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Kære Judith og Peder
Tak for Jeres brev af den 21. 10.2015, hvor I skriver, at OUH ikke har en diagnostik- og
behandlingsmanual, men I har tidligere sagt, at I har ansvaret for diagnostik og
behandling.
Nu undskylder I Jer med, at I ikke vil bruge den manual jeg har sendt til Jer, fordi
Sundhedsstyrelsen har givet mig et fagligt påbud ifm. min behandling af HPV
vaccineramte.
For det første er det ikke mig der har opfundet manualen, jeg har blot sammen med
mange gode borgere udarbejdet en behandlingsmanual, og diagnostikken er af ældre
dato, det er nemlig ME (Myalgisk Encephalomyelit), der er ikke noget nyt i det. For det
andet har jeg ikke fået et fagligt påbud af Sundhedsstyrelsen, jeg har fået en skærpet
informationspligt, og den afgørelse er jeg bestemt ikke enig i!
Dette tegner et billede af, at OUH har besluttet ikke at ville diagnosticere og behandle
de syge piger. Jeg vil gøre opmærksom på, at det ikke er jer to der skal bestemme
diagnostik og behandling af patienterne, det er uden for Jeres fagområde, I er
embedsmænd. Jeg er informeret om, at OUH har en anden strategi end de øvrige 4
Regionscentre.
Hvorfor fejer I al kritik af med, at I ikke kan gå ind i en konkret sag?
Jeg syntes netop, at det er rimeligt at de konkrete sager trækkes frem, fordi de er også
generelle. Yderligere skriver I at det er vigtigt, at der skabes et godt og tillidsfuldt
forhold mellem patient og sundhedsperson, det gør OUHs sundhedspersoner bestemt
ikke, tvært imod, det viser disse mange klager over den mangel på respekt patienterne
og deres familier mødes med. Relevant udredning og behandling tilbydes patienterne
heller ikke) på OUH.
Omkring Jeres instruks for udredning af kvinder mistænkt for bivirkning af HPV
vaccination: Allerede under formål skriver I "fravær af andre sygdomme er det ikke
muligt hverken at be- eller afkræfte at deres symptomer skyldes HPV vaccination"!
Allerede dér viser det, at I ikke går seriøst til værks.
NB: Hvorfor indkalder I patienterne hurtigst muligt, når I alligevel ikke hører på dem?
I skulle i stedet have ventet på det nationale udredningsprogram!
Vedrørende Jeres fremgangsmåde er det utroligt at se så mange ligegyldige punkter I
trækker frem. Længe leve bureaukratiet. Jeg har følgende kommentar. I skriver at "det
er klart for personer og pårørende, at det ikke er muligt at be- eller afkræfte en
eventuel sammenhæng, men at deres tilstand tages alvorligt og at vi vil vurdere om der
kan være andre årsager til symptomerne". Der skriver I direkte, at det ikke er HPV og
de ingen bivirkninger har. Det mener jeg ikke er, at I tager deres tilstand alvorligt, og

det er også den opfattelse jeg har fået af alle de patienter der har været igennem Jeres
afdeling.
HPV bivirkninger kan godt optræde helt op til 10 år efter vaccinen er givet. Det er
videnskabeligt dokumenteret af verdens førende specialist indenfor vaccineskader
Yehuda Shoenfeld, som lige har udgivet bogen ”Vaccines & Autoimmunity, der kan I
læse mere.
De blodprøver I tager viser intet om HPV bivirkninger. I burde tage Melissatesten for
Gardasil m.m., og I burde tage borrelia, herpes og mononukleose og B-12.
Når pigerne er så syge som de er, kan det ikke undgå at påvirke dem psykisk, og når
de så oven i købet ikke bliver troet på af jeres afdeling, så går det da helt galt!
I skriver: "Der er ikke aktuelt behandlingstilbud, der er kendt virksomme", det er direkte
usandt, der er mange behandlingsmuligheder, men I tilbyder dem ikke. Lad være med
at forlange evidens, hvis I forlanger evidens af andre, skal I selv komme med evidens,
og det kan I ikke i meget af det I beskæftiger Jer med.
I skriver endvidere, ”det er på individ niveau oftest hverken hensigten eller muligt at
definitivt be- eller afkræfte symptomkomplekset relation til HPV vaccinen validerer
hidtidige udrednings- og behandlingsforløb”. Er det ikke lige netop det I skal?
Sygeforløbene er ret ensartede, hvis man forstår patienternes sprog!
Jeg vil anmode Jer om at gå ind og se ME Foreningens konsensus vejledning for læger
”myalgisk encephalomyelit voksne, børn og unge”, der kan findes i
behandlingsmanualen for HPV vaccineskadede. Hvis I læser den grundigt igennem vil I
se, at stort set samtlige af de patienter I møder falder ind under ME diagnosen!
Afslutningsvis vil jeg gøre opmærksom på, at det her drejer sig om at hjælpe alle de
syge piger bedst muligt, at gøre dem raske, således vi ikke får permanent kronisk syge
piger der ligger i sengen 24-7. Det haster.
Vedhæftet evidens om C-vit.
Hvem har pålagt Jer ikke at måtte stille diagnosen HPV bivirkningsskade?
Hvem har pålagt Jer ikke at måtte behandle HPV skadede?
Hvorfor vil I ikke se ligheden mellem HPV vaccineskade og ME?
Hvorfor vil I ikke prøve de mange behandlingsmuligheder der er?
Er svaret korruption?
Er det danske sundhedsvæsen underlagt medicinalbranchens agenda?
Dette brev sendes i kopi til Jens Elkjær, Sundhedsminister Sophie Løhde og Formand
for Sundhedsudvalget Liselotte Blixt.
Venlig hilsen
Stig Gerdes

