Om Gardasil
Flickor mellan 12 och 18 år får vaccination mot livmoderhalscancer
gratis. Reklamen för vaccinet Gardasil försöker både locka och skrämma.
Det �nns en fantastisk webbsida, www.mercola.com. Dr Mercola är både
läkare och naturläkare. Han och hans team samlar information om allt
som har med hälsa och ohälsa att göra. Hans artiklar avslöjar
läkemedels- och livsmedelsindustrin och handlar om hur man bygger
upp sin hälsa.
Man kan prenumerera på ett nyhetsbrev som kommer ungefär en gång i
veckan. Om du går in på dr Mercolas webbsida och slår in ett sökord så
kommer det upp en hel del artiklar i ämnet du sökt e�er. Jag sökte på
vaccinet Gardasil och �ck upp en mängd kritiska artiklar. När kommer
dessa i TV och tidningar?
Här följer en översättning av lite av det jag hittade. Det första är en
artikel som sedan dr Mercola kommenterar. Om man går man in på
webbsidan �nns mer att läsa på engelska.
Texten nedan är en förkortning av en artikel från Australien,
www.news.com.au/story/0,23599,22860011-421,00.html:
Livmoderhalscancervaccinet Gardasil som rekommenderas till
�ickor så unga som 12 år orsakar biverkningar från epileptiska
anfall och bortdomning, till yrselanfall, svimning och
förlamning.
Mer än 17 �ickor i veckan i Australien har upplevt sådana
reaktioner e�er vaccinationen, men landets departement för
hälsa och åldrande vägrar att avslöja detaljerna om dessa skador.
Vidare registrerades så sent som den 30 november 2007 hela 496
biverkningar hos Australia's Therapeutic Goods Association (TGA).
Bland dem hade 468 enbart vaccination mot livmoderhalscancer
som den enda misstänkta orsaken.
Observera att texten i detta dokument endast finns i informativt syfte och är på intet sätt avsett att vara någon som helst form av medicinsk rådgivning.
Rådgör alltid med din läkare kring specifika hälsoproblem och/eller användning av specifika preparat. Marianne Arnström, www.vitallyft.se.

I USA har upp till 1 700 kvinnor anmält biverkningar från
Gardasil, inkluderat 7 dödsfall.
Fram till idag har mer än 10 miljoner doser av Gardasil
distribuerats över hela världen.
TGA noterade att säkerheten hos Gardasil har övervakats av
myndigheterna i Australien och i andra världsdelar och att
biverkningarna stämmer överens med det som förväntas av
vilken vaccination som elst. (Observera att TGA har godkänt
vaccinet trots att biverkningar är väntade. /Marinnes anm.)

Dr Mercola svarar
Det är utan tvivel många välmenande mammor som blivit lurade, eller
åtminstone allvarligt missledda av Merck som är Gardasils tillverkare,
media, hälsomyndighetspersoner och kanske sina egna läkare – att tro
att Gardasil är något bra för deras döttrar.
I stället för att lyssna på påståendet att Gardasil är "läkemedlet mot
livmoderhalscancer som vi länge väntat på" förklarar vi vad det är så här:
Gardasil har orsakat tusentals allvarliga reaktioner - några av dem
dödliga - och din dotter kan fortfarande få papillomvirus (HPV) e�er att
ha fått vaccinet.
Som Mercks egna texter nämner så skyddar Gardasil inte kvinnor mot
de HPV-sorter som inte omfattas av vaccinet. Så tillåt mig att upprepa:
även om �ickorna accepterar riskerna och blir vaccinerade kan de
fortfarande få HPV.
Och som artikeln här ovan illustrerar är riskerna av vaccinet betydande
och har rapporterats inte bara i USA utan också i andra delar av världen.
I USA publicerades så sent som augusti 2007 en undersökning i National
Vaccine Information Center som avslöjade följande alarmerande statistik
om detta onödiga vaccin:

