Fredericia, den 04.12.2015
Sundhedsministeriet
Att.: Sundhedsminister Sophie Løhde
Pressemedarbejder Katrine Kirkegaard: kkl@sum.dk

Kære Sophie
Dette er et åbent brev.
De 5 HPV centre har nu fungeret eller rettere sagt ikke fungeret i 6 måneder, og det er tid at gøre
status.
Det eneste Center der har fungeret er Frederiksberg Synkope Center som har diagnosticeret og
behandlet de syge piger. Takken for dette er at afdelingen bliver miskrediteret, degraderet og
beskåret.
De øvrige Centre gør intet for at diagnosticere eller behandle de syge. De henviser dem til
”Funktionelle Lidelser” i Aarhus, Odense eller København, hvilket er helt forkert. Disse piger har
den fysiske lidelse ”Myalgisk Encephalomyelit udløst af Gardasil” og skal have en speciel
behandling som er tilgængelig. ”Funktionelle Lidelser” er en forskningsdiagnose, som ikke er
anerkendt af WHO og derfor ikke bør skrives i nogen journal!
Set fra mit synspunkt er strategien desværre den, at samtlige patienter, der kontakter HPV centrerne,
får en dårlig, nedværdigende og ligegyldig behandling og får at vide, at de ikke fejler noget fysisk,
og derfor bliver de henvist til ”Funktionelle Lidelser”. Disse syge piger har set frem til, at Centrene
kunne diagnosticere og behandle dem, men i stedet for får de at vide, at det er noget psykisk, og det
er noget de bilder sig ind. Dette påføres de oven i deres fysiske lidelse, og det slår dem yderligere
ud! At blive kaldt hypokonder og nedgjort har de bestemt ikke fortjent.
Den overordnede politik er derfor, at når der er gået endnu 6 måneder konkluderes det på
landsbasis, at alle de piger der er set på HPV centrene fejlede ikke noget fysisk, de havde alle en
”Funktionel Lidelse”, så HPV vaccinen har ingen alvorlige bivirkninger, så vi kan derfor godt
fortsætte med at vaccinere, og nu kommer Gardasil 9 på markedet som virkelig vil redde liv.
At ændre en fysisk sygdom til en psykisk sygdom, fordi lægerne ikke er dygtige nok, og samtidig at
nægte, at der er bivirkninger ved HPV vaccinen, er skandaløs!
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