
Referat af Landsforeningen HPV Bivirkningsramtes Infodag i Roskilde den 22.09.2018 

Landsforeningen afholdt en infodag den 22.09.2018 med titlen ” status m.h.t. forskningen vedr. 

bivirkninger ved HPV-Vaccinen” 

Programmet var som følger:  
• Status og opdatering vedrørende HPV forskning og resultater ved Overlæge Jesper 

Mehlsen 

• Globalt netværk (Engelsk) 

• Status og info vedrørende HPV forskning og resultater Overlæge Kim Varming 

• Landsforeningen informerer og kommenterer på HPV informationskampagnen og info på 

initiativer. 

 

Overlæge Jesper Mehlsen gennemgik sin forskning og de resultater hans gruppe har fundet frem 

til og redegjorde for de mekanismer, som man antager har forårsager de alvorlige bivirkninger, 

som de HPV vaccinerede lider af og med.  

Overlæge Jesper Mehlsen har nu ansøgt Lægemiddelstyrelsen om tilladelse til at afprøve noget 

medicin, der ser ud til at kunne hjælpe en del af de HPV Bivirkningsramte.  

Overlæge Kim Varming gennemgik sin og Aarhus gruppens registerforskning, der klart indikerer, at 

de HPV bivirkningsskadede har en større frekvens af læge/sygehusbesøg og somatiske 

sygdomme, end dem i kontrolgruppen.  

Globalt Netværk – Der var skype video med Eileen Iorio som er medudgiver af bogen ”HPV 

vaccine on trial” hvor blandt andet Future 2 Clinical Trial forsøgene blev gennemgået.  

Disse forsøg, hvor flere af vores medlemmer deltog, er et mønstereksempel på svigt efter svigt og 

tilsidesættelse af de mest elementære forsknings og etiske retnings linjer.  

Det var rystende at høre og endnu et ”wake up call” for samtlige tilstedeværende. 

Landsforenings formand Karsten Viborg sluttede af med en opridsning af de seneste måneders 

hændelser og begivenheder.  

Vi blev informeret om at Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed 

og Danske Regioner ikke har tid til at deltage i vores arrangement. 

Landsforeningen har herefter sendt en række spørgsmål til samtlige nævnte styrelser, men 

desværre kun modtaget svar fra enkelte, som der blev vist og kommenteret.  

Som altid er det nedslående at se at det offentlige sundhedsvæsen ikke vil/kan svare på de mest 

elementære spørgsmål i relation til vores mange hårdt prøvede og svigtede HPV-Bivirkningsramte. 

Landsforeningens formand Karsten Viborg oplyste endvidere deltagerne om de juridiske tiltag 

Landsforeningen har sat i værk for at få oplyst hvorfor at Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner 

bevidst knægter Landsforeningens grundlovssikrede ytringsfrihed. Udfaldet af denne sag, der nu 

ligger på Sundhedsministerens bord, afventes med spænding. 

Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte er en del af det verdensomspændende netværk af 

patientforeninger der findes i 54 af de ca. 80 lande hvor HPV vaccinen er implementeret. Alene det 

faktum at der findes patientforeninger for bivirkninger i mere end 2/3 af de lande der anvender HPV 

vaccinen giver bekymring, 



Dette samarbejde står i skærende kontrast til Sundhedsstyrelsen propaganda og forsøg på at 

fordreje sandheden, når de gang på gang påstår, at HPV Bivirkningsskader KUN er et dansk 

problem. 

Sidst men ikke mindst kræver Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte behandling af vores mange 

alvorligt skadede unge mennesker.  

Dette er ikke sket endnu på trods af oprettelsen af 5 HPV skadecentre, der 3 år efter oprettelse 

ikke har foretaget nogen som helst systematisk sygdomsregistrering.  

Danske Regioner har fejlet massivt! Hvad er pengene brugt til??  

Vi takker for det store fremmøde med gæster fra flere af vores udenlandske søsterorganisationer.  

 

M.v.h. 

P.v.a. Bestyrelsen for Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte 
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