2 207 biverkningar rapporterades, däribland dessa:
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5 �ickor dog
31 �ck livshotande skador
1 385 �ck åka till akuten
451 har fortfarande inte blivit bra
51 blev handikappade
Alla dessa biverkningar av vaccinet som KANSKE (å andra
sidan - kanske inte) skyddar mot HPV – en infektion som 90 %
av de smittade återhämtar sig från så småningom. I stället för
att utsätta din dotter (och nu t.o.m. din son!) för detta
potentiellt farliga vaccin, kanske du borde förebygga
problemet. (Dr Mercola skriver i en annan liten artikel att
vaccinet även ska ges till pojkar för att skydda dem om de
skulle komma att ha oralsex med �ickor.)
Inse att livmoderhalscancer (eller vilken typ av cancer
som helst) inte beror på en "brist på vaccin".
Tala med dina barn om HPV. Denna infektion smittar
sexuellt så den kan till 100 % förebyggas genom
livsstilsval.
Inse även kra�en av dina starka känslor. En ny "skola"
som arbetar med denna inriktning, German New
Medicine (GNM), visar hur vissa stressfyllda situationer
eller "kon�iktchocker" triggar igång cancer eller andra
sjukdomar i din kropp.
Håll ditt immunsystem starkt. Ett hälsosamt
immunsystem kan bättre hantera fysisk och psykisk
stress.

Även om man väljer att undvika riskbeteenden är den viktigaste frågan:
Hur farligt är detta virus? Trots att över 6 miljoner kvinnor varje år får
HPV, var det bara 2 % av de patienter, som deltog i en färsk
undersökning, som infekterades av den sorts HPV som utsatte dem för
större risker att utveckla livmoderhalscancer.
Se till exempel den här videon:
www.youtube.com/watch?v=RBAv1H0-dYc
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Gardasil: fortsättning...
Jag tycker att denna information är så viktig att jag skulle vilja att ni
skickar det i er tur till era vänner, speciellt de som har döttrar. Vi kan
inte låta den intensiva reklamen om Gardasil stå oemotsagd.
Detta är en översättning jag gjort från Virginia Hopkins Healthwatch
nyhetsbrev. Virginia skriver om alla möjliga hälsoproblem men är
speciellt inriktad på det som har med hormoner att göra. På
www.virginiahopkinstestkits.com/gardasilvaccinehpv.html �nns mer
information på engelska. Till er som vill veta mer om Gardasil har jag
�er länkar. Hör av er så skickar jag dem till er.

Utan Gardasil kunde jag vara ännu en flicka som inte skadas av
"Big Pharma"
Här nedan �nns manuskriptet till en TV-annons för Gardasil, ett vaccin
för HPV (humant papillomvirus) som kan orsaka livmoderhalscancer.
Denna reklam har nått ut vitt och brett och visar unga hippa tjejer som
åker skateboard, spelar trummor och bara vill vara "en mindre" (som får
livmoderhalscancer). Gardasilreklamen är skriven i kursiv stil. Min
version av sanningen, som jag tycker att den borde framställas av
tillverkaren Merck, är skriven i normal stil.

