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HPV-vaccinen  
- en giftig debat
Hvad er følelser, hvad er fakta? Der er meget på spil 
omkring den omstridte HPV-vaccine
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Heidi Pedersen
hped@bt.dk

Vrede mails, hidsige telefonsamtaler, fru-
stration over ikke at blive taget alvorlig, 
lukkede døre.

Slagsmålet om HPV-vaccinen mod livmoder-
halskræft og dens mulige bivirkninger raser i 
disse måneder i Danmark. Og det er en giftig 
debat med mange følelser, for lidt fakta og rigtig 
meget på spil.

Løber debatten ’af sporet’, risikerer man 
at ødelægge flere års arbejde, hvis unge piger 
og kvinder pludselig vender den vaccine, som 
Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, 
Kræftens Bekæmpelse og politikerne så varmt 
anbefaler, ryggen. For producenterne handler 
det om penge. De har investeret formuer i ud-
vikling. For lægerne handler det om deres tro-
værdighed.

Den omstridte HPV-vaccine blev i 2009 ind-
ført som rutinevaccination for 12-årige piger i 
børnevaccinationsprogrammet. Vaccinen, der 
er gratis for piger op til 15 år, skal sænke antal-
let af livmoderhalskræfttilfælde.

Danmark er det land i Skandinavien med flest 
tilfælde af livmoderhalskræft per 100.000 kvin-
der: Omkring 370 kvinder får hvert år sygdom-
men. 175 dør.

I dag er 350.000 danske kvinder vaccineret. 
I juli i år satte BT fokus på bivirkninger ved 
vaccinen. Det skyldtes bl.a., at den private for-
ening, Vaccinationsforum, der udbreder viden 
om vaccinationer og støtte til vaccinationsska-
dede, inden for kort tid havde fået flere henven-
delser end normalt fra piger, der uafhængigt af 
hinanden havde oplevet invaliderende bivirk-
ninger. På det tidspunkt havde 468 indberettet 
bivirkninger til Sundhedsstyrelsen, hvoraf 53 
var alvorlige. I dag - fire måneder senere - er 
tallet steget til 749 hvoraf 133 er alvorlige.

Siden BTs artikler har debatten raset, og der 
er mange, som har stærke meninger: Politikere, 
producenter, styrelser, interesseorganisationer, 
praktiserende læger og frustrerede forældre og 
deres piger, der har oplevet bivirkninger som 
f.eks. føleforstyrrelser, hjertebanken, besvimel-
ser med mere.

Alle har noget at sige, og der er 
meget på spil

Praktiserende læge Stig Gerdes fra Fredericia 
er en af dem, der blander sig i debatten. Han 
kom i stormvejr, da han tidligere på året meldte 
ud, at han ikke længere ville give vaccinen til 
sine patienter, fordi ’bivirkningsprofilen’ ifølge 
ham er ’meget, meget alvorlig’. Senest har han 
så i et åbent brev til Folketingets medlemmer 
foreslået at ’stoppe vaccinen straks’.

De klare udmeldinger har også betydet, at 
Gerdes over de seneste par måneder er blevet 
’ugleset’ blandt sine læge-kollegaer. Han er 
stemplet som en, der hader vaccinen. Ikke alle 
vil ’sættes i bås’ med ham.  

- De er bange for min skarpe tone. Men den 
er nødvendig. Ellers tror jeg ikke, folk hører ef-
ter, siger han.

Det er Sundhedsstyrelsen, der er ansvarlig 
for indførelsen af vaccinen i børnevaccinations-
programmet. Det er her, at en række eksper-
ter i 2007 vurderede vaccinen som ’sikker og 
effektiv’. Og det er dem, der har magten til at 
reagere, hvis det viser sig, at det ikke længere 
er forsvarligt at tilbyde vaccinen.  

Bivirkningerne, der er tikket ind med en stor 
stigning i forhold til de seneste tre år, er dog 
ikke noget, der har fået Styrelsen til at ændre 
deres vurdering af vaccinens sikkerhed:

- Der er mange forhold, som skal tages i be-
tragtning, når en tilstand fremprovokeres af en 
vaccine. Hvis vi f.eks. havde ét dødsfald, ville vi 
træde sammen og gøre alt, hvad vi kunne me-
get hurtigt. Men i det omfang, vi har fået bivirk-
ninger indberettet indtil nu, vil jeg sige, at det 
vigtigt at holde fast i formålet; nemlig at fore-
bygge livmoderhalskræft. Alle lægemidler har 
bivirkninger, siger administrerende direktør i 
Sundhedsstyrelsen, Else Smith.

