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Kære Ellen Breddam
Tak for dit brev af 14.09.2016.
Det var en klog beslutning af styrelsen for patientsikkerhed at lade mig fortsætte min
virksomhed uden indskrænkning.
Den behandling jeg står for har vist sig at være effektiv og billig ved behandlingen af
HPV vaccineskadede. Behandlingen foregår langt overvejende ved at de syge følger
”Behandlingsmanual for vaccineskadede” og langsomt over måneder bedres, kun et
fåtal får nu IV C-vitamin, fordi det er meget besværligt at give, og fordi der er så få
der giver behandlingen. Den er også kun indiceret ved de svært syge.
Det koncept jeg bruger er gammelkendt, så der er ikke noget ”hokus pokus” i det. Det
er ikke det eneste koncept, der tilbydes i dagens Danmark, som virker. Men det
koncept de danske sundhedsmyndigheder tilbyder, er blot en masse dyre
undersøgelser, latterliggørelse af patienterne og benægtelse af at de lider af en fysisk
lidelse. Patienterne får diagnosen ”Funktionel Lidelse”, og den behandling denne
diagnose medfører, har ingen effekt. Frederiksberg Synkope Center er det eneste
seriøse Center i landet. De 4 øvrige bør nedlægges.
Det er tankevækkende, at det officielle Danmark diagnosticerer de syge som
”Funktionel Lidelse”, dette bevirker så, at der ikke er noget i vejen med vaccinen, og
man kan derfor fortsætte med at vaccinere med god samvittighed, og da det ikke er
vaccinen der er skyld i sygdommen, skal der heller ikke ydes erstatning - skandaløst.
Jeg vil opfordre til, at Styrelsen for Patientsikkerhed fokuserer på det offentliges
behandling af de HPV vaccineskadede, for dér begås voldsomme overgreb, hvilket er
kommet frem i de foreløbig 94 sygehistorier som patienterne bl.a. har sendt til
Sundhedsstyrelsen.
Hvorfor har de danske sundhedsmyndigheder ikke taget ad notam, at Merck oplyser
at der er over 45 bivirkninger ved HPV vaccinen?
Hvorfor er vaccinetilslutningen så lav?
Hvorfor vil ingen patienter acceptere diagnosen ”Funktionel Lidelse”?
Vedr. 5 nye patientcases, kan jeg kun fremsende 1. Dette skyldes, at jeg ikke kunne
love at behandle nogen, i tilfælde af at I tog min autorisation eller indskrænkede min
virksomhed. Jeg har derfor kun taget Lea ind i behandling med intravenøst C-vitamin.
Hun er ny patient. I tilfælde af at der ønskes udskrift af hele Leas patientjournal fra
tidligere læge, kan I rekvirere denne hos undertegnede. Leas journal sendes med
snailmail.

Jeg har over telefonen rådet HPV vaccineskadede til at følge behandlingsmanualen,
når de har kontaktet mig.
Jeg vedlægger linket: ”www.mayday-info.dk” og sender en udskrift af
behandlingsmanualen sammen med Leas journalnotat.
Jeg vil endnu engang opfordre til et bredt samarbejde, hvor patienten sættes i
centrum, og hvor behandlerne stiller en diagnose og indleder den mest effektive
behandling.
Jeg vil meget gerne indkalde relevante behandlere til en strategiplanlægning for
landets HPV bivirkningsramte, som vil kunne hjælpe de mange tusinde syge som
findes derude.
Ovenstående svar samt dit brev til mig sendes bredt ud.
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