Varje år får tusentals amerikanska kvinnor veta att dom har
livmoderhalscancer.
Vi medger att "tusentals" är ett relativt begrepp. Inte många
kvinnor i de utvecklade länderna får livmoderhalscancer och
ännu färre dör av det. I USA får 12 000 kvinnor om året
livmoderhalscancer och mindre än 4 000 dör av det. De �esta
kvinnor som dör av livmoderhalscancer är narkomaner
och/eller prostituerade som har dålig hälsa och som inte tar
regelbundna cellprover från livmodertappen. Många �er
kvinnor dör av livmoderhalscancer i outvecklade länder, men
e�ersom dom inte kan betala 300 dollar för ett vaccin så
fokuserar vi våra insatser på den amerikanska marknaden.
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Jag skulle kunna vara en mindre. En mindre i statistiken. En mindre.
För nu �nns Gardasil. Det enda vaccin som kan skydda dig från 4
typer av HPV som kan orsaka 70 % av livmoderhalscancerfallen.
Observera att vi sa "kan". Inte "kommer att". Det beror på att
Gardasil endast påverkar 4 av 18 typer av HPV och att 70 % kan
diskuteras. Därför använder vi även här ordet "kan". Enligt
CDC:s (Center for Disease Control, Amerikanska centret för
sjukdomskontroll) och FDA:s (Federal Drug Administration,
kontrollerar allt som har med läkemedel att göra) hemsidor är
HPV inte farligt för friska kvinnor och för de �esta kvinnor är
det kortlivat och inte förknippat med livmoderhalscancer. Det
försvinner av sig själv utan behandling.
Jag vill vara en kvinna mindre som kämpar mot livmoderhalscancer.
En mindre.
De �esta fallen av livmoderhalscancer upptäcks tidigt som
några få onormala celler vid en cellprovstagning och
behandlas av den egna doktorn eller på annan
öppenvårdsklinik.
Som alla vacciner kan Gardasil inte helt skydda alla.
Faktum är att e�ersom vi inte har några långsiktiga studier av
vaccinet, så är ni �ickor våra försökskaniner. Ta emellertid
fasta på denna förvarning, att om du drabbas av biverkningar
som förlamning, kramper eller död, kommer vi att hävda att
det var en tillfällighet.
Biverkningar inkluderar smärta, svullnad, klåda och rodnad vid
injektionsstället, feber, illamående eller yrsel.
Vi hatar att nämna detta men både enligt VAER:s
(rapportsystemet om vacciners biverkningar hos FDA)
hemsida och intervjuer med föräldrar vars döttrar fått
vaccinet, har Gardasil också satts i samband med svimningar,
kramper, blodproppar, extrem trötthet, svullnad, smärta i
leder, svåra utslag och sår, hjärnin�ammation, förlamning och
det förknippas dessutom med 32 dödsfall. Men vad oss
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beträ�ar liknar de alla bara anekdoter och att det inte kan
bevisas beror inte på att VAER:s hemsida inte är uppbyggd för
att samla den information som skulle behövas för att bevisa
det.
Gardasil är inte för kvinnor som är gravida. Gardasil förebygger inte
alla typer av livmoderhalscancer, så det är viktigt att fortsätta med
regelbundna cellprovstagningar av livmodertappen. Gardasil
används inte för att behandla livmoderhalscancer.
Vi försöker att inte nämna det, men viss forskning tyder på att
Gardasilvaccinet kan aktivera HPV-viruset och kan påskynda
be�ntligt HPV. Med tanke på att HPV-viruset är mycket vanligt
och nästan alltid ofarligt, verkar det här vara en betydande
risk. Enligt en studie med kvinnor som redan hade
livmoderhalscancer när dom �ck vaccinet, ökade vaccinet den
cancerogena cellförändringen med 44 %.
Be din doktor om att få bli vaccinerad med det enda vaccinet mot
livmoderhalscancer, Gardasil.
Nå, i själva verket är det ett HPV-vaccin men
livmoderhalscancer låter mycket mer skrämmande. Skulle det
vara så att inte tillräckligt många av er ber er doktor om
Gardasil, så satsar vi miljontals dollar på amerikanska politiker
i ett försök att göra Gardasilvaccinet obligatoriskt för �ickor
som ska börja på "Junior High School" (de är då 11 år). Om
fattiga �ickor inte har råd med vaccinet, kommer vi så
småningom att få samhället att betala för att dom ska få det.
Och lyssna nu. Vi arbetar hårt för att få Gardasil godkänt för
unga pojkar. Inte för att dom kan få livmoderhalscancer utan
för att det "kan" hjälpa att skydda dom från att få genitala
vårtor. Vilken guldgruva för oss! Med både pojkar och �ickor
kommer vi att tjäna miljarder! Vi vill också påpeka för er att
även om Gardasil nu rekommenderas av myndigheterna till
�ickor och kvinnor mellan 9-26 år, har det bara testats på
tonåringar och kvinnor mellan 15-26 år.
Gardasil. Gardasil. Gardasil. Gardasil.
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Oh, vad det kan göra för vårt företag. Vaccinet kräver 3
injektioner och kostar 300 dollar. Multiplicera det med
miljontals �ickor, kvinnor och pojkar, det är bara att räkna. Vi
inser att det är ett ganska ordentligt pris att betala för ett
läkemedel som inte har testats så länge, bara behandlar 4 av 18
stammar av HPV, mycket väl kan orsaka fruktansvärda
biverkningar och även dödsfall och e�er miljontals
vaccinationer kommer man i USA bara att hindra några tusen
dödsfall i huvudsak hos en grupp kvinnor som sannolikt inte
ens kommer att få vaccinet. Men våra VD:ar och aktieägare
älskar det så vi kommer att göra allt i vår makt - och den är
betydande - för att tvinga det på dig. Vi är ett företag som
prioriterar rätt!
Med Gardasil kan du vara en mindre.
Med Gardasil kan du vara ännu ett o�er för en potentiellt
skadlig drog. Med Gardasil kan du vara 300 dollar fattigare
och fortfarande få livmoderhalscancer. Med Gardasil kan ditt
be�ntliga HPV-virus, som är mycket vanligt och nästan alltid
ofarligt, bli mycket värre och faktiskt orsaka
livmoderhalscancer. Med Gardasil, om du har
livmoderhalscancer när du får vaccinet, kan det bli mycket
värre. Utan Gardasil kan du vara en mindre som skadas eller
dödas av "Big Pharma".