Det sætter sindene i kog hos vaccine-mod-
standerne, at de ikke kan få klar besked om 
nøjagtig, hvor mange bivirkninger der skal til, 
før sundhedsmyndighederne griber ind og stop-
per vaccinen. De vil have klar besked, siger de i 
grupper for bivirkningsramte på Facebook, hvor 
de debatterer alt fra lægernes uvidenhed til ny 
forskning.

Foto: Scanpix
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Debatten blandt pigerne på 
nettet er fyldt med både følel-
ser og fakta, og den er svær 
for myndighederne at styre. 
Da Folketinget d. 7 nov. holdt 
åbent samråd om vaccinen, 
havde mange af pigerne og 
deres forældre bombarderet 
sundhedsudvalgets medlem-
mer med breve, hvor de bl.a. 
bad om at blive taget alvorligt 
- og vigtigst af alt: Få en diag-
nose og en behandling.

Så politikerne tager selvføl-
gelig også del i den følelses-
ladede debat. Det er nemlig 
dem, i sidste ende vedtog, at 
HPV vaccinen skulle indføres 
i børnevaccinationsprogram-
met. Må vaccinen sættes i 
bero, som modstanderne kræ-
ver det, kan de let tabe ansigt. 
Derfor var det måske ikke så 
underligt, at de samstemmen-
de på tværs af partier til det 
åbne samråd i blev enige om, 
at der er behov for mere viden:  

- Tallene skal være store 
nok til, at vi kan se et mønster, 
og derfor er det vigtigt, at folk 
indberetter deres bivirkninger, 
så vi kan mindske antallet og 
få helbredt dem, der er syge, 
sagde Karen Klint (S).

Ved samme lejlighed bad mi-
nisteren om, at følelserne ikke 
får frit spil:

- Selvfølgelig bliver man be-
rørt af de bivirkninger, men 
man bliver også berørt af dem, 
der dør af livmoderhalskræft. 
Det afgørende er, at vi har 
proportionerne i orden, sagde 
Astrid Krag og henviste til, at 
350.000 kvinder indtil nu har 
fået vaccinen - hvoraf 133 har 
fået en såkaldt ’alvorlig’ bivirk-
ning.  

Men hvad er følelser - og 
hvad er fakta? BT forsøger her 
at give et overblik over viden 
om vaccinen ind til nu.



7

Foto: Scanpix



8

ENDELIG ANERKENDT
Tine Radicke har fået konstateret sygdommen POTS. 
Lægerne tror, det er HPV vaccinen, der er skyld i hendes 
lidelse
Af Heidi Pedersen
hped@bt.dk

Tine Radicke har følt sig som en kastebold 
i det danske sundhedsvæsen. Først for tre 
uger siden fik hun fornemmelsen af at blive 
taget seriøst, da hun endelig fik en diag-
nose og hendes mistanke om, at det kunne 
skyldes HPV vaccinen, blev bekræftet.  

Træthed, svimmelhed, hovedpine, dårlig hu-
kommelse. Symptomer, der lige så langsomt er 
blevet en del af den 24-årige Tine Radickes liv. 
Hun ligner ellers ikke umiddelbart en pige, der 
er syg. Man kan ikke se, at hendes puls hamrer 
derudaf, og at hjertet slet ikke kan følge med. 
Eller fornemme hendes smerter i led og musk-
ler. Det er kun Tine selv, der ved besked.

Hun mener, det er HPV vaccinen, der skal 
forebygge mod livmoderhalskræft, der er skyld 
i, at hun nu har svært ved at komme igennem 
sin uddannelse som pædagog og klare rollen 
som nybagt mor:  

- Da jeg fik mit første stik (man får tre i alt, 
red.) mærkede jeg ikke noget. Men anden gang 
fik jeg smerter i armen, der gik hele vejen op i 
nakken. Nogle dage efter begyndte jeg at få en 
ualmindelig høj hjertebanken og en galopperen-
de puls, fortæller Tine Radicke, der fik andet 
stik i februar i år.  

