
Kære Søren Brostrøm 

 

Igen og igen hører vi fortalere for HPV vaccinen sige at vaccinens fordele overstiger ulemperne. 

Andre tager den skridtet videre og siger, at det ikke er bevist at der er en sammenhæng mellem vaccinen 

og mulige bivirkninger.  

 

Og vi hører Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm udtale, at der er videnskab og dokumentation for 

vaccinens sikkerhed.  

 

Hver gang bliver man forundret. Forundret over at der aldrig henvises til denne dokumentation.  

Hver gang er det et postulat, der uagtet om det er sandt eller falsk, mangler evidens.  

 

At vi lige nu ser noget der ligner en markedsføringskampagne, ændrer ikke ved fakta.  

 

INGEN ved om vaccinen virker før om mange år. Men bivirkningerne kender vi allerede nu.   

 

Du ved tilsyneladende heller ikke hvilke bivirkninger der er? I hvert fald har INGEN lyst til at tale om 

resultaterne fra de kliniske studier. Det kan skyldes, at bivirkningsfrekvensen her var urimelig høj.  

Det kan også skyldes, at der IKKE findes en placebo gruppe.  

 

INGEN ved hvor mange bivirkninger vaccinen har i forhold til en u vaccineret gruppe!!!  

 

ALLE modtagere af ”placebo” har fået HELE vaccinen eller DELE af vaccinen. Der er ingen neutral placebo 

gruppe.  

 

Til gengæld er der sket noget med forekomsten af livmoderhalskræft, efter HPV vaccinen er indført. 

Dødstallet blandt dem under 45 år er steget. 

Passer næsten perfekt med producentens information. Har man HPV infektion i kroppen på vaccinations 

tidspunktet ØGER vaccinen risikoen for at få livmoderhalskræft med 44% 

 

Når Sundhedsstyrelsens administrerende direktør, Søren Brostrøm udtaler sig offentligt, så må borgerne 

formode at alle udsagn er korrekte og begrundet i videnskaben.  

 

Derfor bedes du, Søren Brostrøm, bekræfte og besvare følgende spørgsmål: 

 

1. Der findes ikke en neutral placebo gruppe. Alle i placebo gruppen har fået vaccine eller dele af 

vaccinen som placebo –  er det korrekt? 

 

2. Dødsfald begrundet i livmoderhalskræft er steget fra 79 i 2011 til 114 i 2013 – er det korrekt? 

 

3. Det er første gang i 50 år man ser en stigning i dødsfald på grund af livmoderhalskræft – er det 

korrekt? 

 

4. Hverken Sundhedsstyrelsen eller Lægemiddelstyrelsen har en afvejning af fordele og ulemper. 

Uden at kende virkning og bivirkning, antager (gætter/ønsker) man at fordele overstiger ulemper – 

er det korrekt? 



 

5. Data fra HPV vaccine producenten oplyser at 2,3% af alle modtagere af Gardasil og Gardasil 

”placebo” udviklede autoimmune sygdomme. Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe består primært at 

psykologer og embedsmænd. Har denne arbejdsgruppe de fornødne kompetencer til at 

diagnosticere og behandle så komplekse skader som hjernebetændelse og rygmarvsbetændelse, 

beskrevet og oplyst i Gardasil producentens egen bivirkningsliste? 

 

6. Producenten oplyser at 0,2% udgik af studierne på grund af bivirkninger. (Det modsvarer 1.200 

danske piger) Hvilke bivirkninger var der tale om? Og indgår de i Sundhedsstyrelsens vurdering af, 

at fordele overstiger ulemper? 

 

7. Producenten oplyser at 0,8% fik alvorlige bivirkninger under afprøvning af vaccinen. (Det modsvarer 

13.800 danske piger) Hvilke bivirkninger var der tale om? 

 

8. Nogle af de hyppigst indberettede bivirkninger er kronisk hovedpine, besvimelse og lammelser 

uden varsel. Det vil sige på trapper, når kørebaner krydses, alle steder. Vi taler ikke om rødme ved 

indstiks stedet. Vi taler om livstruende bivirkninger. Hvor mange piger/kvinder skal have denne 

type af bivirkninger, før fordele ikke længerer overstiger ulemper? 

 

9. Sundhedsstyrelsens anbefaling ved indgivelse af 2 vacciner samtidigt er at give en i hver arm. Kan 

du fremskaffe dokumentation for sikkerheden ved denne fremgangsmåde?  

 

10. Producenten oplyser at HPV vaccinen ikke er afprøvet ved samtidig indgivelse af MFR vaccinen. Kan 

”dobbelt vaccinering” være en af årsagerne til de mange bivirkninger? 

 

11. Det er bekymrende for offentligheden, at den samme inderkreds, der til stadighed udtaler sig i 

medierne, også skal være med i din arbejdsgruppe. Hvad er argumentet for ikke at lave en uvildig, 

bred sammensat arbejdsgruppe – uden økonomiske relationer til industrien? 

 

12. Lægemiddelstyrelsen anerkender at vaccinen giver bivirkninger. Også at den giver meget alvorlige 

bivirkninger. Hvordan kan Sundhedsstyrelsen lukke øjnene for det Lægemiddelstyrelsen udtaler?  