Ninnie Sjösten har gjort följande arbete om Gardasil:

Stoppa vaccinering med Gardasil
Socialstyrelsen.se, "Allmän del av vaccinationsprogrammet" sedan 2012:

HPV står för humant papillomvirus och är ett virus som kan orsaka
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livmoderhalscancer. Viruset smittar via sexuell kontakt. En liten del av
alla som smittas får en långdragen infektion under många år. Då finns
en risk att celler i livmoderhalsen förändras och utvecklas till cancer.
Vaccinationen är inriktad mot de två celltyper som orsakar flest fall av
sjukdomen, vilket i praktiken motsvarar ett skydd mot cirka 70 % av all
livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att flickan som vuxen går på
regelbundna cellprovskontroller.

Vårdguiden.se:

I Sverige får idag färre än 400 kvinnor per år
livmoderhalscancer, medan omkring 30 000 får veta att de
har misstänkta förstadier av någon grad, så kallade
cellförändringar. De �esta kvinnor som utvecklat
livmoderhalscancer har inte lämnat cellprov regelbundet.
Regelbunden cellprovskontroll gör att förstadierna,
cellförändringarna, kan upptäckas i tid och behandlas genom
en enkel operation. Att gå på regelbundna
cellprovsundersökningar ger ett gott skydd mot
livmoderhalscancer. Sedan vi började med cellprovskontroller
i slutet av 60-talet, har antalet livmoderhalscancerfall
halverats.
Gardasil sägs kunna skydda mot 70% av cancerfallen, ca 280
kvinnor. Enligt Gardasil dör ca 30% av de ca 120 kvinnor som
får livmoderhalscancer. Med hjälp av Gardasil skulle den
si�ran enligt dem själva kunna vara 84 istället. Men skulle �er
göra cellprovskontroller, skulle vi alltså ändå kunna sänka
antalet cancerfall kra�igt.

Cancerfonden.se:

Tack vare att allt �er kvinnor kommer under behandling på ett
tidigt stadium, blir de �esta friska och återvänder till sitt
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normala liv.

SBU.se, Statens beredning för medicinsk utvärdering, "Orealistiska
förväntningar på cancervaccin":

Överdrivna förväntningar på e�ekten av en allmän vaccination
riskerar att leda till att färre kvinnor i framtiden deltar i
cellprovskontrollerna och därmed till nya hälsorisker. De
be�ntliga vaccinerna kan inte ersätta cellprovskontrollerna,
utan måste i stället värderas som ett möjligt komplement. Det
är oklart hur länge vaccinet skyddar.

Fass.se, Innehåll:

L1 protein i form av viruslika partiklar framställda i jästceller
(Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Stam 1895)) med
hjälp av rekombinant-DNA-teknik. Adsorberat på amor�
aluminiumhydroxifosfatsulfat-adjuvans (0,225 mikrogram Al).
Rekombinant DNA-teknik innebär genmodi�ering och kan
leda till oanade konsekvenser. Enligt vissa oklara källor innebär
rekombinant DNA-teknik att substanser i vaccinen kan
penetrera blod- och hjärnbarriären och orsaka grava skador.
Aluminium antas kunna bidra till Alzheimers, enligt t.ex.
alzheimers.org.uk.
Eventuella biverkningar:
Biverkningar som rapporterats sedan introduktionen på
marknaden inkluderar: Svimningar, ibland åtföljda av
skakningar eller stelhet, har rapporterats. Även om
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svimningsepisoder är mindre vanliga ska patienter observeras
under 15 minuter e�er att de fått HPV-vaccinet. Allergiska
reaktioner som kan inkludera svårighet att andas, väsande ljud
(bronkospasm), nässelutslag och utslag har rapporterats. Några
av dessa reaktioner har varit allvarliga.
Liksom för andra vacciner innefattar biverkningar som
rapporterats under allmän användning följande: svullna
körtlar (hals, armhåla eller ljumske), Guillain-Barrés syndrom
(muskelsvaghet, onormala känselförnimmelser, krypningar i
armarna, benen och överkroppen), yrsel, kräkningar,
ledsmärta, värkande muskler, ovanlig trötthet eller svaghet,
frossa, allmän sjukdomskänsla, ökad risk för blödningar och
blåmärken samt hudinfektioner på injektionsstället.

