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Af Karsten Viborg, Formand Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte.
Karsten Viborg vil fremvise fakta om HPV vaccinen. Hvordan er HPV vaccinen afprøvet, hvilke bivirkninger
er kendte fra vaccine afprøvningen og i hvor stort et omfang. Der dokumenteres også hvordan fortalere for
HPV vaccinen har økonomiske relationer til producenten.
Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte er stiftet af de mange personer der er blevet skadet af HPV
vaccinen. Ofte bruges ordet ”anti vaxx’er” Det er ingen af foreningens medlemmer, da de netop har
modtaget alle de vacciner det danske sundhedsvæsen tilbyder.
Desværre er vaccineskader hyppige, men ikke ønskede i sundhedssystemet. Derfor betaler mange nu prisen
i form af invaliderende bivirkninger. Uden mulighed for behandling, anerkendelse eller erstatning.
Det er baggrunden for etableringen af foreningen. Vi ønsker at formidle dokumenterede fakta, en åben og
konstruktiv dialog. Objektiv vurdering af fordele og ulemper, samt at få anerkendt HPV vaccineskader i
sundhedssystemet, så den behandling der findes og har en effekt, kan tilbydes i offentligt regi.

HPV vaccinens afprøvning
Under afprøvningen af HPV vaccinen Gardasil har INGEN (som i 0) fået uvirksomt stof som placebo. Alle i
placebo gruppen har fået hele vaccinen eller dele af vaccinen. 1 Hvilket også bekræftes i MTV rapporten
(Medicinsk Teknologi Vurdering) side 49 2
HPV vaccinen Cervarix er afprøvet tilsvarende. Dog har man brugt Hepatis B vaccinen som placebo. Det er
også en vaccine med kunstig fremstillede virus partikler (GMO)
Dette område er IKKE reguleret af lovgivning, producenten designer selv alle studier.
I Danmark er producenterne IKKE erstatningspligtige.
Det betyder at uanset hvor dårligt og fejlbehæftet et produkt man sender på markedet er –og uanset hvor
mange man invalidere for livstid, eller hvor mange man slår ihjel, så kræver den danske stat IKKE erstatning
fra producenten.
Producenterne har med andre ord, meget frie rammer til at øge deres profit.

HPV vaccinens virkning?
Producenten oplyser, The exact mechanism of protection is unknown, Så når vaccine fortalere, med
økonomiske relationer til industrien, oplyser at vaccinen er sikker og effektiv, så er det en sandhed med
modifikationer. Den teknologi der er anvendt ved HPV vacciner er helt ny. Kunstig fremstillet DNA bruges
som virus, bundet til nanopartikler af aluminium. Partikler der er så små at de kan gennembryde blod

hjerne barrieren. INGEN kan forudsige om vaccinen har en positiv effekt eller en negativ effekt.
Dog tyder meget på at ulemper/risici, langt overstiger fordelene.
Producenten tager derfor også forholdsregler og fremhæver at HPV vaccinen IKKE er afprøvet for om den
kan være KRÆFTFREMKALDENDE
På samme måde fremhæver producenten at HPV vaccinen IKKE er afprøvet for om den kan give
GENMUTATIONER. 3
Ved godkendelse af HPV vaccinen i 2006, blev det fremhævet at der IKKE er virus partikler i HPV vaccinen
(GMO virus)
I 2011, påviste en læge fra USA at der var GMO virus i 16 forskellige doser af HPV vaccinen, indsamlet i
forskellige lande. Altså ikke et enkeltstående tilfælde.
FDA (Food and Drug Administration, USA) indrømmede i 2011 at det var rigtigt nok, men at der ikke var
grund til bekymring….4
Ingen har informeret om at der er GMO virus i HPV vaccinen. Ingen får mulighed for at træffe en beslutning
på et oplyst grundlag. End ikke de praktiserende læger får denne information.
Vaccinens virkemåde er altså ukendt, men hvordan har man så målt effekten?
Producenten har opfundet sin egen måle enhed!
Virkningen af HPV vaccinen er defineret af en enhed der ikke kendes fra videnskaben. En enhed der er
opfundet til HPV vaccinen. Milli-Merck units.
HPV vaccinen Gardasil er IKKE afprøvet på personer under 16 år. EMA (European Medicines Agency) skriver
”På grundlag af denne immunogenicitetssammenligning antages der at være en sammenlignelig effekt af
Gardasil hos de 9- til 15 årige piger”5
INGEN ved altså om HPV vaccinen virker i den primære målgruppe
– Og der er ikke foretaget sikkerheds afprøvning i gruppen af 9-15 årige. Det på trods af, at deres immun
respons, målte i ”Milli-Merck units” er dobbelt så højt som i gruppen af 16-26 årige. Man har altså en
potentiel overstimulering af immunforsvaret i gruppen af 9-15 årige.

Hvor lang tid virker HPV vaccinen?
For de 16-26 årige virker vaccinen op til ca. 8 år. Studierne blev påbegyndt i 2002, så hvis vaccinen virker ud
over de 8 år formodes producenten at have oplyst om det. 8 års beskyttelse gælder dog kun for de 16-26
årige der har fået 3 doser.
I august 2014 blev vaccine programmet ændret i Danmark. Man må antage, at det var de mange
invaliderende bivirkninger der var årsag, for antallet af doser blev nedsat til 2 og intervallet mellem de 2
doser sat op til 6 måneder.
Resultatet er, efter 36 måneder er immunogeniciteten faldet til 1/3 af oprindeligt niveau.
Måske giver det beskyttelse, MÅSKE IKKE. Bivirkningsfrekvensen er stadig sky høj – Måske får vi kun
bivirkningerne – uden effekt i mere end 3 år. Beskyttelse fra man er 12 år gammel til man er 15 år!