På altanen hjemme i lejligheden står barnevog-
nen med Emily på lidt over et år. Det var med 
hende i tankerne, at Tine fik vaccinen:

- Nu var den jo gratis, og jeg var lige blevet 
mor, så jeg ville gerne passe ekstra godt på mig 
selv, siger hun.

Tine Radicke gik til lægen, der dog i første 
omgang foreslog hende, at hun måtte være 
stresset oven på fødslen. Men det afviste Tine, 

der bare fik det værre og værre. Den snurren-
de, smertende fornemmelse i armen bredte sig 
nu til ansigtet. Og hjertet slog kolbøtter. Efter 
endnu et besøg hos lægen, blev hun sendt vide-
re til Hjerteafdelingen på Herlev hospital. Men 
hun var ’sund og rask’, lød svaret.  

- Jeg blev rigtig ked af det. Og gal. For det 
var jo tydeligt, at der var et eller andet galt. Jeg 
havde det, som om jeg ikke kunne trække vej-
ret. Jeg var svimmel og havde muskelsmerter. 
Jeg kunne ikke engang bære min egen datter, 
siger den unge mor, der trods sine symptomer 
fik det tredje stik.

Det var først, da en veninde gjorde hende 
opmærksom på en artikel i BT i juli i år, som 
beskrev bivirkninger fra vaccinen, at hun fik 
mistanke til, at den kunne skyldes hendes nu 
skrantende helbred.  

- Det løb mig koldt ned af ryggen, da jeg læste 
den. Jeg kunne genkende stort set alt.

På grund af Tine nye symptomer, nervesmer-
ter, blev hun nu henvist til neurologisk afdeling, 
hvor hun var indlagt i tre dage. Men heller ikke 
her kunne man hjælpe.

- Jeg følte mig svigtet, siger Tine, der nu var 
tilbage hos sin praktiserende læge. Til tjek hver 
14. dag.

Fortvivlet og med tiltagende symptomer. Selv 
hukommelsen var begyndt at blive påvirket. Ef-
ter en anbefaling fra en bekendt blev Tine hen-
vist til Frederiksberg Hospital i oktober i år. For 
første gang følte Tine, at specialisterne lyttede:

- Jeg blev lagt på et vippeleje og fik taget et 
EKG. De kunne se, at pulsen og hjertet ikke 
spiller sammen, som det skal. De sagde, jeg 
havde POTS (en dysfunktion i det autonome 
nervesystem, red.), og at der nok var en sam-
menhæng mellem vaccinen og de symptomer, 
jeg havde. De sagde til mig, at jeg ikke var skør 
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eller stresset. Det er helt nor-
malt, at min krop reagerede på 
den måde, siger Tine Radicke, 
der er nu er lettet over, at have 
fået en diagnose, men også be-
kymrer sig om fremtiden:

- Jeg  har jo stadig nogle 
symptomer, som ikke passer 
til sygdommen, og jeg er bange 
for, at min tilstand bliver vær-
re, så jeg ikke kan færdiggøre 
min uddannelse. Hvis ikke jeg 
havde min datter, var jeg nok 
blevet liggende i sengen. Jeg 
håber bare, at nogen snart vil 
tage ansvar og hjælpe os, der 
er blevet syge. Måske stille 
vaccinen i bero, ind til man har 
kortlagt bivirkningerne.  

EMA (Det Europæiske Læ-
gemiddelagentur, red.) er lige 
nu ved at undersøge, om POTS 
skal anerkendes som en alvor-
lig bivirkning som følge af vac-
cinen. Det sker efter, at læger 
har indberettet sygdommen 
som en bivirkning.
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Af Heidi Pedersen
hped@bt.dk

En række eksperter var i går inviteret af 
Folketingets Sundhedsudvalg til at fortæl-
le om HPV-vaccinen og dens mulige alvor-
lige bivirkninger.

Den følelsesladede debat om HPV-vaccinen 
har medført, at Folketingets sundhedsudvalg i 
går inviterede en række eksperter til at fortælle 
om deres erfaringer med vaccinen og de skader, 
man formoder stammer fra den.

Formanden for Sundhedsudvalget, Annette 
Lind (S), var godt tilfreds med mødet:

- Nu har vi hørt fra en lang række piger med 
nogle symptomer, og derfor var det også vigtigt 
at høre, hvad nogle eksperter havde at sige i et 

lukket rum, så vi kunne få nogle flere faglige in-
put, siger Annette Lind, der ikke konkret kunne 
komme ind på, hvad der blev sagt til mødet. .