Newsvoice.se,"Vaccination med Gardasil kan ge cancer och andra
biverkningar":

Det �nns hundra olika typer av pappilomvirus. De �esta läker
ut av sig själva. Gardasil påstås skydda mot fyra typer. Två av
dessa, typ 16 och 17 som anses vara de mest ansvariga för
livmoderhalscancer har en smittofrekvens på endast 1,5 %
respektive 0,8 %. Dessutom läks 90 % av infektionerna ut
naturligt (självläkning), enligt en studie publicerad i The Journal
of the American Medical Association.
En rapport avslöjar att FDA under �era år känt till att det inte
�nns ett samband mellan HPV och livmoderhalscancer.
Däremot kan vaccinering av kvinnor som redan har en
oförarglig infektion av ett av de virus som Gardasil påstås
skydda mot, orsaka att infektionen aktiveras och det kan
innebära en cancerrisk. Med andra ord kan Gardasil ge cancer,
något som läkemedelsbolagen självklart mörkar.
I en rapport från 2007 dras följande slutsats: Inga säkra bevis
observerades av vaccinets terapeutiska e�ekt, alltså inga bevis
för att vaccinet har någon som helst e�ekt. Gardasil är inte
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bara värdelöst utan till och med farligt. Det har rapporterats 9
000 biverkningar inklusive förlamningar, fosterskador,
spontana aborter och 27 dödsfall e�er vaccinering mellan åren
2006 och 2008 i USA.

Läkemedelsverket, "Erfarenheter av vaccination i åk 4 –
biverkningsrapportering 2005/2006":

Totalt inkom 1 513 rapporter under läsåret 2005/2006 för de
två vaccin som används mot di�eri/stelkramp/kikhosta,
Infanrix (DTaP) och Tetravac (DTaP/IPV). Sammanställningen
visar att lokala reaktioner på injektionsstället dominerar. Tre
biverkningar var av allvarlig art, två bedömdes ha samband
med vaccinet. I det ena fallet �ck barnet en stor lokal reaktion
kombinerat med feber, i det andra en allergisk reaktion. Inga
bestående men har rapporterats i något av fallen.

Svenska Jaqueline Lindström berättar för mig:

Jaqueline är en 18-årig tjej som tog vaccinet för några år sedan.
E�er varje spruta (totalt tre stycken) �ck hon gradvis mer och
mer skakningar. Hon sökte vård, skickades bara vidare till olika
läkare och �ck bland annat göra en MR-undersökning. Till slut
var det en läkare som sade att det kunde vara kopplat till
vaccinet, då han hade stött på �era unga �ickor med samma
skakningar som börjat e�er att de tagit vaccinet.
Jaquelines egna ord:
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”

Skakningarna är något jag lever
med varje dag och skakningarna är
inget som underlättar i min vardag.
När jag är trött eller utmattad efter
ansträning så skakar både fötterna,
knäna och händerna okontrollerat,
vilket är ofantligt jobbigt för mig.
Efter att jag tog dessa sprutor så
svimmar jag även väldigt lätt. Gör
det flera gånger i månaden och
måste vara jätte-, jättenoga med att
äta och dricka ordentligt, för om jag
hoppar över maten eller inte har tid
att äta så svimmar jag. Likadant så
brukar jag svimma medan jag
duschar på grund av att det blir
sämre med syre (dock inte såpass
lite syre att en frisk människa hade
svimmat).

Epochtimes.se, "13-årig �icka kan varken gå eller tala e�er
HPV-vaccination":

Den tidigare fullt friska Lucy Hinks kan varken gå eller tala
e�er att ha injicerats med den tredje dosen av vaccinet
Cervarix, ett vaccin mot humant papillomvirus (HPV) och
livmoderhalscancer. De svåra sviterna gör att hon sover upp
till 23 timmar per dag. Nu varnar Lucys föräldrar för
biverkningarna av vaccinet, rapporterar den brittiska
tidskri�en Daily Mail.

Elfving möter Annika Linde 2011-10-16 (MP3):

Annika Linde är statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet och en av
landets främsta influensaexperter. Hon säger i intervjun att om man
klarar av en influensa så är det bättre att ligga sjuk i några dagar än att
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vaccinera sig: "Om man kan ta en infektion är det bättre att bli
infekterad." Hon säger även: "Jag vaccinerar mig inte för jag följer de
råd jag själv ger."

Anmälda till Konsumentverket:

Reklamutskicket och hemsidan www.gardasil.se är anmälda till
Konsumentverket för missledande information och reklam: Dok.id.
163127 registrerat 2009-06-29 hos Konsumentverket.

