
Sundhedsminister Astrid Krag og  
Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 
Holbergsgade 6 
1057 København K 
 
 
Kære Minister og Udvalgsmedlemmer. 
  
Jeg har følgende bemærkninger til Sundhedsministerens svar på spørgsmål nr. 166 stillet af Karina Adsbøl 
den 11/11 2013. 
  
Jeg har fuld forståelse for, at Sundhedsministeren, hendes unge alder og uddannelse taget i betragtning, 
ikke kan svare på det stillede spørgsmål og derfor henviser til Sundhedsstyrelsens svar. I 

sundhedsministerens situation bør hun imidlertid søge svar hos ærlige, kompetente og troværdige rådgivere. 

Disse egenskaber har Sundhedsstyrelsen desværre ikke. 
Sundhedsstyrelsen har i mange sager vist inkompetence, manglende omhu og givet direkte usande 

oplysninger. Som eksempel her, et link til en beskrivelse af forløbet af Omniscan skandalen: 
http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/omniscan-skandalen-ar-for-ar/  
 
Ligeledes vil jeg gøre Ministeren opmærksom på, at medicinalindustrien tidligere har været hæderlig, human 

og har haft en ydmyg indstilling til deres erhverv, dette er nu desværre ændret til grådighed og profit for at 

øge fortjenesten til aktionærerne. Medicinalindustrien i USA er lige så korrupt og grådig som banksektoren, 
der for få år siden var ved at få verdensøkonomien til at kollapse pga. denne grådighed. Medicinalindustriens 

uhæderlighed er desværre legendarisk. Der er nu en skandale i Frankrig, hvor heste brugt som forsøgsdyr er 
blevet slagtet og derefter solgt til menneskeføde. Medicinalfirmaerne involveret i dette er Sanofi og MSD, de 

firmaer der henholdsvis distribuerer og producerer Gardasil. Ganske tankevækkende. 
 
Jeg vil give ministeren det gode råd at stille Gardasil vaccinationerne på hold, indtil det er afgjort, hvad i 

vaccinen der forårsager de alvorlige bivirkninger. Jeg syntes, det er meget dumdristigt, at ministeren tillader 
at vaccinationsalderen udvides til 18 år, og at drenge nu også tilbydes vaccinen, før Gardasils 

bivirkningsprofil er endelig afgjort. At der yderligere er afsat 1 million kroner til at vaccinere inden jul, er for 
mig uforståeligt. 

 
Vedrørende Sundhedsstyrelsens svar kan jeg kort bemærke, at det er det samme svar, de giver igen og 

igen, og at de bruger ulødige data til at bakke deres usande postulater op. Der henvises her senest til den 
ulødige artikel på Sundhedsstyrelsens ”Nyt om Bivirkninger”, ”Forebyggelsens slæbebåde” af Lone Frank. En 

artikel uden kildehenvisning og med slet skjult latterliggørelse af de borgere, Sundhedsstyrelsen er sat i 
verden til at beskytte. Et helt igennem uacceptabelt tiltag fra Sundhedsstyrelsen. 

 

Det er et faktum, at der dagligt kommer 3-5 nye HPV-bivirkningsramte, og det skyldes ikke at der skrives om 
det i pressen, det skyldes ganske enkelt, at landets borgere er oplyst om problemstillingen og derfor handler 

derefter samt stiller sig kritisk. 
 

Jeg vil fastslå, at intelligensniveauet i den danske befolkning er særdeles højt, men mange har desværre for 
stor ærbødighed overfor samfundets top, og lader sig derfor pådutte behandlinger og løsninger, som ikke er 

til deres eget bedste. Befolkningens tillid har endvidere været stor til sundhedsvæsenet og til en vis grad 

også til politikerne, denne tillid vil Gardasil sagen ødelægge. 
Tallene med bivirkningsramte, der bruges i diskussionen, er fra august måned. Hvorfor vil Sundhedsstyrelsen 

ikke oplyse om, hvornår bivirkninger er alvorlige? Hvis man regner med 4 nye tilfælde om dagen fra den 26. 
august 2013 til den 15. december er antallet steget fra ca. 790 til nu 1230, hvor mange af disse der er 

alvorlige vides ikke. I sidste uge havde jeg endnu en patient, der havde udviklet celleforandringer trods HPV 

vaccinationen.   

http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/omniscan-skandalen-ar-for-ar/