 

13. Hvem er øverste ansvarlige myndighed når det gælder sikkerheden for raske mennesker? Er det 

Sundhedsstyrelsen eller Lægemiddelstyrelsen? 

 

14. Herunder findes en sammenligning over rapporterede bivirkninger fra afprøvning af vaccinen og 

indberetninger fra danske borgere. Forældre der skal vælge om deres børn skal have HPV vaccine 

eller ej, må undres over at Sundhedsstyrelsen og EMA, IKKE kan se en sammenhæng.  

 

Har Sundhedsstyrelsen og EMA ikke vurderet det materiale HPV vaccinen er godkendt ud fra, inden 

den anbefales til raske dansk børn? 

 

 

 

 

 



Merck protocols   Sundheds/Lægemiddelstyrelsen  

007, 013, 015, 016 and 018 Cases   Cases 

     

Blood and Lymphatic 281  Blood disorders 127 

Cardic 33  Cardic disorders 321 

Endocrine 66  Endocrine disorders 17 

Eye 160  Eye disorders 551 

GI 1229  GI disorders 1402 

Immune 175  Immune system disorders 146 

Infection 6614  Infections 326 

Musculoskeletal and CTD 482  Muscle & tissue disorders 1708 

Neoplasm 145  Neoplasms 20 

Neuro 486  Nervous system disorders 3988 

Psych 402  Psychiatric disorders 757 

Renal 279  Renal & Urinary disorders 129 
Reproductive and Breast 
Disorders 3164  

Reproductive & breast 
disorders 248 

Respiratory 326  Respiratory disorders 456 

Skin 615  Skin disorders 1109 

Surgery 972  Surgical & medical procedures 29 

Vascular disorders 83  Vascular disorders 268 

       

       

Headache 901  Headache 739 

Back Pain 177  Back Pain 123 

 

 

15. Vi mener, at man kan spare pengene til flere undersøgelser, hvis konklusion er kendt på forhånd. 

HPV vaccinen giver bivirkninger, men ingen ved hvor mange – det findes der ingen undersøgelser 

for. INGEN. Alle kendte undersøgelser er baseret på hvad vaccinen ikke er årsag til. De Svenske 

forskere bag det ”Dansk/Svenske Studie” har for længst erkendt at studiet på ingen måde afslører 

bivirkninger ved HPV vaccinen. Har Sundhedsstyrelsen vurderet studiets relevans?  

 

Brug pengene til at nedsætte en international tværfaglig arbejdsgruppe, der får til opgave at finde 

behandling for dem der er vaccineskadet. 

 

De piger/kvinder der ikke er skadet af HPV vaccinen skal henvises til andre relevante 

behandlingstilbud.  

 

Der er flere forskellige behandlingstilbud for HPV vaccineskadede i udlandet, der tilsyneladende har 

en positiv virkning. Lad os få disse implementeret i det danske sundhedsvæsen.  

Før det sker får du ikke ro fra patientgruppen. En patientgruppe der vokser dag for dag.  

 

Du, Søren Brostrøm skal huske på at alle dem der er imod dine påstande, har stolet blindt på 

Sundhedsmyndighederne. Den dag vores piger/hustruer blev invalideret af HPV vaccinen og fik 

alvorlige autoimmune skader blev de mødt af en Sundhedsstyrelse, der i desperation mere end 



antyder, at de nu er psykisk syge. På den måde forsøger du Søren Brostrøm og din 

Sundhedsstyrelse, at dække over en potentiel skandale, mens de invaliderede piger/kvinder og 

enkelte drenge undsiges hjælp, behandling og erstatning. 

 

Dette er et lysende eksempel på hvordan Sundhedsstyrelsen og systemet forsøger at dække over 

medicin og vaccineskader. Sundhedsstyrelsens optræden og ageren uden at kunne dokumentere 

fremsatte postulater er så åbenbar, at rigtig mange familier til HPV bivirkningsramte har fået øje på 

dig Søren Brostrøm.  

 

Mens Sundhedsstyrelsen og den betalte flok af supportere, forsøger at tysse skandalen ned, skal du 

huske på, at ALLE unge piger kender mindst en pige der er blevet syg efter at have fået HPV 

vaccinationen.  

 

På trods af et omfattende lobbyarbejde håber vi på, at vores politikere forstår at ”tomme tønder 

buldrer mest” 

 

HPV vaccinen er en endnu større skandale end Omniscan-, Vioxx-, Pandemrix- og Thalidomid.  

Det var også sikre produkter! 

 

Sundhedsstyrelsen og ikke mindst dig, Søren Brostrøm, har placeret en bombe under det danske 

sundhedssystem og hele vaccinationsprogrammet. Du er som direktør for Sundhedsstyrelsen 

juridisk ansvarlig hvis styrelsen udtaler sig på udokumenteret grundlag.  

 

Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte imødeser dit svar.  

 

Venlig hilsen 

 

Hans F. Lauszus 

Luise Juellund 

Heidi J. Pedersen 

Maybritt Andersen 

Karsten Viborg 

 

 

 


