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Mange HPV-vaccineskadede, bivirkningsramte og deres pårørende er i dag samlet i lukkede 
grupper på Facebook, hvor de støtter hinanden, deler erfaringer og hjælper hinanden, så 
godt man nu kan. Men der er behov for en mere systematisk tilgang i forhold til udredning, 
diagnose og behandling, ligesom der er brug for, at alle får fælles muligheder og økonomisk 
hjælp via kommune og andre offentlige instanser. Og endelig er der behov for en samlet 
indsats i forhold til erstatningssager, så ikke hver HPV-vaccineskadede og bivirkningsramt 
skal tage sin egen slåskamp. 

Alt det vil Dansk Handicapforbund (DHF) gerne hjælpe til med. 

HVP-Update har gennem længere tid arbejdet for at få en aftale med Danske Handicap Forbund (DHF) 
på plads, da vi har vurderet at DHF er en seriøs og kompetent spiller på markedet, uafhængig, stærk 
og landsdækkende paraply- organisation. Det er nu lykkedes. DHF har derfor tilbudt, at HPV-Update 
kan oprette en specialkreds for bivirkningsramte efter HPV-vaccinen og deres pårørende under DHF.

Hvis du har brug for hjælp i din dagligdag, så vil Danske Handicap Forbund Specielkreds fremover 
kunne tilbyde dig følgende:
• Rådgivning i forhold til hjælp fra kommunen, både mht. økonomi og jura
• Bisidder ved forhandling med kommunen (støtte)
• Socialrådgiverstøtte
• Rådgivning og støtte i forbindelse med erstatningssager
• Deltagelse i aktiviteter/arrangementer landsdækkende
• Deltagelse i temadage landsdækkende
• Medlemsblad med mulighed for særligt og selvstændigt HPV-magasin
• Adgang til DHF sommerhuse i Hals
• Generelle medlemsfordele (økonomiske og oplysende) – se mere på 
 danskhandicapforbund.dk 
• Mulighed for erfaringsudveksling om sygdom/invaliditet generelt
• Høj troværdighed og respekteret samarbejdspartner i stat og kommune
• Flad og hurtigt reagerende organisation
• Politisk interessevaretagelse   

Et medlemskab af DHF specielkreds vil koste 375 kroner årligt. Både den vaccineskadede, 
pårørende, familie, venner og bekendte kan melde sig ind og på den måde støtte det gode formål. 
HPV-Update vil i første omgang afdække interessen blandt de bivirkningsramte og deres familier 
inden en egentlig specialkreds etableres og arbejdet påbegyndes. Derfor skal vi bede dig og andre 
interesserede i at skrive til HPV-Update, mail@hpvupdate.dk inden den 1. februar 2015 med en til-
kendegivelse af, om et medlemskab i en specialskreds for HPV-vaccineskadede kan have din interesse.
Del gerne denne information med andre, så vi får samlet så mange som muligt i den gode sag.

På vegne af HPV-Update
Trine Wichmand Larsen & Mette Kenfelt

Sammen er vi stærkest – nu får vi 
mulighed for at blive endnu stærkere…


