
BREV NR. 8 - Johanne  

"EN LÆGE HAR SÅGAR SAGT, AT JEG ER EN ´ATTENTION HORE´ (OPMÆRKSOMHEDSLUDER) 

" 

Hej  

Mit navn er Johanne og jeg er 18½ år 

Jeg har været syg i 6 år nu og fik 3 stik i 2008, hvor den sidste var i oktober måned. 

Jeg havde ikke været i stand til at gennemføre en 7., 8. og 9. klasse og næsten heller ikke en 10. 

klasse (som jeg kun kom på grundet sygdom) 

Takket været alternativ amerikansk behandler (ikke grundet det danske sygevæsen) kan jeg være i 

gymnasiet, men med mere fravær og besvær med lektie-læsning 

De symptomer der genere mig mest er at mine ben kollapser under mig konstant, jeg fryser hele tiden, 

tager morfin bare for at have en normal dag, mine forældre og andre kan ikke engang kramme eller 

nusse mig uden jeg næsten græder i smerte, voldsom hovedpine, kramper og tåget hjerne. 

Jeg kunne sagtens skrive mange flere, men så ville brevet blive for langt… 

Jeg håber at jeg kan blive baby/børne/voksen fysioterapeut, ligesom min egen fysioterapeut for hun er 

den eneste danske behandler der vil hjælpe mig. 

Der ud over vil jeg gerne have børn, men jeg er bange for at de bliver syge af vaccinen som jeg har fået 

eller de ikke har en aktiv mor grundet jeres vaccine behandling 

Det jeg synes der er alvorligt er at alle læger ud over min praktiserende læge har ’gjort mig til grin’ 

En læge har sågar sagt, at jeg en ’attention hore’ (opmærksomhedsluder) og da jeg mistede 

førligheden i benene, sagde de at jeg nok endte permanent i kørestol uden at behandle mig eller 

undersøge kroppen. 

Deres sidste ord var at jeg skulle bare gå hjem (ironisk nok) for andre patienter var vigtigere og havde 

det værre end mig. 

Jeg var 14 på det tidspunkt. 

Rigshospitalet sagde endda mine tal i prøverne blev bedre og bedre selvom de kun blev værre (vi bad 

en anden læge forklare os tallene) 

Jeg synes at det er en forfærdelig behandling at give en lille pige, blot fordi de ikke ved hvad der er i 

vejen. 

Det der er det værste er nok at vi ikke bliver anerkendt som syge, men blot ønsker opmærksomhed 

(har hørt fra mange nu) 

En Henrik G. Jensen fra lægeovervågning og medicinsk udstyr sagde endda at alle vores symptomer 

var der ikke nogle alvorlige/farlige problemer med, men at det var bedre ikke at dø af livmoderhalskræft. 

Mange oplever jo kræft og jeg kan sagtens forstå i ønsker forebyggelse, men er det bedre at leve et liv 

uden at være i stand til noget  

end måske blive ramt af denne kræft? 

Det føles at være indelukket i sin krop, nærmest som et fængsel vi for altid skal leve med. Så er det 

virkelig det værd. 

Vi piger BØR få anerkendelse for at vi er syge og også få steder vi kan få hjælp af, om det så betyder i 

skal arbejde med andre lande. 



I ser mere på det som om dette er nemt at leve med i forhold til at vi måske bliver kræftramte. 

Dette kan jeg sige NEJ til. 

Mange overlever kræft og lever fint bagefter, mens vi altid vil være i et fængsel aka. vores kroppe, fordi 

i har besluttet at give os en vaccine, som i ikke engang kendte særlig godt. 

Hvorfor undersøger i den ikke bedre, inden i gør os til små forsøgskaniner. 

Vi er forsøgskaniner til at se om denne vaccine virker . 

Vi er så nu også blevet vaccine forsøgskaniner til at se hvem af os bliver syge og hvilke symptomer 

giver hpv vaccinen. 

Til allersidst er vi også forsøgskaniner til nu at eksperimentere til hvordan man kurerer vaccine skadede 

hpv piger. 

I mine øjne er det frækt og flabet 

Så til den kære frøken Sophie Løhde, sundhedsminister, så vil jeg gerne spørge: 

Er det bedre at mange af os er invaliderende syge og ikke kommer normalt på arbejdsmarkedet og 

tager studier hurtigt (som i ønsker)  

eller er det vigtigt at i finder andre muligheder, for at stoppe denne kræft som ikke gør os syge? 

– for konsekvenserne af denne vaccine er ødelæggende for alt i vores liv var ikke vaccinen værd 

overhovedet . 

Jeg ønsker 4 ting ville blive ændret: 

Stop for guds skyld vaccine programmet hpv og stop med at gøre andre børn syge 

Anerkend at vi rent faktisk er blevet syge. 

Hjælp os med at få en normal hverdag. 

Sagsøg Gardasil for at gøre os syge. 

Håber du vil forstå alvoren i dette problem og du vil hjælpe os for ingen gider os længere. 

De kærligste hilsner 

Johanne 

 