Jeg vil endnu engang gøre opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen direkte har løjet om at de smittede med 

livmoderhalskræft hævdes faldet fra 1200 personer til 300 årligt i den periode, der er blevet vaccineret mod 
HPV. De korrekte tal, som Sundhedsstyrelsen må kende, er at der i Danmark fra 2006 til 2010 er registreret i 

gennemsnit 350 personer årligt med livmoderhalskræft, med en stigning til 390 i 2011. Skyldes denne 

stigning på 40 personer Gardasil vaccinen? Yderligere hævder Sundhedsstyrelsen, at omkring 120 dør årligt 
af livmoderhalskræft, det korrekte tal er 78 (2011).   
Jeg vil henvise til Sundhedsstyrelsens svar på side 3, hvoraf det fremgår, citat: "Det fremgår af brev fra Stig 
Gerdes, at der er risiko for at udvikle livmoderhalskræft efter vaccination med HPV-vaccinen. 

Hertil kan oplyses, at vaccinen ikke kan forebygge alle former for livmoderhalskræft osv. osv.” Citat slut. 
Denne oplysning stiller spørgsmålet: Hvorfor så vaccinere? Hvorfor ikke vente til vaccinen dækker 100 %? 
Jeg mener, at de 100 millioner kroner, der årligt bruges på Gardasil vaccinen, er spildte, fordi vaccinen ingen 

reel effekt har på forebyggelsen af livmoderhalskræft! Den bevirker oven i købet at sundhedsvæsenets 
udgifter stiger til behandlingen af de bivirkningsramte borgere. 

 
Hvem har det overordnede juridiske ansvar for Gardasil vaccinationen?--- På de foreliggende oplysninger kan 

ingen undskylde sig med at have handlet i god tro, når der skal placeres et juridisk ansvar, den dag Gardasil 

skandalen ruller. 
I øvrigt henvises til regionernes udmelding om HPV vaccinen d.17/12 2013. 

http://www.regioner.dk/aktuelt/nyheder/2013/december/behov+for+mere+viden+om+hpv-vaccine 

  
Med venlig hilsen       
Læge Stig Gerdes 
 

- - - 

Andre sager m/links 

 
Boneloc-sagen 1990-1995  
Refererer til den erstatningssag, som blev rejst om erstatning til de over 3.300 mennesker,--- som 
mellem 1990 og 1995 blev hofteopereret ved brug af Boneloc. 
På et tidspunkt erkendte Sundhedsstyrelsen at Boneloc, som er en knoglecement, ikke var stabil 
nok. 
Efter at sagen blev rejst nedsattes en kommission (med Lars Nordskov Nielsen som formand). 
Resultatet var en stærk kritik af Sundhedsstyrelsen for at have svigtet sin tilsynspligt.--- 
 
Omniscan sagen 1993-2011 
http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/omniscan-skandalen-ar-for-ar/ 
http://www.bt.dk/sygdomme/topchefer-undersoeges-efter-omniscan-skandale 
http://www.bt.dk/nyheder/doeds-skandale-giver-simpel-paatale (Doris Stenver er også med bag 
Gardasil) 
http://www.dagensmedicin.dk/PageFiles/2005463714/Landsrets%20dom%20af%2028%20maj%2
02013.pdf 
 
Vioxx-sagen 1999-2004 
http://helsenyt.com/frame.cfm/cms/id=3814/sprog=1/grp=9/menu=3/ 
http://politiken.dk/udland/ECE424898/medicinalgigant-betaler-25-milliarder-kroner-i-erstatning/ 
https://www.mm.dk/vioxx%E2%80%99-storhed-og-fald 
 

http://www.regioner.dk/aktuelt/nyheder/2013/december/behov+for+mere+viden+om+hpv-vaccine
http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/omniscan-skandalen-ar-for-ar/
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http://www.bt.dk/nyheder/doeds-skandale-giver-simpel-paatale
http://www.dagensmedicin.dk/PageFiles/2005463714/Landsrets%20dom%20af%2028%20maj%202013.pdf
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http://politiken.dk/udland/ECE424898/medicinalgigant-betaler-25-milliarder-kroner-i-erstatning/
https://www.mm.dk/vioxx%E2%80%99-storhed-og-fald


Arne Mejlhede sagen 2011-2013 
http://www.dr.dk/Nyheder/Tema/Psykiater-sagen/Psykiater-sagen.htm 
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/05/14/235625.htm 
 
