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Det er med stor begejstring jeg ser, at Regionerne nu endelig tager ansvar for de hundredevis af piger der 

er blevet alvorligt skadet af HPV vaccinen.  

Jeg er helt klar over den store udfordring det er, at afhjælpe vaccineskader. Sundhedsvæsenet står over for 

en kæmpe opgave, dejligt at se at opgaven nu bliver taget alvorligt.  

 

Sundhedsstyrelsen 

 

Sundhedsstyrelsen har nu opdateret deres hjemmeside med nogle af de kontra indikatorer producenten af 

HPV vaccinen oplyser i det originale produkt resume.  

Kontraindikationer for Gardasil®: 

 Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller de anvendte hjælpestoffer. 

 Personer, som udvikler symptomer, der indikerer overfølsomhed, efter at have modtaget en dosis 

Gardasil, bør ikke modtage yderligere doser Gardasil. 

 Indgivelse af Gardasil skal udsættes hos personer, der lider af akut sygdom med feber. En mild 

infektion såsom mild øvre luftvejsinfektion eller let feber er dog ikke en kontraindikation for 

vaccination. 

I takt med at erfaringerne med vaccinen på verdensplan bliver større, kan der ske opdateringer af 
bivirkningerne i vaccinens produktinformation. Det er derfor relevant løbende at holde sig 
orienteret i produktinformationen, som er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs 
(EMA) hjemmeside:  

Lægerne er ikke bekendt med ovenstående og kun få vaccineskadede er blevet spurgt om overfølsomhed 

for vaccinens indholdsstoffer. Mange har fået alle doser, på trods af reaktion ved første vaccine dosis. 

Producenten har haft dette forbehold altid, Sundhedsstyrelsen har først opdateret deres hjemmeside den 

26. Marts 2015, mere end 6 år efter introduktionen.  

 

Lægerne bør informeres om dette, samt det faktum at de IKKE må afvise at henvise patienter der 

henvender sig med mistanke om bivirkninger. Det sker desværre allerede.  

 

1. Hvem er ansvarlig for at opdatere lægerne med ny, vigtig viden? Sundhedsstyrelsen gør det ikke. 

 

 

Producentens oplysninger om bivirkninger 

 

Produ e te  oplyser at , % ud ikler ”Autoi u e Ne  Medi al Co ditio s” Det er resultatet fra 
producentens kliniske studier. Her en sammenligning mellem Gardasil og Gardasil 9 

 
Systemic Autoimmune Disorders 
In all of the clinical trials with GARDASIL 9 subjects were evaluated for new medical conditions 
potentially indicative of a systemic autoimmune disorder. In total, 2.4% (321/13,234) of GARDASIL 9 
recipients and 3.3% (240/7,378) of GARDASIL recipients reported new medical conditions potentially 
indicative of systemic autoimmune disorders 
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http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR%C2%ADProduct_Information/human/000703/WC500021142.pdf
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Dette faktum har Sundhedsudvalget tidligere spurgt Sundhedsministeren om. Ministeren spørger 

Su dhedsstyrelse , der ige  spørger irkso hede  der sælger a i e … Der påstår at det er medierne der 

”opfinder” denne information. 

Hvor er tilsynet ??? – ALLE kan slå op på producenten hjemmeside og finde dette resultat. Er det endnu et 

alvorligt svigt fra Sundhedsstyrelsens side?  

Hver gang Sundhedsstyrelsen svigter bliver uskyldige borgere ramt.  

 

Fordele - ulemper 

 

Sundhedsstyrelsens Enhedschef for kvalitet og patientsikkerhed, Henrik G. Jensen, udtaler at fordele 

overstiger ulemper. Der er ingen der er i stand til at oplyse hvilke fordele vaccinen har.  

Antallet af livmoderhalskræft dødsfald er steget siden indførsel af vaccinen. Yderligere bekymring er, at det 

efter vaccinens indførsel, er de helt unge piger der dør. Helt ned til 20 år. (Dødsårsagsregistret) 

Hvordan Henrik G. Jensen kommer frem til at vaccinen har flere fordele end ulemper er svært at forstå, 

men borgerne kan vel forvente at de fakta der ligger til grund for vurderingen bliver offentlig tilgængelige? 

 

2. H ilke  u ildig i sta s sikrer at de  ” urderi g” der he ises til er korrekt? 

 

Kulturen i Sundhedsstyrelsen er syg. Der ligger en kæmpe udfordring for politikerne. Kulturen skal ændres. 

Det er en ledelsesopgave der kræver drastiske ændringer – Måske er det slet ikke muligt at ændre kulturen.  

Måske skal godkendelser, salg af ydelser og patient sikkerhed helt adskilles? 

På samme måde som Grundloven opdeler den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.  

 

Sundhedsstyrelsen er gentagende gange afsløret i svigt af patientsikkerheden. Svigt der gentagende gange 

har kostet menneskeliv. 

 

3. Hvem overtager ansvaret når Sundhedsstyrelsen svigter? 

 

Hvad er risikoen 

 

HPV vaccinen afviger fra traditionelle vacciner, fordi det ikke er levende virus der er anvendt, men en 

”GMO” irus. Virussen er fremstillet ved hjælp af kunstig fremstillet DNA, dyrket i gær. Begge dele er blandt 

vaccinens indholdsstoffer.  