- Det handler om at finde en årsagssammen-
hæng, så vi kan gøre mere for de piger, der bli-
ver vaccineret, siger hun. .

Uvildig eller ej
De indkaldte eksperter var dog langtfra så uvil-
dige, som de burde være, mener foreningen 
Vaccinationsforum, der bl.a. udbreder viden om 
vaccinationer:

- Det er skuffende at se, at mange af lægerne 
kan være påvirket af interessekonflikter. Vi har 
fra starten lagt vægt på det vigtige princip, at 
det skulle være uden økonomiske bånd til medi-
cinalindustrien, siger formanden for foreningen, 

HPV-vaccinen - følelser eller 
fakta?

Hvad er følelser, hvad er fakta? Der er meget på spil omkring den 
omstridte HPV-vaccine



13

Else Jensen.
Hun fremhævede bl.a. professor Per Soelberg 

fra Rigshospitalet, der er ansat hos Sanofi Aven-
tis og GlaxoSmithKline, og professor Carsten 
Bindslev-Jensen fra Odense Universitetshospi-
tal, der også er ansat hos Merck-Sharp & Doh-
me (alle producenter af HPV-vaccinen, red.).

Det afviser Annette Lind dog:
- Jeg har stor tiltro til, at ministeriet og Sund-

hedsstyrelsen indkalder de rigtige folk, siger 
hun.

Foruden de to professorer deltog læge Louise 
Brinth, læge Lone Fjordbak, læge Stig Gerdes 
og forskningsdirektør Jesper Mehlsen.
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Guide til HPV Heidi Pedersen
hped@bt.dk

- fordele og ulemper ved vaccinen
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FORDELE OG ULEMPER:

I den medicinske teknologivurdering fra 2007, 
som ligger til grund for godkendelsen af 
vaccinen fremhæver eksperterne fordele og 
ulemper ved at indføre vaccinen, bl.a.:

Ulempe: HPV vaccinen er en ny teknologi, 
hvor langtidseffekten ikke er kendt, og der 
er ikke erfaring med anvendelse af vaccinen 
i større forebyggelsesprogrammer. Den 
samlede nettoeffekt for folkesundheden er 
dermed ikke afklaret.

Fordele: At sygdomsbyrde og omkostninger 
i forbindelse med livmoderhalskræft (....) er 
ganske betydelige. At vaccinen er godkendt 
som sikker og effektiv.

DET SIGER FORTALERNE:

Eksperter fremhæver et nyt studie fra Sta-
tens Serum Institut og det Svenske Karolinska 
Institut i Stockholm som dokumentation for, 
at vaccinen er sikker. Forskerne brugte de 
nordiske befolknings- og sundhedsregistre 
til at undersøge 1 million danske og svenske 
piger, heriblandt 300.000 HPV vaccinerede 
piger. Studiet inkluderede 53 forskellige diag-
noser, heriblandt autoimmune og neurologi-
ske sygdomme. Forskerne har udtalt, at de i 
forbindelse med studiet ikke kan sige, at vac-
cinen er 100 pct. sikker, da man ikke kan sige 
noget om de bivirkninger, der ikke er dækket 
af de 53 diagnoser. Men de konkluderer, at 
der ikke er grund til at tro, at HPV-vaccinen 
øger risikoen for de alvorlige sygdommeman 
har undersøgt i studiet.

Modstandere af vaccinen, mener ikke studiet 
er grund nok til at sige, at vaccinen er sikker. 
De kritiserer bl.a., at de piger, der er under-
søgt i studiet, ikke alle har fået alle tre stik, 
som det kræver for at være færdigvaccineret. 
Det er kun 50 pct, der har fået det.

De mener desuden, det er kritisabelt, at to af 
forskerne bag studiet, Lisen Dahlström og Per 
Sparén, tidligere har modtaget forsknings-
midler fra producenten af Gardasil, Merck/
SanofiPasteur MSD (producenter af vaccinen, 
red .).

Kræftens Bekæmpelse fremhæver desuden 
to andre studier som afgørende viden for, at 
vaccinen er sikker og effektiv. Det gælder en 
gennemgang af eksisterende litteratur vac-
cinen fra Canada fra 2012 og en amerikansk 
undersøgelse, der for nylig blev publiceret i 
det videnskabelige ugeskrift Morbidity and 
Mortality Weekly Report. Forskerne bag 
undersøgelsen har lavet telefoninterviews og 
indsamlet spørgeskemaer fra 14.133 kvinder, 
som har fået Gardasil-vaccinen.

