 

• Medfører øget ”medlemstilgang” i Facebook-grupperne 

• Forældregrupper opstår 

• Begyndende dialog med myndigheder og politikkere 
 

Åbent samråd med sundhedsministeren i november 2013 

• Der afsætte satsmidler til øget information – 200.000 kroner 

• Informationsmaterialer færdigøres af SST primo 2015 
 

HPV-update erkender, at ”sagen” er for stor og kontakter Dansk Handicap Forbund primo 2015 mhp. at  

oprette en specialkreds under forbundet 

 

Dokumentaren ”De vaccinerede piger” vises marts 2015 

• Antallet af bivirkningsindberetninger stiger markant 

• Medlemmerne i Facebookgrupperne stiger fra ca. 300 til nu  

  næsten 2.000 
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Status i dag 

HPV-update er etableret som en specialkreds under Dansk Handicap Forbund med det formål at 

• Sikre udredning, diagnose og behandling af  

  bivirkningsramte efter HPV-vaccinen 

• Sikre åbenhed og information om mulige bivirkninger  

  herunder information om hvilke grupper, der ikke bør få  

  vaccinen (tilliden til det danske vaccinationsprogram,  

  herunder HPV-vaccinen skal bevares) 
 

HPV-update driver en hjemmeside og en åben Facebookside, der informerer om forskning,  

mediedækning, tiltag fra politikkere og myndigheder samt specialkredsens aktiviteter 

 

Parallelt findes fire til fem lukkede aktive Facebookgrupper. Den største har ca. 1.600 medlemmer 

Andre ”fragmenterede” forældregrupper 
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Hvad er det vi ser? Så fandt jeg da lige journaludskriften i 

postkassen . Og jo, min datters problemer 

startede mellem 1. og 2. samt 2. og 3. 

HPV-vaccination. De primære gener har 

været hovedpine, "astma", blødnings-

forstyrrelser og mavebesvær, samt træthed. 

Siden er diabetes også stødt til i en atypisk 

form. Hun blev vaccineret i februar 2009 

og døjer stadig med det hele. Så nu 

bestiller vi tid hos lægen igen med henblik 

på henvisning og indberetning af 

bivirkningerne på / i kroppen. Det er 

ganske ubehageligt. 

Jeg får nu voldsomme 

panikanfald, er udtalt træt 

(sover ca. 12 til 14 timer i 

døgnet). Jeg får voldsomme 

svimmelhedsanfald, som 

undersøges hos speciallæge, 

som mistænker Meniere Syge 

(i.a.) Jeg får hovedpine stort 

set dagligt svingende i anfald 

af flere dage og voldsomme 

akutte anfald, som resulterer i 

akut indlæggelse på OUH. 

Her finder man en 

urinvejsinfektion.  
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Og det bliver ved og ved 

Desperat brug for hjælp! Læs det hele igennem, tusind mange 

gange tak på forhånd. 

Hej. Jeg er 16 og har lidt af bivirkninger ,siden jeg var 12-13. 

Jeg stater på stx i 1.g om 4 dage. Igennem hele ferien næsten 

indtil nu, har jeg været helt fri for synsproblemer / syns-

forstyrrelser med tilhørende hovedpine. Jeg gennemførte knapt 9. 

sidste skoleår, fordi jeg konstant var så syg. Jeg spørger nu jer til 

hjælp: Hvordan har i fået jeres synsforstyrrelser til at forsvinde, 

og hvad kan hjælpe på det? Jeg må kun have minimalt fravær på 

gym., og hvis disse synsforstyrrelser fortsætter, kan jeg vinke 

farvel til alt, og det har jeg ikke på nogen måde lyst til. Det, der 

sker, er, at jeg ikke kan fokusere mit syn - altså stille skarpt 

ligesom et kamera ,så alt er en smule sløret. Det er som om, jeg 

har usynlige pletter foran synet, der gør det svært at se, bedre 

forklaring kan jeg simpelthen ikke formulere. Det vendte tilbage 

for fuld kraft 1. august og havde ikke været der i en hel måned 

ca. Jeg søger desperat hjælp og råd, da jeg nægter at give op, jeg 

skal have den uddannelse. 

Tusind tak igen, alt modtages med åbne arme. 

Hej derude  

Er der nogen af 

jer, som får / 

oplever stød i 

kroppen? 

