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HPV-vaccine bivirkninger anerkendt 

Sundhedsministeriet anerkender bivirkninger ved HPV-vaccinen modsat øvrige sundhedsaktører  

– og godkender patientforeningen HPV-Bivirkningsramte på det offentliges sundhedsportal, Sundhed.dk 
 

Efter 1½ års tovtrækkeri er foreningen nu optaget på Sundhed.dk, trods koordineret modstand fra det 

offentliges portal, Sundhed.dk og Sundhedsstyrelsen (SST) 

Opfattelse af magtfordrejning, knægtelse af ytringsfriheden og forsøg på udtrætning af Landsforeningen HPV-

Bivirkningsramte, opleves som værktøjer, benyttet af offentlige myndigheder, i dette forløb. 

Sagen afslører at Sundhed.dk juridisk er en privat virksomhed, der modtager ønsker - og modtager - ensidig, 

holdningsstyret rådgivning fra SST om HPV-vaccinen, hvor bivirkningsspektret beskrives unuanceret. Uafhængig 

forskning viser flere og alvorligere bivirkninger end myndighederne beskriver.  
 

Aktindsigter viser at aktørerne i fællesskab har haft til hensigt at forhindre en forening der oplyser om HPV 

vaccinens bivirkninger, i at komme på sundhed.dk’s liste over patientforeninger. Altså forskelsbehandles ift. 

andre patientforeninger. 

Sundhed.dk’s interaktionsspecialist skriver således til SST: 

”Har I mulighed at give mig en note/mail, hvor I giver jeres ’holdning’ om dette til kende, som vi kan referere til? 

Det er ikke min opfattelse, at hverken I eller vi er interesseret i, at foreningen godkendes på vores patientliste” 

samt 

”Hvis vi nødsages til at optage foreningen på vores liste, må det betragtes som en indirekte blåstempling af dem 

som forening og som sygdomsområde”. 

Sundheds- og Ældreministeriet påpeger det ulovlige heri 

Sagens afgørelse – svar fra Sundheds- og Ældreministeriet:  

”Indledningsvist bemærkes, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke kan genkende, at de danske 

sundhedsmyndigheder ikke skulle anerkende HPV-bivirkninger” samt ”Ministeriet har en klar forventning om, at 

alle patientforeninger behandles ens i vurderingen af de opstillede kriterier for tilmelding til linkslisten på 

Sundhed.dk. Sundheds- og Ældreministeriet har orienteret Sundhed.dk herom”. 

Sundhed.dk retter ind og kaster nu pludselig ansvaret på Sundhedsstyrelsen 

Sagens afgørelse – efterfølgende svar fra 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”. 

”Sundhed.dk har hidtil lagt Sundhedsstyrelsens rådgivning til grund for vurderingen af anmodningen om 

Landsforeningens optagelse på listen over patientforeninger, men mener – ligesom jer – at sagen efter svaret fra 

Sundhed- og Ældreministeriet nu stiller sig anderledes”. 

”På den baggrund har sundhed.dk nu optaget Landsforeningen HPV-bivirkningsramte på listen over 

patientforeninger – se link:” (https://www.sundhed.dk/borger/guides/sundhedsvaesenet/andre-

sundhedsaktoerer/patientforeninger/) 
 

Undertrykker systematisk HPV-vaccinens bivirkninger – denne viden kommer ikke til læger og befolkning 
Det Europæiske Medicinal Agentur (EMA) oplyser at HPV vaccinen kan give infektioner og parasitære sygdomme, skader på blod og 

lymfesystem, skader på immunsystemet, skader i nervesystemet, herunder hovedpine, hjernebetændelse, Guillain-Barré Syndrom og 

besvimelser, skader på mave-tarm kanal, skader på knogler, led, muskler og bindevæv. 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/gardasil-epar-product-information_da.pdf (Side 6) 
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