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HPV vaccineskader og behandling. 
 
Denne artikel er skrevet for at gøre mine kære kolleger opmærksom på at HPV vaccinen er 
invaliderende giftig for ca. 3 % af de vaccinerede. 
Jeg vil opfordre Jer til at Google ”Sundhedsstyrelsens skandaler”, og afgøre om det er rimeligt, at 
Sundhedsstyrelsen fortsat kan være landets højeste sundhedsmyndighed. 
Jeg er ikke i tvivl om, at HPV vaccinen bliver den største sundhedsskandale i vor tid. Over hele 
verden er der stigende modstand mod HPV vaccinen, se hjemmesiden Sanevax.org og 
HPVupdate.dk 
  
I sommeren 2013 blev der meldt ud i den danske presse og på Facebook, at nogle unge 
piger/kvinder havde udviklet en lang række symptomer beskrevet i Skema 1. Disse symptomer 
blev sat i forbindelse med Gardasil vaccinen og i løbet af 2013 rejste der sig en kraftig modstand 
mod vaccinen. Det blev krævet, at vaccinen blev stoppet i Danmark, og at der blev igangsat 
diagnosticering og behandling af de mange alvorlige skader. Problemet var og er fortsat, at mange 
ikke ved, at de mærkelige symptomer, de oplever, er HPV skader. Sundhedsstyrelsen, Statens 
Seruminstitut og Kræftens Bekæmpelse svarede igen ved at promovere vaccinen og sige at de 
voldsomme HPV skader var Funktionelle lidelser, altså af psykisk årsag. Sundhedsstyrelsen lovede 
dog at skærpe overvågningen, men der er efterfølgende ikke kommet oplysninger til landets læger 
om de alvorlige skader vaccinen kan give, ej heller er der blevet oplyst hvilke kontraindikationer, 
der er for vaccinen. Der er for mig ingen tvivl om, at Sundhedsstyrelsen, Statens Seruminstitut og 
Kræftens Bekæmpelse har økonomisk interesse i at promovere vaccinen – for nyligt skræmmes 
med halskræft hos unge mænd. Det er uetisk og umoralsk at markedsføre vacciner på 
befolkningens angst for sygdom. Befolkningens frygt for kræft, i dette tilfælde livmoderhalskræft, 
er brugt til at promovere vaccinen. 
  
På et tidspunkt var der dog lydhørhed og Sundhedsminister Nick Hækkerup erkender alvoren og 
udtaler: ”Sundhedsstyrelsen finder det vigtigt, at sikre patienterne et sammenhængende 
udrednings- og behandlingsforløb, og der ligger en særlig udfordring for regionerne i at sikre dette 
for patienter med alvorlige og uopklarede symptombilleder, der nødvendiggør samarbejde på 
tværs af specialerne.” Dette er ikke effektueret efter 6 måneder. 
  
Uden for Danmarks grænser er der siden kommet øget fokus på HPV vaccinen. 
Indien har forbudt vaccinen efter 7 dødsfald, under de indledende forsøg med denne. 
Japan har trukket vaccinen tilbage pga. dens skader og korruption i Sundhedsstyrelsen! 
Spanien har berammet retssager. 
Frankrig diskuterer for og imod, der er over 320.000 protestunderskifter mod HPV vaccinen. 
Englands vaccinationsofre har fået taletid i Parlamentet. 
Columbia er i oprør pga. dødsfald og svære skader på unge kvinder. 
Disse tiltag kan læses på den verdensomspændende ikke-profitorienterede organisation Sanevax, 
der blev startet i 2010 (www.sanevax.org). 
Merck har, i modsætning til de danske sundhedsmyndigheder, opremset alle bivirkningerne ved 
Gardasil, som ses i skema 1. Det er værd at notere sig, at den enkelte skadede har mange 
symptomer samtidigt, oftest over 15. 

http://www.sanevax.org/
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Hvis du møder en patient med mange af de symptomer beskrevet i Skema 1, bør du have HPV 

skade med i dine diagnostiske overvejelser, og ikke affeje dem som ”Funktionel Lidelse”.  