Jeg fik det første 

stød i hovedet 

april 2014 . 
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Jeg fik i sidste uge taget røntgenbilleder af div. led , da 

jeg det sidste lille års tid har haft ondt i led og muskler. 

Samt div. blodprøver. 

Min læge mente, jeg havde fået gigt . 

Har lige fået svarene i dag - mit kolostoroltal var ikke 

godt - samt mangel på D-vitamin. 

Røntgenbillederne viste ikke noget gigt. 

Jeg spurgte, om det kunne være HPV-vaccinen - det 

mente han ikke. 

Jeg fik den første vaccine i august sidste år og den sidste 

i februar i år. 

Andre, der har oplevet det samme? 
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Opsummering 

Et diffust symptombillede varierende i 

styrke, hyppighed og tid 

 

Fra stærkt invaliderende 

(kørestolsbruger, hjerneskadet) til en  

mildere grad af tab af funktionsevne 

 

Fælles træk: Manglende mulighed for  

at passe uddannelse, job, sociale  

aktiviteter 
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De mest hyppige 

• Hovedpine 

• Svimmelhed 

• Uregelmæssigt puls 

• Besvimelse 

• Lysfølsom 

• Tunnelsyn 

• "Tunnelhørelse" 

• Smerter i bryst (hjertet trykker og vil 

ud) 

• Mavesmerter – kramper 

• Kvalme 

• Smerter i nyrer / galdeblærer / lever 

• Muskelsmerter / kramper 

• Lammelser / betydelige og varige 

funktionsnedsættelse 

 

• Ledsmerter 

• Ufrivillige bevægelser / spasmer 

• Bylder / voldsom akne 

• Infektioner 

• Ubalance i hormoner 

• Udslet – mærkelige plamager i 

vævet 

• Kognitive forstyrrelser – 

hukommelsestab, "absancer” / 

trance, ordfindingsproblemer 

• Uregelmæssigt menstruation 

(hyppige, sjælden, udeblivende, 

kraftige) 
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Mødet med sundhedsvæsnet 
 

Manglende information i forbindelse med  

vaccinationen 

Efterfølgende manglende anerkendelser hos  

den praktiserende læge 

Psykisk betinget (”modefænomen”, teenager- 

problemer, stress, sociale problemer,  

dominerende mødre) 

 

Argh, total magtesløs!!! 

Vi er på Roskilde nu, for at de 

kunne se og følge min datter for 

at få indblik i de symptomer / 

bivirkninger, hun går rundt med. 

Men den overlæge på området 

(på RAS) anerkender overhovedet 

ikke, at det kan have noget med 

HPV at gøre, men som mange 

andre læger ligger hun det under 

funktionelle lidelser. Samt at det 

jo alligevel ikke vil gavne min 

datter, at man nu lagde det ind 

under vaccinen, for der ville jo 

ihvertfald gå mindst 8-10 år, før 

man ville finde beviser i den 

retning... Jeg er så harm, at jeg er 

ved at sprænge kysen, og aner 

ikke, hvad jeg skal gribe eller 

gøre i.... 
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Fra MSD’s amerikanske hjemmeside  

GARDASIL® [Human Papillomavirus Quadrivalent (Types 6, 11, 16, 
and 18) Vaccine, Recombinant] 

Tell your health care provider if you have: 

• swollen glands (neck, armpit, or groin) 

• joint pain 

• unusual tiredness, weakness, or confusion 

• chills 

• generally feeling unwell 

• leg pain 

• shortness of breath 

• chest pain 

• aching muscles 

• muscle weakness 

• seizure 

• bad stomach ache 

• bleeding or bruising more easily than normal 

• skin infection 

Læs mere på: 

http://www.merck.com/prod

uct/usa/pi_circulars/g/garda

sil/gardasil_ppi.pdf 

 

Contact your health care provider right away 

if you get any symptoms that concern you, 

even several months after getting the vaccine. 
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Ønsker til fremtiden 

• Forskning, forskning, forskning 

 

• Afdækning af, om der er en sammenhæng til vaccinen 

 

• Afdækning af, hvem der i givet fald ikke bør få vaccinen 

 

• Definition / beskrivelse af en diagnose 

 

• Behandlingsmuligheder 

 

• Lukning af specialkredsen HPV-update 
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