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Til formanden for Sundhedsudvalget i Danske Regioner         18.02.2017 

 

Kære Ulla Astman 

 

Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte håber at du vil være behjælpelig med svar på nedenstående 

spørgsmål vedr. de 5 HPV-Centre under betegnelsen ”En indgang”. 

 

Lignende spørgsmål er tidligere stillet af Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg i december 2016, men den 

besvarelse som Sundhedsministeren har afleveret med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra Danske 

Regioner finder vi desværre så ukonkret, at den rejser flere spørgsmål end den besvarer.  

 

 Vi ønsker en detaljeret redegørelse for hvordan de fem HPV centre kører i dag og hvorvidt centrene 
håndterer projektet efter samme retningslinjer som partierne bag folketingets satspulje blev enige 
om, da man iværksatte projekt ”En indgang”? 

 

Vi forestiller os at en sådan detaljeret redegørelse nødvendigvis må tage udgangspunkt i det enkelte center, 

da såvel de signaler vi hører fra vores medlemmer, som hvad pressen kan berette, tyder på at der er endog 

særdeles stor forskel på den måde som de enkelte centre varetager denne på forhånd bundne opgave på. 

 

Vi er meget forbavsede over at et center anbefaler en ”timeout i HPV-vaccinationerne” mens et andet 

fokuserer på Funktionelle Lidelser og et tredje ikke har været i stand til at se en eneste patient hvor der ses 

sammenhæng mellem HPV-vaccinationerne og de indberettede bivirkninger, hvilket ikke harmonerer med 

hvad vaccinefabrikanten selv oplyser på produktets indlægsseddel! 

 

 Er der en status på hvorledes man har været i stand til at fremme og udføre rådgivning til de 
bivirkningsramte? 

 

 Hvor mange af de henviste bivirkningsramte har modtaget mulighed for behandling? 
 

 Hvor mange af de bivirkningsramte er evt. henvist til centeret for funktionel lidelse og i hvilke 
Regioner er disse patienter bosat? 
 

 Hvor mange af patienterne er afsluttet ved ”en indgang” uden diagnose og uden mulighed for 
efterfølgende behandling? 
 

 

http://hpv-bivirkningsramte.dk/
https://www.facebook.com/HPV-Bivirkningsramte-%C3%A5ben-side-1657968304435936/timeline/
https://twitter.com/HPVDanmark
https://www.youtube.com/channel/UC0XBDAPOqx0EVsa6tfNK0pQ
http://hpv-bivirkningsramte.dk/rss.xml
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 Da vi med stor beklagelse kan erfare, at der endnu ikke er etableret et fælles dataregister, hvilket 
eller må ses som være fundamentalt vigtig i forhold til evaluering af de samlede resultater og den 
efterfølgende konklusion, skal vi derfor anmode om aktindsigt i den korrespondance / de 
mødereferater m.v. der ligger til grund for den videns- og erfaringsudveksling, der omtales i anden 
sidste afsnit i besvarelsen af spørgsmål nr. 247 fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg af 
05.12.2017.  
 

 Hvor stor en procentdelen bivirkninger er der indberettet i alt for de enkelte år hvor HPV-
vaccinationerne er givet – Eks. Bivirkninger ved HPV-vaccinationer givet i året 2010 / uanset 
hvornår bivirkningerne efterfølgende er indberettede – Ønskes opgjort på almindelige og alvorlige 
bivirkninger for hver kalenderår siden HPV-vaccinationsprogrammet blev iværksat. 

 

Med Venlig Hilsen 

 

H. C. Hansen 
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