Hos nogle piger kommer symptomerne hurtigt og hårdt nogle uger efter vaccinationen. Hos andre 
kommer de snigende over måneder og sættes derfor ikke af forældre i relation til HPV 
vaccinationen, men i forbindelse med teenager træthed, dovenskab, pjæk fra skolen, tilbringer det 
meste af tiden i sengen osv.  
Diagnosticeringen er foreløbig primær på det kliniske billede, idet blodprøver endnu ikke står til 
rådighed. Der arbejdes over hele jorden intensivt på at finde de markører i blodet, der kan 
diagnosticere skaderne, som skyldes ødelæggelse af mitochondrierne, forgiftning med metallerne 
bly, kviksølv og aluminium og påvirkning af kunstig HPV DNA. 
  
Der er effektive, symptomatiske og måske kurative behandlinger, behandlinger der er 
gennemprøvet i USA og Europa gennem mange år mod bl.a. kræft og myalgisk encephalopati. 
Den behandling jeg har valgt består af intravenøst C-vitamin, max. dosis er 0,8 g pr. kg. 
legemsvægt og evt. Glutathion, suppleret med peroral indtagelse af vitaminer, mineraler, salte, 
økologiske fødevarer, og undgå fødevarer der indeholder bly, kviksølv, aluminium og 
allergifremkaldende stoffer. Se behandlings manual HPV vaccinskadede. 
Behandlingen gives 1 – 3 gange om ugen. Nedennævnte sygehistorie beskriver effekten. Det skal 
kraftigt understreges, at de behandlede får tilbagefald, hvis behandlingen stopper, og den gode 
virkning kommer hurtigt igen, når behandlingen genoptages. 
Indsættes behandlingen tidligt kan per oral være sufficient eller suppleres med iv. C-vitamin. 
  
Behandlingen har stor virkning og ingen bivirkning, i modsætning til HPV vaccinen, der ingen 
virkning har, men har mange bivirkninger. 
  
Som situationen er nu skal patienten selv betale for behandlingen, men det håber jeg ændres, når 
regionerne finder ud af, hvor mange penge der kan spares ved tidligt at diagnosticere og behandle 
de HPV skadede korrekt. (Se artiklen En HPV vaccine skadet pige i det danske sundhedsvæsen!) 
De menneskelige omkostninger er tilsyneladende regionerne uvedkommende! 
Til regionerne overtager behandlingen kan den foregå på Ortomolekylære klinikker, desværre 
ventetid på 4-6 måneder. Som praktiserende læger, der har vaccineret pigerne, syntes jeg vi 
skylder at hjælpe dem ved at give dem intravenøst C-vitamin. Iflg. Merck skulle det nu være ca. 
17.000 HPV skadede i Danmark, hvilket vil sige 4-5 patienter pr. praktiserende læge, altså ikke et 
uoverkommeligt antal. Pr. 6/12-2014 har 14 unge kvinder fået behandling, alle med god effekt. 
Denne positive effekt af behandlingen bør tænde håb hos alle HPV skadede og deres familier. 
  
Jeg står selvfølgelig til rådighed på tlf. 21 70 46 00 eller s.g@dadlnet.dk 
  

  

mailto:s.g@dadlnet.dk
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Skema 1 

Bivirkninger/skader af HPV vaccinen 
 
Anafylaktisk reaktion 
Autoimmune sygdomme 
 
Betændelse i bugspytkirtlen 
Betændelse i mave/tarm 
Betændelse i andet væv, såsom muskler og sener. 
Betændelse i bihulerne 
Betændelse i blæren 
Betændelse i lungerne 
Betændelse i hjernen 
Betændelse i nyre/bækken 
Brystsmerter, de er så voldsomme som ved en 
blodprop i hjertet eller i lungerne. 
Besvimelser 
Celleforandringer i livmoderhalsen (hvis man på 
vaccinationstidspunktet har HP-virus i blodet). 
 
Død 
Diarré 
 
Encephalit 
 
Feber 
 
Guillain-Barre’ syndrom 
 
Hovedpine 
Hoste 

Hævede lymfeknuder 
Hypersensibilitet 
 
Influenza lignende symptomer 
 
Kraftesløshed 
Kulderystelser (feber) 
Kæbesmerter 
Kvalme  
 
Lammelser  
Ledsmerter 
 
Meningit 
Muskelsmerter 
Nervebetændelse 
Nældefeber 
 
Opkast 
 
POTS (høj puls, lavt blodtryk) 
 
Søvnløshed 
Spasmer i lungernes bronchier 
Svimmelhed  
 
Tandpine 
Træthed 

  
 