”Det vides ikke, hvor længe beskyttelsen varer efter et program med 2 doser Gardasil” 6

Bivirkninger
De bivirkninger der er kendt fra studierne er meget alvorlige. Fra produkt resumeet kan nævnes 7:
 Blod og lymfesystem skader
 Autoimmune sygdomme
 Lymfeknuder og svulster
 Mave/tarm sygdomme
 Død
 Ekstrem allergi
 Nervesystem skader
 Hjerne betændelse
 Kræft

Producenten oplyser en række kontraindikationer for modtagelse af HPV vaccinen, vores medlemmer
oplyser at lægerne generelt ikke har kendskab til hvem der ikke bør modtage HPV vaccine.
Det producenten oplyser som kontra indikation er, Hypersensitivity (allergi), Allergisk reaktion mod gær,
samtidig indgivelse med andre vacciner end Hepatitis B. Selv den mindste reaktion mod en tidligere dose af
HPV vaccinen.
Når man udvælger deltagere til kliniske forsøg, stiller man en række kriterier op som skal opfyldes for
deltagelse. For HPV studiet er der blandt andet krav om max. 4 seksuel partnere, aldrig have haft HPV virus,
aldrig have haft andre kønssygdomme, IKKE have fået andre vacciner med levende virus 3 uger før eller
efter HPV vaccinationen. På trods af selektering har man registreret et stort antal bivirkninger. Også meget
alvorlige bivirkninger i de kliniske studier. Man ser i bivirkninger opstå umiddelbart, men også rigtig mange
bivirkninger kommer efter mere end 6 måneder (Sundhedsstyrelsens grænse) Sundhedsstyrelsen udelukker
altså bivirkninger, i mod hvad producenten oplyser.8
Personer der har HPV vira af typen som vaccinen formodes at beskytte imod har 44,6% øget risiko for at
udvikle livmoderhalskræft 9

Hvem er eksperter? Dem der tjener på HPV vaccinen?
Når en vaccine er godkendt og indført i nationale vaccinationsprogrammer tjener producenterne enorme
summer. De betaler løbende ”eksperter” for at skrive positivt om deres produkt. Det er ikke unormalt at
læger får ”Non-restricted grant to cover expenses for HPV analysis”
Det gælder blandt andet Anne Hammer i et dansk studie. 10
Den videnskabelige opfindsomhed bliver yderst kreativ, tangerende uredelighed.
Forfatterne til artiklen havde været lige lovlig kreative til at ”tro” at de videnskabelige selskaber ville støtte
dem. Det var IKKE tilfældet, da artiklens indhold tilsyneladende levede op til de generelle for god forskning.
Derfor måtte der en rettelse til 11

Studiet manipulere groft med tallene. Man bruger antal solgte doser til at beregne bivirkningsfrekvensen
ud fra –og ikke antal vaccinerede personer.
Man skriver at vi har flere bivirkninger i Danmark end i vores nabolande… Men skriver dog at der er en
sammenhæng mellem antal vaccinerede og antal vaccine skader. 12
Langt størstedelen af dem som varmt anbefaler HPV vaccinen har økonomiske relationer til producenten
eller dennes salgsselskaber. Det gælder læger, de 2301 personer der har været ”investigator” ved
afprøvningen af HPV vaccinen. Sundhedsstyrelsens Direktør, Søren Brostrøm13, Kræftens Bekæmpelse 14,
Alteri Enrica, Chef for EMA’s afdeling der vurdere sikkerhed og virkning 15
Der ses et tydeligt mønster, dem som modtager penge fra industrien, bliver meget positive over for
industriens produkter og ønsker.
Det er ikke kun et mønster, det er dokumenteret i studier. 16 17
Det offentligheden får at vide er altså fra ”eksperter” der har modtaget penge fra industrien. Man kan stille
spørgsmålet, er de så eksperter eller markedsføringsmedarbejdere?
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Verdens første vaccine med kunstig fremstillet DNA
Første vaccine med adjuvans bestående af nanopartikler
Meget alvorlige bivirkninger
15.000 personer i DK har fået alvorlige bivirkninger 2,5% 18 af ca. 600.000 vaccinerede
19.800 personer i DK har fået nye autoimmune sygdomme 3,3% 19 af ca. 600.000 vaccinerede
Myndighederne vildleder politikere og borgere i Danmark.
Ingen har fået behandling i Danmark
3 har fået erstatning

Ulemper overstiger fordele






Risikoen for at dø af livmoderhalskræft før 75 års alderen er 0,2%
Risikoen for at blive syg af HPV vaccinen som 12 årig er ca. 5%
Der er ingen definerede mål for effekt og bivirkning af vaccinen.
Vurdering af fordele og ulemper foretages af personer med alvorlige økonomiske
interessekonflikter.
Der er behov for politisk handling, uden indblanding fra Sundhedsindustrien.
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