Et andet amerikansk studie fra 2009 un-
dersøger en lang række mulige bivirknin-
ger. Studiet er en præsentation af mulige 
bivirkninger indrapporteret i USA. Forskerne 
dokumenterer, at besvimelser og blodprop-
per hyppigere bliver indrapporteret som 
mulig bivirkning efter HPV og konkluderer, 
at dette bør undersøges nærmere. Et nyere 
studie fra 2011 ser man, at sammenhængen 
mellem blodpropper og HPV Vaccinen ikke er 
stærk statistisk nok, og at det lige så godt kan 
skyldes tilfældigheder

Kilde: Slade JAMA, 2009, Gee Vaccine 2011

Vaccinemodstanderne bag Facebook-siden 
‘Til kamp for retfærdig oplysning om HPV vac-
cinen’, økonomistuderende Christian Jakob-
sen og kandidat i Folkesundhedsvidenskab, 
Sarah Grube Jensen, fremhæver, at studiet af 
Slade er sponsoreret af bl.a. CDC (det ameri-
kanske center for bekæmpelse og forebyg-
gelse af sygdom, red.), som de kritiserer for at 
have tætte bånd til industrien. Bl.a. var Julie 
Gerberding direktør for CDC fra 2002-2009, 
mens hun godkendte Mercks HPV vaccine, 
hvorefter hun blev direktør hos Merck, hvor 
hun stadig arbejder.
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Det markante ved dette 
studie er ifølge stifterne bag 
siden, at dette studie viser, at 
risikoen for alvorlige bivirk-
ninger var 3,4/100.000. Det 
betyder, at der ifølge studiet 
er lige så stor risiko for at 
dø af en alvorlig bivirkning, 
som der er risiko for at dø af 
lovmoderhalskræft.

Kilde: Postlicensure Safety 
Surveillance for Quadriva-
lent Human Papillomavirus 
Recombinant Vaccine

Barbara A. Slade et al. 
2009

Studiet af Juliane Gee kriti-
serer de for at være sponso-
reret af CDC, mens forskerne 
modtager støtte fra både 
Merck & Co. Sanofi  Pasteur, 
Glaxo Smith Kline m.fl.

Mostanderne fremhæver, at 
tidsrammen for registrering 
af bivirkninger er maksimum 
42 dage i studiet, hvilket gør 
studiet næsten ubrugeligt, da 
flere af bivirkningerne kræ-
ver længere tid at registrere.

Kilde: Accuracy of data on 
influenza vaccination status 
at four Vaccine Safety Data-
link sites

Julianne Gee et al. 2011
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DET SIGER MODSTANDERNE:

Vaccinemodstandere frem-
hæver, at Gardasil-vaccinen 
ifølge den amerikanske læge 
Sing Hang Lee indeholder 
genmanipuleret DNA. I et 
åbent brev til chefen for 
patientsikkerhed og kvalitet, 
Henrik G Jensen, i Sundheds-
styrelsen udtrykker forældre 
til bivirkningsramte børn 
bekymring over dette. De 
refererer bl.a. til internatio-
nale eksperter, der udtrykker 
bekymring over, at man ikke 
ved, hvordan det påvirker 
kroppens celler.

Ifølge FDA (den amerikanske 
sundhedsstyrelse) skulle 
DNA fragmenterne ikke være 
farlige.

Kilde: http://www.fda.gov/
BiologicsBloodVaccines/
Vaccines/ApprovedProducts/
ucm276859.htm

Kilde: Dr. Sin Hang Lee’s 
undersøgelse. http://www.
sciencedirect.com/science/ar-
ticle/pii/S016201341200267X

Vaccinemodstandere har 
kritiseret vaccinen for at in-
deholde aluminium, der føre 
til autoimmune sygdomme 
(sygdomme, hvor krop-
pens immunforsvar går til 
angreb på kroppen som f.eks. 
leddegigt, crohns syndrom 
etc., red.). I den medicinske 
teknologivurdering fra 2007, 
der ligger til grund for sikker-
hedsvurderingen af vaccinen 
står der dog, at der er tale om 
en gennemprøvet stan-
dard adjuvans (et stof man 

tilsætter vaccinen for at øge 
immunforsvarets respons og 
gøre det bedre til at reagere 
på selve vaccinen, red.).

