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Kære Sophie Løhde 

Jeg skriver til dig I håb om, at der kan komme flere og bedre tiltag for udredning/behandling af os HPV 

ramte. 

Det er bla. Mit ønske at der på tværs af de 5 udredningscentre, kan blive en mere fælles løsning samt 

undersøgelse. 

Det er meget forskelligt fra center til center, hvilke spørgeskemaer vi piger/kvinder har modtaget. 

På synkopecentret har man også tilbudt patienter råd og vejledning i kost og genoptræning.  

Jeg håber, der kan blive tildelt yderligere penge til denne hjælp. 

Det er også kommet frem, at nogle af de læger, som egentlig skulle hjælp os, rent faktisk er 

betalt/sponsoreret af højere instanser, hvilke stadig kun er fortalere for vaccinen. 

Jeg syntes kun det ville være fair, at få en uvildig udredning/vurdering. 

For mit eget vedkommende, har det været og er stadig en kamp at få det bedre. 

Jeg fik mit sidste stik/vaccination, i slutningen af 2013, og har siden været forfulgt af div. 

Sygdomme/infektioner. 

Jeg har inden da, ALTID været en pige/kvinde med en høj arbejdsmoral. 

 

I en alder af 32 år nu, er jeg blevet fuldtids sygemeldt, og jeg har brugt utallige tusinde kroner på 

behandling og undersøgelser i håb om, at få det så godt, at jeg kan komme tilbage til mit arbejde. 

Hele mit liv står på Stand By… børn og job. 

Økonomien er blevet væsentlig mindre, og alt det man har bygget op og sparet optil har en usikker 

fremtid. 

Det kan ikke undgås at påvirke en, at man ikke kan holde til, at gøre alm. Dagligdags ting, og man har 

dårlig samvittighed overfor både sin arbejdsplads og sine nærmeste. 

Det er ikke kun mig, der står i denne situation, så jeg håber virkelig, der kan gøres mere. 

Vi er mange, der ønsker vores liv tilbage. 

Jeg håber du vil gå videre med dette. 

Mvh. Mette 

 


