Der skal handles og der skal handles NU
Der er nu gået næsten 3 måneder siden vores Dialogmøde d.8. april 2014. Vi har endnu ikke modtaget
informationer om konkrete handlinger for at hjælpe de hundredevis af HPV vaccine skadede unge
mennesker. Sommerferien er begyndt, desværre får alle de HPV vaccine skadede og deres familier ingen
sommerferie. De skal håndtere deres skader året rundt uden pause.
Sundhedsstyrelsen har ikke taget initiativer til at få løst HPV skandalen. De fortsætter i det spor der lige er
kommet en særdeles hård kritik af i en international rapport.
Sundhedsstyrelsen har mere fokus på at miskreditere fakta end på at sikre borgerne mod den skadelige
HPV vaccine. Det er uhørt at den omfattende debat og de mange alvorlige bivirkninger (Mere end 4500)
ikke har ført til undersøgelser af de ramte. Sundhedsstyrelsen fortsætter med at beskytte vaccine
producenten – uden at have dokumentation eller fakta. Det er ren markedsføring, ikke patientsikkerhed.
Der SKAL igangsættes systematisk undersøgelse af de mange invaliderede unge mennesker NU.
Regionsrådsformand Bent Hansen har udtalt:
”Danske Regioner vil derfor – når der er skabt større klarhed om de relevante udrednings- og
behandlingsforløb – i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejde en beskrivelse til de praktiserende
læger omkring HPV-vaccinen og mulige bivirkninger, samt hvad der findes af tilbud om udredning og
behandling i regionerne til patienter med uforklarlige symptomer.”
Endvidere bekræfter Bent Hansen:
At der IKKE er klarhed om udredning og behandlingsforløb.
Han bekræfter at de praktiserende læger ikke er bekendte med de mange alvorlige bivirkninger HPV
vaccinen har medført. (10 gange højere, da kun piger p.t. får HPV vaccinen – og langt alvorligere end øvrige
vacciner i vaccinationsprogrammet i 2013)

Fra ”Nyt om bivirkninger maj 2014” Udgivet af Sundhedsstyrelsen.

Lægerne kan umuligt overholde loven om informeret samtykke, som kræver at de informerer patienterne
om mulige bivirkninger, inden beslutning om vaccination – Endnu et argument for at vaccinen indstilles
omgående indtil lægerne bliver korrekt informeret. INGEN ved hvor mange der bliver invalideret – kun at
det sker… Det er UETISK.
Hvis politikere og embedsmænd, med de informationer de er i besiddelse af nu, fortsat invaliderer unge –
Så begår de vel en kriminel handling. Sundhedsstyrelsen har erkendt et stigende antal alvorlige bivirkninger
efter HPV vaccinen, omfanget er ukendt. Det samme siger producenten, alvorlige bivirkninger er
indberettet efter modtagelse af HPV vaccinen, omfanget er ukendt.
Det vil sige at der IKKE findes dokumentation der påviser hvor mange der er, eller potentielt bliver,
invalideret af HPV vaccinen.
Lægerne informerer stadig IKKE om kontraindikatorer og alvorlige bivirkninger, som beskrevet i det
godkendte produkt resume, godkendt af EMA. De følger sundhedsstyrelsen udtalelse om IKKE at informere
modtageren om fakta fra producenten og EMA. Det er meget kritisabelt og uetisk. Det er ikke i
overensstemmelsen med loven om legemsbeskadigelse, når myndighedspersoner er bekendt med risikoen
for invaliditet og ikke oplyser den til modtageren af vaccinen:
Straffelovens § 252 indeholder en almindelig regel om forsætligt fareforvoldende handlinger. Efter § 252, stk. 1,
straffes med fængsel indtil 8 år den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder
nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Vi er af den klare overbevisning at borgernes sikkerhed er vigtigst, specielt når vi gør 12 årige, p.t.
uhelbredeligt syge – så længe det ikke er bevist at de mere end 1200 unge, IKKE er blevet syge af HPV
vaccinen, så skal vaccinationsprogrammet indstilles. Indehaveren af markedsføringstilladelsen kan, når der
foreligger solid videnskabelig dokumentation for sikkerheden, fortsætte markedsføringen.
Det må nødvendigvis kræve at samtlige personer med mulige bivirkninger bliver undersøgt systematisk,
videnskabeligt og at resultaterne offentliggøres. Også rå data.
Indehaveren af markedsføringstilladelsen er forpligtiget til at påvise at de mange bivirkninger IKKE skyldes
HPV vaccinen – Hvordan kan Sundhedsstyrelsen flytte bevis byrden over på patienten?