Vaccinemodstandere påstår, 
at vaccinen øger risikoen for 
livmoderhalskræft med 44,6 
pct., hvis man allerede er 
smittet med HPV og henhol-
der sig til et baggrundsdoku-
ment fra 2006 fra  ’Vaccines 
and RelatedBiological Pro-
ducts Advisory Committee’, 
den komité, der rådgiver FDA 
(Den amerikanske Sundheds-
styrelse, red.) i spørgsmål 
vedrørende godkendelse af 
nye vacciner.

Vaccinefortaler fremhæver 
selve rapportens konklusion: 
Kun i ét ud af tre studier var 
der en negativ effekt af vac-
cinen hos kvinder med HPV 
infektion på selve vaccinati-
onstidspunktet.

Kilde: http://www.fda.
gov/ohrms/dockets/ac/06/
briefing/2006-4222B3.pdf

En undersøgelse blandt tre 
piger fra 2013 påstår, at 
HPV-vaccination er årsag til 
ikke fungerende æggestokke 
og dermed uregelmæssig 
menstruation. Det vil sige, 
at man kan risikere ikke 
at kunne få børn efter at 
have fået Gardasil. Merck, 
producenten af Gardasil, har 
ifølge stifterne af Facebook-
siden ’Til kamp for retfærdig 
oplysning om HPV-vaccinen’, 
aldrig gennemført en sik-
kerhedskontrol i forhold 
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til vaccinens virkninger på 
kvinders æggestokke, men 
blot testet dens effekter 
på mandlige testikler. Det 
er ifølge stifterne, Christian 
Jakobsen og Sarah Grube 
Jensen, kritisabelt, da en 
af vaccinens adjuvanter (et 
stof, man tilsætter vaccinen 
for at øge immunforsvarets 
respons og gøre det bedre 
til at reagere på vaccinen, 
red.) i et tidligere studie har 
rejst betænkeligheder om at 
nedsætte fertiliteteten hos 
hunrotter.

Vaccinefortalere fremhæver, 
at en af forskerne bag stu-
diet, canadiske Tomljennovic, 
tidligere er anklaget for, at 
hendes forskning er finansie-
ret af anti-vaccine lobbyen.

En anden af forskerne, Shoen-
feld, har modtaget betaling 
for at vidne i retssager om 
anerkendelse af mulige vac-
cineskader. MÅSKE UNDLAD

Kilde: Human Papilloma 
Virus Vaccine and Primary 
Ovarian Failure:

Another Facet of the Auto-
immune/Inflammatory 
Syndrome

Induced by Adjuvants

Serena Colafrancesco1,2, 
Carlo Perricone1,2, Lucija 
Tomljenovic1,3, Yehuda Sho-
enfeld1,4

DET VED VI OGSÅ:

Statens Serum Institut har på sin hjemmeside ligesom det 
amerikanske lægemiddelfirma Merck anført, at patienten i 
tilfælde af alvorlige bivirkninger ikke skal have flere stik.

I Japan har sundhedsmyndighederne i juni i år tilbagetruk-
ket den officielle anbefaling af HPV-vaccinen - efter en række 
indberetninger af alvorlige bivirkninger.
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Foto: Scanpix
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BIVIRKNINGER I DANMARK:

Siden sidste opgørelse over 
bivirkninger fra Sundheds-
styrelsen har 4 kvinder fået 
påvist POTS (Postural Orto-
statisk Takykardi Syndrom). 
POTS er en dysfunktion i det 
autonome nervesystem. Ved 
stillingsskift er der problemer 
med regulering af puls og 
blodtryk -personen bliver 
svimmel og kan opleve besvi-
melser.

Tilstanden er ofte ledsaget af 
andre symptomer, hyppigst 
kvalme og træthed. Lige nu 
er det Europæiske Lægemid-
delagentur ved at undersøge, 
hvorvidt POTS skal anerken-
des som en alvorlig bivirk-
ning som følge af vaccinen.

