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Jesper Mehlsen, der er overlæge og leder af Synkopecenteret på Bispebjerg og Frederiksberg, 
vurderer, at risikoen for alvorlige bivirkninger af hpv-vaccinen er en ud af 500 og ikke en ud af 
10.000, som man ellers forventede.  

Sundhedsstyrelsen afviser, at der er noget at komme efter, imens vi hos Danske Regioners 
Sundhedsudvalg igen og igen hører fra frustrerede forældre og skadede piger, der er vrede over, 
at der ikke bliver gjort en større indsats over for problemet. 
  
Som politiker er det bekymrende at modtage de mange mails om alvorlige skader samtidig med, at 
styrelsen afviser alt. I et forsøg på at gøre noget tog jeg kontakt til Cochrane Center på 
Rigshospitalet, som bekræfter, at der er brug for mere viden. De mener, at de kan samle den 
internationale viden, der er, til en rapport som vil tage to år at lave og koste 2,5 millioner kroner. 
Hvilket er småpenge i den sammenhæng. 
 
Den 2. juni videresendte jeg korrespondancen til sundhedsminister Nick Hækkerup (S), 
sundhedsudvalgsmedlem Karen Klint (S) og formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, 
Ulla Astman, med en opfordring til, at man iværksætter sådan en undersøgelse, så vi blandt andet 
også kan få indsigt i, hvilke informationer der ligger hos Sundhedsstyrelsen. Foreløbigt uden svar.  
De skadede piger skal have optimal hjælp, og lægerne skal som minimum informere om den store 
risiko for at få alvorlige bivirkninger. Jeg så gerne, at vaccineprogrammet blev sat på standby, indtil 
en rapport viser, hvad der er op og ned, og indtil medicinalindustrien presses til at lægge alt frem. 
Noget tyder på, at de enten har lavet et dårligt arbejde eller fortier sandheden. 
  
"Jeg så gerne, at vaccineprogrammet blev sat på standby, indtil en rapport viser, hvad der er op og 
ned, og indtil medicinalindustrien presses til at lægge alt frem"  
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