Både Lægemiddel- og Sundhedsstyrelsen har været advaret om den farlige hofteprotese i årevis 

uden at gribe ind 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/01/27/163444.htm 

 
Sådan glippede livmoderhals-screening 
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/10/22/074245.htm 

  

Lægers råd om medicin er ikke sunde 
http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1826416/laegers-raad-om-medicin-er-ikke-sunde/ 

  

Sundhedsstyrelsen overholder ikke reglerne om inhabilitet 
http://politiken.dk/debat/ECE2096125/sundhedsstyrelsen-overholder-ikke-reglerne-om-inhabilitet/ 

  

140.000 danskere får medicin fra Sundhedsstyrelsens sorte liste 

http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE2144538/140000-danskere-faar-medicin-fra-

sundhedsstyrelsens-sorte-liste/ 

  

DF vil fyre folk efter psykiater-sjusk i Sundhedsstyrelsen 
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/10/23/221628.htm 

  

Indisk fødselspille frigivet i Danmark uden test 
http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2013-12-08-indisk-f%C3%B8dselspille-frigivet-i-danmark-uden-

test 

  

Overlæge: Sundhedsstyrelsen har ikke fingrene i suppedasen 
http://medwatch.dk/Sygdom___Sundhed/article4706104.ece 

  

Professor politianmeldt for misbrug 
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE6326137/professor-politianmeldt-for-misbrug/ 

  

Skarp kritik af Sundhedsstyrelsen 
http://www.b.dk/i-laegens-haender/skarp-kritik-af-sundhedsstyrelsen 

  

Sundhedsstyrelsen –en tandløs vagthund 
http://www.b.dk/i-laegens-haender/sundhedsstyrelsen-en-tandloes-vagthund 

  

Sundhedsstyrelsen: Det er okay at overmedicinere psykisk syge 
http://politiken.dk/indland/ECE1921504/sundhedsstyrelsen-det-er-okay-at-overmedicinere-psykisk-

syge/ 
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Sundhedsstyrelsen erkender fejl 
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/16658:Seneste-nyt--Sundhedsstyrelsen-erkender-fejl 

  

Sundhedsstyrelsen erkender fejl i tilsynssag 
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2013/Maj/sundhedsstyrelsen-erkender-

fejl.aspx 

  

Sundhedsstyrelsen: Nogle gigtmidler er for farlige at bruge 
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2139295/sundhedsstyrelsen-nogle-

gigtmidler-er-for-farlige-at-bruge/ 

  
Sundhedsstyrelsen vildleder massivt 
http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sundhedsstyrelsen-vildleder-massivt 

  

Advarsel lå i Sundhedsstyrelsen i ni måneder 
http://m.b.dk/?article=26037044-Advarsel-laa-i-Sundhedsstyrelsen-i-ni-maaneder 
  

Du er til grin, når du klager over din læge 
http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article2002944.ece 
  

Kræftpatienter klager over Sundhedsstyrelsen 
http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/kraftpatienter-klager-over-sundhedsstyrelsen/ 
  

Sundhedsstyrelsen kørte journalist ’temmelig langt ud på et sidespor’ 
http://www.information.dk/481406 
  
Pårørendeformand: Psykiatersag er en skandale 
http://kissfmlive.com/parorendeformand-psykiatersag-er-en-skandale/ 
 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/16658:Seneste-nyt--Sundhedsstyrelsen-erkender-fejl
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2013/Maj/sundhedsstyrelsen-erkender-fejl.aspx
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspersonale/2013/Maj/sundhedsstyrelsen-erkender-fejl.aspx
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2139295/sundhedsstyrelsen-nogle-gigtmidler-er-for-farlige-at-bruge/
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE2139295/sundhedsstyrelsen-nogle-gigtmidler-er-for-farlige-at-bruge/
http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sundhedsstyrelsen-vildleder-massivt
http://m.b.dk/?article=26037044-Advarsel-laa-i-Sundhedsstyrelsen-i-ni-maaneder
http://ekstrabladet.dk/kup/sundhed/article2002944.ece
http://www.dagensmedicin.dk/nyheder/kraftpatienter-klager-over-sundhedsstyrelsen/
http://www.information.dk/481406
http://kissfmlive.com/parorendeformand-psykiatersag-er-en-skandale/