Piger på Facebook beskriver 
deres symptomer med bl.a: 
kvalme,  udtalt træthed,  
åndenød som ved svært 
astmaanfald - søvnløshed - 
svimmelhed, stærke smerter 
i muskulatur og hud, rislende 
fornemmelse under huden, 
voldsomme brystsmerter, 
nedsat kraft i muskulaturen/ 
lammelser, kraftige hovedpi-
ner og nakkesmerter.



21

PRODUKTINFORMATION:

Gardasils produktinformation 
beskriver, at mere end 10 
procent får hævelse, rødme 
og smerte på det sted, hvor 
de er blevet stukket og/eller 
hovedpine.

Mellem 1 og 10 procent 
får kvalme, feber og/eller 
forbigående smerter i arme 
og ben.

Sjælne bivirkninger

Mellem 0,01 og 0,1 procent 
får nældefeber, og under 0,01 
procent får muskelsammen-
trækning i luftrørerne.

Et endnu mindre antal får 
nerveforstyrrelser som føle-
forstyrrelser og lammelser i 
arme og ben, besvimelsesan-
fald og/ eller en overfølsom-
hedsreaktion som alvorlig 
allergisk tilstand med hurtigt 
blodtryksfald, åndedræts-
besvær og mulige kramper 
(anafylaktisk chok).

Ifølge Sundhedsstyrelsen 
er en alvorlig bivirkning 
’en bivirkning, der er dø-
delig, livstruende, kræver 
hospitalsindlæggelse eller 
forlængelse af hidtidig ho-
spitalsindlæggelse, eller som 
resulterer i vedvarende eller 
betydelig invaliditet eller 
uarbejdsdygtighed, eller som 
er en medfødt anomali eller 
fødselsskade’.
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HPV fakta

HVAD ER HPV?

HPV er en virus, der overføres seksuelt, men den giver ingen symptomer. Som regel forsvinder 
infektionen af sig selv, som når vi har en forkølelse. Men hos en lille gruppe bliver infektionen 
kronisk. De kvinder har en større risiko for at blive ramt af livmoderhalskræft. Der findes over 
100 HPV-typer. De fleste infektioner er uden symptomer og forsvinder spontant, men mindst 
12 HPV-typer er kræftfremkaldende. HPV kan også forårsage kondylomer (kønsvorter), der kan 
ramme begge køn.
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HPV-VACCINEN:

Vaccinen beskytter mod HPV 16 og 18, som er de to typer, der er årsag til 70 pct. af alle tilfælde 
af livmoderhalskræft. Kvinder, der er vaccineret efter seksuel debut, kan være inficeret med 
HPV-16 og 18 på vaccinationstidspunktet, og man kan derfor ikke være sikker på vaccinens 
effekt.

Vaccinationen er ikke et alternativ til screening for livmoderhalskræft, derfor er det vigtigt, 
at vaccinerede kvinder også deltager i screeningsprogrammet, da HPV vaccinationen ikke 
beskytter mod alle HPV-typer.

Kilde: Sundhedsministeriet, Kræftens Bekæmpelse m. fl.

Foto: Scanpix
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HPV VACCINEN - DE OFFICIELLE TAL
Antal bivirkninger:

2009: 287

Heraf alvorlige: 25

2010: 48

Heraf alvorlige: 5

2011: 38

Heraf alvorlige: 6

2012: 95

Heraf alvorlige: 17

2013 (til 9/9): 281

Heraf alvorlige: 80

Kilde: Nyt om bivirkninger 
sept. 2013, Sundhedsstyrel-
sen. Nye tal udkommer i jan. 
2014. Til samråd i Folketinget 
d. 7. november kom det frem, 
at der formentlig er tale om 
underrapportering. Styrelsen 
opfordrer derfor alle til at 
melde bivirkninger, så der på 
den måde kan komme mere 
viden om vaccinen.



25

Foto: Scanpix

Satspuljepartierne er enige om at etablere et tilbud til patienter, pårø-
rende og sundhedspersoner, hvor de kan få rådgivning om bivirkningerne 
vedr. HPV vaccinen og mulighederne for behandling heraf.

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2014 til opsamling og formidling af viden ved-
rørende bivirkninger i forbindelse med HPV vaccine til patienter, pårøren-
de og sundhedspersoner.
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Få meget mere indhold på
PLUS for 29 kr. per måned

Vi publicerer nye guider hver eneste 
dag året rundt om:

Sundhed

MotionPrivatøkonomi

Rejser
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Se mere 
på bt.dk/plus 
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b.dk/plus


