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Tak for tilbagemeldingen d.2/7 2014  

Vi anser det for en ommer. Vi må insistere på et svar indenfor 1 uge. I har haft 3 måneder til at finde 

svarene. Pigernes tidsfrist er overskredet for adskillige måneder og for nogles vedkommende år siden. I må 

sætte vaccinen på stand by øjeblikkeligt, så ikke flere unge mennesker bliver skadet, indtil der er iværksat 

grundig information om fordele og bivirkninger/skader til unge som overvejer HPV vaccination, så de tager 

en beslutning på et oplyst grundlag og de HPV vaccineskadede er udredt, diagnosticeret og behandlet. Det 

kan ingen i dag forsvare heller ikke Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Ministeriet for Forebyggelse 

og Sundhed. 

Vi stillede nogle spørgsmål efter Dialogmødet d.8. april 2014. Ingen af disse spørgsmål har vi endnu fået 

svar på. Det er uhørt at vi skal vente til tidligst i slutningen af september 2014 på disse svar. Jeres brev til os 

i dag vidner i den grad om, at I desværre stadigvæk ikke har forstået alvoren og omfanget af HPV 

skandalen.   

Når vi slår op i DAP tallene som lige er kommet, kan vi se:  

4.732 reactions 

1.210 total number of ADR reports  

Total number of fatal ADR reports 1.  

Det er uhyggeligt høje tal, som desværre bliver større hver måned. Raske unge mennesker invalideres. 

 

 



 
 
Det er meget uforståeligt at I kalder det potentielle bivirkninger. Det vidner hverken ovennævnte tal eller 

pigerne om. Tallene er skyhøje 1.271 unge mennesker med nerveskader. Unge mennesker som før vaccinen 

var raske og som bliver invalideret for at forebygge en potentiel infektion. Det er helt ude af proportioner. 

Når der i ”Notat vedrørende udmøntning af Satspulje 2014 om HPV” står: ”Der skal etableres et tilbud til 

patienter, pårørende og sundhedspersoner, hvor de kan få rådgivning vedrørende HPV-vaccinen, 

bivirkninger og mulighed for behandling heraf. Som led i dette arbejde skal der opsamles og formidles viden 

vedrørende bivirkninger i forbindelse med HPV-vaccinen til patienter, pårørende og sundhedspersoner” 

Dvs. I ved godt hvordan behandlingen af HPV vaccine skader er, hvorfor skal pigerne så vente endnu nogle 

måneder? Vi har i Danmark diagnose garanti på 1 måned. Vil I venligst redegøre for, hvorfor dette ikke 

gælder de HPV vaccine skadede? 

 

De HPV skadede har brug for hjælp og de har brug for hjælp nu! 

 

 

”Danske Regioner beskriver relevante udrednings- og behandlingsforløb, som behandlingssystemet stiller til 

rådighed i dag, for patienter med særlige symptomer, herunder beskrives henvisningsmuligheder for 

praktiserende læger” 

 Det er en fornærmelse og krænkelse af alle de HPV skadede, at det beskrives som ”særlige symptomer”. 

De unge mennesker er HPV skadet. Hvorfor melder I ikke ud om de udrednings- og behandlingsforløb så de 

HPV skadede kan gøre brug af dem? 

”Der er identificeret et behov for større klarhed om relevante udrednings- og behandlingsforløb for 

patienter med uforklarlige symptomer og usikre diagnoser. ” 

Det er manipulation. De HPV skadede har ikke uforklarlige symptomer og usikre diagnoser. Se venligst 

øverst i dette brev. Det er Sundhedsstyrelsens egne tal. De er uhyggelig høje. De HPV skadedes symptomer 

er netop beskrevet både i Produktresumeet og i videnskabelige studier m.m. POTS er en ny skade efter HPV 

vaccination, som bør tilføjes Produktresumeet. Usikre diagnoser, det er desværre heller ikke rigtig.  

 

De HPV skadede er vaccineskadede, det må der være en diagnose for. 

 

”Til at understøtte de praktiserende lægers arbejde vil regionerne udpege faglige konsulenter, som kan give 

råd og vejledning om nærværende gruppe patienter. Det vil være relevant, at praksiskonsulenterne får 

tilbud om faglig sparring og information om sygdomme, bivirkninger, diagnosticering og 

behandlingsmuligheder.” 

Det  må være et krav som minimum at praksiskonsulenterne  deltager i undervisning om HPV 

bivirkninger/skader og erhverver sig relevant viden. HPV skandalen er et stort og uløst et problem i vores 



 
 
sundhedssystem, det skal der tages hånd om med det samme. Der bliver dagligt fortsat invalideret unge 

mennesker af HPV vaccinen, dem skal der tages hånd om NU.  

”Der er identificeret et behov for at optimere information om fordele og risici ved HPV-vaccination. Der 

udarbejdes derfor informationsmateriale, som den praktiserende læge kan benytte som baggrund for sin 

information og informationsmateriale, som lægen kan udlevere til patienter og pårørende. Materialet vil 

bliver udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med relevante parter. I materialet vil det fremgå, 

hvilke bivirkninger der er ved HPV-vaccinen med afsæt i produktresume’et for den pågældende vaccine.” 

I bedes redegøre for hvem de ”relevante parter er”. Her vil vi gerne byde ind som samarbejdspartner, så vi i 

fællesskab kan sikre den bedste information til patienter og pårørende fremadrettet. Vi om nogen ved 

hvilken information som er vigtig. 

Vi forventer et svar senest om 7 dage fra dags dato, da alle vores spørgsmål ligger indenfor 

Sundhedsstyrelsens ansvarsområde og I har nu haft 3 måneder til at besvare dem. De HPV skadede unge 

mennesker skal hjælpes NU. De HPV skadede og deres familier har brug for udredning, undersøgelser og 

behandling NU. 

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 


