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Sundhedsminister Astrid Krag 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
Holbergsgade 6
1057 København K 

Græsted den  2. sept 2013

Henvendelse fra foreningen Vaccinationsforum vedrørende HPV vaccinen.

Vaccinationsforum har indenfor den sidste måned fået ca. 35 henvendelser om alvorlige bivirkninger, 
som med stor sandsynlighed er opstået efter vaccination mod livmoderhalskræft. 

Sundhedsvæsnet og ofrenes problem er, at ingen ved, hvad der er gået galt i deres krop –  ingen un-
dersøgelser har endnu udredt disse sygdomme. Kun deres symptomer viser, at de er svært medtagne 
og det tankevækkende er, at symptomerne ligner hinanden meget. Dette, hvad man kan kalde ”syn-
drom,” er stadig ukendt i den medicinske verden.
Alle står derfor magtesløse. Har man ingen diagnose, kan der ikke findes behandling og endvidere, 
har man ingen diagnose, kan man heller ikke få erstatning. Mange af kvinderne kan derpå se fremti-
den i møde i det sociale system og en del med førtidspension.

Vi er bekendt med, at du har fået en del sager tilsendt, hvori det er belyst hvordan denne specielle li-
delse viser sig og hvad det medfører af forringet livskvalitet for de ramte.  

Vi har endvidere henvendt os til Sundhedsstyrelsen den 16. august og har der forklaret, hvordan 
symptomerne er for en stor del af de ramte, samt hvor store problemer der er i forhold til at finde ud af 
en diagnose og derfor også behandling. De har vandret rundt i Sundhedssystemet fra egen læge og 
diverse speciallæger. Flere læger har oplyst dem om, at det skyldes HPV vaccinen, men at de ikke ved 
hvordan de skal behandle dem, fordi de ikke er bekendt med arten af skaden, da de ikke har set noget 
sådant før. 

Det er tankevækkende, at der ligeledes er en praktiserende læge der nu har anmodet om et stop af 
HPV vaccinen. Noget man aldrig har set tidligere i Danmark.
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Vi anmoder derfor om:

 Et stop af HPV vaccinen, indtil man har fundet frem til årsagerne til bivirkningerne og har 
hjulpet dem der er syge nu.

 Nedsættelse af et tværfaglig og uafhængigt ekspertpanel, som udreder problemet.

Der er stor sandsynlighed for, at det er nødvendigt at inddrage flere specialer, for at finde 
frem til hvad de fejler og hvordan de ramte kan behandles. Derfor mener vi, at følgende spe-
cialer bør være repræsenteret for at få området belyst på den bedst tilstrækkelige vis:

- Neurologi
- Neuropædiatri
- Immunologi
- Endokrinologi 
- Rheumatologi
- Toksikologi  

 Hjælp fra internationale eksperter.

 Hjælp til ofrene til at søge erstatning når diagnoserne er færdigafklaret.
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