HPV Update havde nogle supplerende spørgsmål på Dialogmødet, dem har vi stadigvæk ikke fået svar på,
det forventer vi at få inden I går på sommerferie. I betragtning af at unge mennesker invalideres, uden
mulighed for hjælp fra sundhedsvæsenet, forekommer Sundhedsstyrelsens dispositioner at være groft
uforsvarlige:





HPV Update ønsker svar på, hvor de piger der afvises af praktiserende læger kan henvende sig for
at få udredning, diagnose og behandling?
EMA har i januar stillet spørgsmål til producenten af Gardasil vedrørende dokumentation
omhandlende forekomsten af POTS , inkl. reduktion af blodtilførsel til hjernen, ADEM (acute
disseminated encephalomyelitis, samt transverse myelitis. Meget alvorlige hjerne og nervesystem
skader. (Sundhedsstyrelsen har pr 28.02.2014 kategoriseret 1132 personer i ”Nervous system
disorders), dette tal er nu steget til 1247 pr 06.06.2014.
EMA asked for further information from the manufacturer. Page 25-26 Both regarding POTS, ADEM
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Minutes/2014/02/WC500161892.pdf
Hvad er status på besvarelsen af dette og hvilken betydning vil besvarelsen få i forhold til
informationer om bivirkninger, opsporing, udredning, diagnose og behandling?
Sundhedsstyrelsen har vedvarende henvist til, at fordelene ved HPV-vaccinen opvejer ulemperne.
Set i lyset af det stigende antal indberetninger af bivirkninger, herunder alvorlige bivirkninger,
ønsker vi oplysninger om, hvilke kriterier der ligger til grund for denne vurdering, samt hvornår
Sundhedsstyrelsen næste gang vurderer effekt vs bivirkninger i forhold til Gardasil? Vi ønsker
ligeledes præciseret hvornår der er flere ulemper end fordele ved vaccinen

Ved gennemgang af vores præsentation til Dialogmødet oplyste Sundhedsstyrelsen, at det kun er i
Danmark, der er konstateret tilfælde af POTS. Styregruppen fandt efterfølgende dokumentation frem, at
der er indberettet POTS andre steder i Europa såvel som i USA. Dette vil vi gerne pointere endnu engang.
Igen har Sundhedsstyrelsen forsøgt at misinformere – Hvordan kan vi stole på dem?
1
Link til artikler omhandlende POTS efter Gardasil.
http://drblitshteyn.com/articles/Gardasil_and_POTS.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ene.12272/full
http://hic.sagepub.com/content/2/1/2324709614527812
Vi bliver ved med at høre Sundhedsstyrelsen sige, at det er svært, at de ikke kan se et mønster i
bivirkningsindberetningerne. Dette er i direkte strid med sandheden. Der er et helt klart mønster som er
uhyggelig.
Igen udviser Sundhedsstyrelsen arrogance og inkompetence, udhuler patienternes tillid til systemet. Det
Sundhedsstyrelsen ikke formår, har tusinder af piger klaret selv, sammenlignet de mange bivirkninger og
skader som de hver dag oplever på egen krop.
Selvom Sundhedsstyrelsen fortæller lægerne at de IKKE må anerkende bivirkninger fra HPV vaccinen vil
flere og flere piger bede om undersøgelser der netop påviser at, Gardasil er synderen.
At Sundhedsstyrelsen samtidig kan lukke øjnene for at Japan, Frankrig – og seneste England, betvivler
vaccinens sikkerhed, det illustrerer med alt tydelighed at der kun kan være to scenarier i Sundhedsstyrelsen
inkompetence eller korruption?

Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens egne tal fremkommer følgende resultat:
Bivirkninger efter HPV vaccine
pr. 100.000
Livstidsrisiko for at dø af livmoderhalskræft pr. 100.000




847
1,9

Hvor meget større skal misforholdet være for at Sundhedsstyrelsen ikke længere vurderer at
fordelene overstiger ulemperne?
Er det etisk og acceptabelt at Sundhedsstyrelsen opfordrer læger til ikke at oplyse om alvorlige
bivirkninger?2
Træffer modtagerne af HPV vaccinen en beslutning på et korrekt oplyst grundlag?