Adjuvansen der er anvendt er aluminium. HPV vaccinen adskiller sig igen fra andre vacciner, ved at anvende 

en partikelstørrelse der er markant mindre end noget der er set tidligere. Indholdsstofferne er så små at de 

med lethed passere blod hjerne barrieren. Det er den barriere der beskytter hjerne- og centralnervesystem 

mod infektioner. Den er gennembrudt hos mange af de vaccineskadede piger.  

 

TV  doku e tare  ”De a i erede piger” iser ed alt tydelighed at der er eho  for et kæ pe 
forskningsarbejde. Antallet af henvendelse fra unge piger der har været syge siden de fik vaccinen er 

eksploderet. De har nu fundet en forklaring på deres sygdom. Det vil sige at der er et kæmpe mørketal.  

 

4. Hvilken indflydelse vil det have på antallet af livmoderhalskræft tilfælde, hvis vaccinen sættes på 

pause, indtil bivirknings problemet er afklaret og løst? 

 

 

Hvor mange er skadet af HPV vaccinen 

 

Sundhedsstyrelsen fortæller at der i 2013 var ekstraordinært mange indberetninger på grund af medie 

omtale. Sundhedsstyrelsen er altså bekendt med at der er et kæmpe mørketal.  

For at beskrive alvoren vil jeg fremhæve 2 piger, Gitte Ulrich Møller og Heidi Juul Pedersen. De har 

etableret Facebook gruppen, HPV Bivirkningsramte. Gruppen er lukket, så det kun er vaccineskadede der 
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kan være medlem. De har kontakt til hver enkelt der ansøger om medlemskab. Gruppen har i dag 890 

medlemmer. De 492 medlemmer er kommet til siden dokumentaren blev vist den 26. Marts 2015. –  

På 14 dage!!!!! 

De 2 piger har arbejdet i døgndrift, med kontakt til 492 personer der har været syge i gennem længere tid. 

Fælles for alle der søger ind er, at de har været i massiv og langvarig kontakt med sundhedsvæsenet. Uden 

at få en diagnose, uden at få en behandling. 

Mange læger ved at det er bivirkninger. Sundhedsstyrelsen (Søren Brostrøm) udtaler at læger IKKE skal 

informere om alvorlige bivirkninger! Er det Sundhedsstyrelsens opgave? 

Skal det danske sundhedsvæsen fungere på den måde at patienterne selv skal finde årsagen til deres 

alvorlige sygdom? 

 

Politikernes ansvar 

 

Politikerne er de eneste der kan være med til at prioritere den alvorlige opgave der består I at behandle 

hundredevis af helt unge piger med skader efter HPV vaccinen. Det er desværre ikke nok at sætte navne på 

5 læger, heraf 3 børnelæger. Læger der allerede nu har set hundredevis af piger med bivirkninger – uden at 

være i stand til at hjælpe dem.  

 

Politikerne må afsætte de fornødne resurser til forskning og behandling. Det er, som nævnt, meget 

komplicerede skader pigerne er blevet påført. Der er et akut behov for massiv forskning. Hundredevis, 

måske tusindvis, af unge piger lider hver dag. -  Mange af dem har, som vi også havde det, set døden i 

øjnene !!!! 

 

Det kræver en stor forskningsindsats at hjælpe de mange fortabte unge. Skaderne er på samme tid ens og 

alligevel forskellige. Opgaven kan kun løses ved hjælp af samarbejde på tværs af regioner og ikke mindst, på 

tværs af landegrænser. Problemet er verdensomspændende.  

 

Politikere i Folketinget og Regionerne må vise ansvarlighed over for deres vælgere. Dette alvorlige problem 

er en bombe under både vaccinationsprogrammer og sundhedsvæsen. Hvis borgerne fortsat skal have tillid 

til ”syste et” er det på tide at samme system træder i karakter og nedsætter en ekspertgruppe bestående 

af seriøse læger der forstår at hundredevis af unge piger er alvorligt skadet af HPV vaccinen. Gruppen skal 

have mandat og budget til at indsamle den nødvendige viden. 

 

5. Hvordan iværksættes aktiviteter til udvikling af behandling for de hundredevis af piger der har 

behov for behandling?  

 

Jeg beder Folketingets– og Regionernes Sundhedsudvalg om at modtage denne henvendelse positivt, tage 

den alvorligt og forstå, at rigtig mange skæbner har brug for handling NU. Mange har opgivet, mange 

familier er opløste, mange unge piger lever et smertefyldt liv. 

 

Min forventning er at formændene for Folketingets -og regionernes sundhedsudvalg vil besvare denne 

henvendelse. 

Jeg står gerne til rådighed for en konstruktiv dialog der kan sikre en effektiv opstart af en hårdt tiltrængt 

behandlingsenhed. Flere behandlingsinitiativer er etableret i privat regi. De skal løftes over i 

sundhedssystemet til gavn for alle bivirkningsramte. 

 

 

Der er brug for politisk handlekraft – ikke om et år, ikke om en måned – der er brug for handling NU. 

 

 

Venlig hilsen 

Karsten Viborg 


