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Åbent brev til Danmarks Radios Bestyrelse              Aalborg 12-07-2020 
      
CC Kulturministeriet      
   
DR Nyheder har produceret en video, hvis formål angiveligt skulle være at bringe fakta 
baseret information om vacciner. Herunder HPV vaccinen. 
 
Der påstås i indslaget, at vaccinen ikke giver alvorlige bivirkninger. 
 
Man må i den forbindelse undre sig over, hvilke bivirkninger det er, HPV vaccinen ikke 
giver? https://www.dr.dk/drtv/se/explainer_-er-vacciner-farlige_188847 
 
Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte skal derfor oplyse DR’s Bestyrelse om hvilke 
faktuelle informationer foreningen har modtaget fra Danske Sundhedsmyndigheder.  
 
Sundhedsministeriet 
”Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse oplyst over for ministeriet, at bivirkningerne 
kraftig hovedpine, svimmelhed, besvimelser og Guillan-Barré syg-dom er kendte 
bivirkninger, som er beskrevet i den godkendte produktinformation for den HPV-vaccine 
(Gardasil), der anvendes i det danske børnevaccinationsprogram. Sidstnævnte 
bivirkninger er dog først set efter markedsføring af vaccinen, og frekvensen af disse 
kendes ikke.” i 
 
Sundhed.dk 
”Vi har modtaget kopi af Sundheds- og Ældreministeriets svar på klage vedr. 
Landsforeningen HPV-bivirkningsramtes nægtelse af optagelse på sundhed.dk’s 
hjemmeside af 24. oktober 2018 og er enige i jeres vurdering af, at dette svar rummer en 
anerkendelse af bivirkninger ved HPV-vaccination.”ii 
 
EMA (European Medicines Agency) Fra aktindsigt 
“As described above and in the body of the AR, the recommended action by both the MAH 
(Marketing Authorization Holder) and Rapporteur is inclusion of ADEM Acute 
Disseminated Encephalitisin the section 4.8 of the SPC”iii 
 
Producenten og EMA anerkender således, at HPV vaccine giver en øget forekomst af 
hjernebetændelse i et sådant omfang, at det skal skrives ind i produkt informationen som 
en kendt bivirkning.  
 
Sundhedsstyrelsen 
”Som for andre vacciner er der blevet rapporteret bivirkninger i forbindelse medbrugen, 
herunder hævede lymfekirtler (hals, armhule eller lyske); muskelsvaghed, unormale 
fornemmelser, prikken i arme, ben og overkrop eller konfusion (Guillain-Barrés-
syndrom, akut dissemineret encefalomyelitis); svimmelhed, opkastning, 
ledsmerter, ømme muskler, unormal træthedsfølelse eller svaghed, kuldegysninger,en 
generel følelse af utilpashed, blødning eller en øget tendens til at få blå mærker samt 
infektion i huden på injektionsstedet.”iv 
 

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
https://www.dr.dk/drtv/se/explainer_-er-vacciner-farlige_188847
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DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin) 
 
”Kære Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte 
 
DSAM’s FAQta-ark om HPV er nu rettet til, hvor angivelsen af, at der er sammenlignet 
med saltvand, nu er taget ud af arket.  
FAQta-ark kan ses på: https://vejledninger.dsam.dk/fakta/hpv/?gotoChapter=1211 

Ændringer til FAQta-arket er angivet øverst i højre hjørne”v 

Efter påtale fra Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte har DSAM valgt at 
fjerne fejlbehæftet information i deres faqta ark til praktiserende læger. DSAM kan ikke 
fremvise forsøg der anvender et neutralt stof som placebo ved afprøvningen af HPV 
vaccinen. I alle kliniske forsøg er HPV vaccinens skadevirkning sammenlignet med HPV 
vaccine, eller andre vacciner.  Derfor valgte de at slette denne fejlagtige påstand.  
 
Produkt resume, HPV vaccinen Gardasil.  
Bivirkninger efter indgivelse af Gardasil i kliniske studier og fra bivirkningsovervågningen 
efter markedsføringen: 
Infektioner og parasitære sygdomme, skader på blod og lymfesystem, skader på 
immunsystemet, skader på nervesystemet, herunder hovedpine, ADEM, Guillain-Barré-
syndrom, synkope (besvimelse), skader på mave-tarm kanalen, skader på knogler, led, 
muskler og bindevæv.vi  
 
De påstande DR Nyheder fremfører i denne video, er således i strid med de 
fakta der oplyses, dels af danske sundhedsmyndigheder og sundhedsorganisationer, 
men tillige den godkendende EU myndighed, EMA. 
 
Vi finder det upassende at en public service kanal / statsfinansieret 
medievirksomhed bringer faktuelt ukorrekte informationer og skal derfor bede 
bestyrelsen foranledige at Danmarks Radio bringer et dementi for de ovenfor anførte 
udsagn om vacciners sikkerhed, samt indskærpe vigtigheden af at sikre korrekt 
information til borgerne.  
 
   P.v.a. Bestyrelsen for Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte 
 
   M.v.h. 
 
   Formand Karsten Viborg 
 
   Næstformand H. C. Hansen 
 

 
i Svar fra SUM 11.08.2013 
ii Svar fra Sundhed.dk 20.11.2018 
iii Aktindsigt EMA LEG 079 Assessment Report  
iv Svar fra Sundhedsstyrelsen 26.09.2019 
v Svar fra DSAM 10.04.2019 
vi https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/gardasil-epar-product-information_da.pdf 
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