Ingen af de HPV skadede er endnu undersøgt, for at finde en sammenhæng mellem skaderne og HPV
vaccinen. Ønsker man simpelthen ikke at få dette svar?
Producenten af Gardasil vaccinens metoder ligger langt over det der foregår i bandemiljøet, hvilket flere
af HPV Updates medlemmer har oplevet. Journalisterne har ikke pressefrihed i Danmark De modtager
trusler om hvad der kan ske hvis de trykker noget negativt om Gardasil vaccinen. En artikel der beskriver
et firma, hvis metoder nærmer sig ”rocker metoder”, læs venligst:
http://journalisten.dk/journalistik-som-det-her-risikerer-i-sidste-ende-koste-liv
Er det sådan det hænger sammen - profit over menneskeliv?
Sundhedsstyrelsen har nu ændret udmelding fra at vaccinen er sikker, til at Sundhedsstyrelsen ”vurderer”
at fordele overstiger ulemper og senest, vi har altid haft den slags symptomer.
Tror Sundhedsstyrelsen det er en gætteleg? Sundhedsstyrelsen har indtil nu ikke vist interesse for andet
end at markedsføre HPV vaccinen. Der er ikke kommet et eneste bevis på at vaccinen har en positiv effekt
på folkesundheden. De små 2 milliarder kroner vaccinen har kostet indtil nu, har resulteret i en øget
belastning på vores hospitaler, fravær fra skole og arbejdspladser. Nogle af pengene kunne bruges til at
opspore, udrede, diagnosticere, behandle og udbetale erstatninger til de HPV skadede unge mennesker.
Sundhedsstyrelsen vender det blinde øje til aktiviteterne i Japan, Frankrig og England, hvor man har
erkendt et alvorligt problem med sikkerheden ved HPV vaccinen.
Hvad er Sundhedsstyrelsens rolle? Patientsikkerhed, eller markedsføring for Gardasil producenten? Hvem
betaler mest?
De syge piger har selv formået det Sundhedsstyrelsen ikke ønsker at lytte til, at identificere biomarkører
der afviger markant. Det gælder for alle de piger der personligt har betalt for laboratorieundersøgelser i
udlandet.
Er det sådan verdens dyreste sundhedsvæsen skal fungere?
Regionerne ved ikke hvad de skal gøre.
Sundhedsstyrelsens inkompetence viser en massiv mangel på evne og vilje til at sikre borgernes sikkerhed.
Samme inkompetence og økonomisk afhængighed af industrien er senest påtalt i stor international
undersøgelse af Sundhedsstyrelsen og med massiv kritik af Sundhedsstyrelsen. Før det, påklaget af
lægeforeningen. Og gentagne gange af patientforeninger og patienter. Det er en skændsel at der
overhovedet kan være mistanke om korruption.
Hvem er ansvarlig?

Det der foregår nu er bevist invalidering af et ukendt antal unge mennesker. Sundhedsstyrelsen har gjort
sig til dommer for om fordele overstiger ulemper eller ej. Den handling er strafbar.
Direktøren for Sundhedsstyrelsen har det juridisk ansvar. Det samme har de regionspolitikere der erkender
at vi har et problem. Vi gør unge mennesker syge, vi ved ikke hvor mange og vi ved ikke hvordan vi skal gøre
dem raske – hvis de overhovedet kan blive raske. HPV vaccinen vil starte et juridisk blodblad over de
personer, uanset titel, der har været bekendt med at et produkt invaliderer unge mennesker, uden at de
bliver oplyst om risikoen.
Ingen ansvarlig myndighed har fremvist fakta – HPV Update har massiv dokumentation der påviser
vaccinens usikkerhed.
HVEM forhindrer at der laves en struktureret udredning af de mange vaccine skadede?
HVEM forhindrer at der nedsættes et uvildigt ekspertpanel?
HVEM forhindrer at der indkaldes udenlandske eksperter til at belyse denne alvorlige sag?
HVER DAG bliver nye unge mennesker invalideret.
SKAL HPV Update udpege biomarkører, et dansk og udenlandsk ekspertpanel?
HVOR er ansvarligheden i vores sundhedssystem?
Sundhedsministeren har udtalt ”Det handler grundlæggende om, at borgeren skal være tryg ved, at vores
sundhedsvæsen fungerer, og når der sker fejl, skal vi være klar til at sikre, at de bliver rettet”
Hvorfor gælder det ikke de HPV skadede unge mennesker?
Vi ser frem til fortsat dialog, så vi kan få stoppet HPV skandalen, inden den udvikler sig yderligere.
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HPV Update er en gruppe af HPV-vaccineskadede og forældre til HPV-vaccineskadede.
Vores mål er at sikre, at der fra myndighedernes sides er fokus på opsporing, diagnosticering,
udredning og behandling af personer med HPV vaccineskader og - bivirkninger.
Vi vil desuden sikre, at der til en hver tid er tilgængelig og nuanceret information om vaccinen,
dens bivirkninger, skader og mulige behandlinger.
Vi arbejder frivilligt og uafhængigt af kommercielle interesser