Jämför med Pandemrix och narkolepsiskandalen. Ingen tog det på allvar
i början, men det visade sig vara sant. Med det i färskt minne borde man
vara ännu mer vaksam nu.
Man kan söka på Youtube och hitta ett antal kvinnor som berättar om
sina biverkningar, eller om döttrar/systrar/vänner som dött e�er
sprutan. Det rapporteras även om över 100 dödsfall, blodproppar,
missfall, missbildningar på nyfödda, kräkningar, svimningar/kollaps,
koma, kramper, lågt blodtryck samt ryckningar i ansiktsmuskler, armar,
händer, ben och fötter.
Var och en måste bilda sin egen uppfattning om man bör ta vaccinet
eller ej, men jag anser att det hör till alla föräldrars ansvar att läsa på
innan de ger sina döttrar detta vaccin. Går man på kontroller
regelbundet och använder kondom om man inte har ett fast förhållande,
så är det ett mycket gott skydd mot livmoderhalscancer. Min dotter
kommer INTE att få ta Gardasil.

Länkar:
Gardasils hemsida: www.gardasil.se
Folkhälsomyndigheten - "Allmänna vaccinationsprogrammet för
barn": www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap
/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/
1177.se - Cellförändringar i livmoderhalsen:
www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Sjukdomar
/Cellforandringar-i-livmoderhalsen/
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1177.se - Livmoderhalscancer: www.1177.se/Kronoberg
/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Cancerformer
/Livmoderhalscancer/
Cancerfonden - Livmoderhalscancer: www.cancerfonden.se/omcancer/livmoderhalscancer/
Fass.se - Gardasil: www.fass.se/LIF/product?docType=7&
specId=&userType =&nplId=20051216000104&
Newsvoice.se,"Vaccination med Gardasil kan ge cancer och andra
biverkningar": newsvoice.se/2011/10/25/vaccinationmed-gardasil-kan-ge-cancer-och-andra-biverkningar-enligtstudier/
Vaccin.me - "Vaccinet som ökar risken för cancer":
vaccin.me/2012/01/16/gardasil-a-sad-girl-vaccinet-som-okarrisken-for-cancer/
Läkemedelsverket - "Erfarenheter av vaccination i åk 4 –
biverkningsrapportering 2005/2006": lakemedelsverket.se/Allanyheter/NYHETER-2007/Erfarenheter-av-vaccinationi-ak-4--biverkningsrapportering-20052006/
Jaquelines blogg - Gardasil:
jaquelinelindstrom.wordpress.com/category/gardasil-2/
Epoch Times Sverige - "13-årig �icka kan varken gå eller tala
e�er HPV-vaccination": www.epochtimes.se/13-arig-�ickakan-varken-ga-eller-tala-e�er-hpv-vaccination/
Sveriges Radio - Ulf Elving möter Annika Linde:
sverigesradio.se/sida/avsnitt/54488?programid=3164
U.S. Department of Health and Human Services (Amerikanska
livs- och läkemedelsverket) - "Gardasil Vaccine Safety":
www.fda.gov/BiologicsBloodVaccines/SafetyAvailability
/VaccineSafety/ucm179549.htm
Centers for Disease Control and Prevention, Rapporter om
biverkningar: www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines
/hpv-vaccine.html
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Ifrågasatt efter nej till vaccinering av dotter
Här kommer sist ett svar som en mamma som heter Lisa Billö på
Facebook skrivit ihop när hennes beslut att inte vaccinera sin dotter med
Gardasil blev starkt ifrågasatt.
Detta kan ni kopiera och skicka till skolsjuksköterskan om hon
ifrågasätter dig för ditt beslut att inte vacccinera din dotter.
GARDASIL någon? Vår dotter �ck erbjudandet. Jag svarade skolan så här:

”

Hej!
Vår dotter har fått information om vaccin mot HPV,
Humant Papillom Virus. Det uppfattade hon som ”ta
vaccin eller få cancer och dö”. Hon �ck även med sig ett
brev hem där det står att vaccin mot HPV skyddar mot
mer än 70% av all livmoderhalscancer”. Jag hade inte
tänkt ta diskussionen alls, utan helt enkelt bara tacka
nej. Men med de faktafel som sprids känner jag mig
nödgad att ta till orda. Det vore beklagligt om andra
föräldrar fattar ett sådant här viktigt och kanske
avgörande beslut på helt fel grunder. Jag tänker så här:
Det anges inte vilket vaccin det rör sig om.
Gardasil? Berätta gärna det i så fall samt vad det
innehåller - till alla föräldrar. Man får förutsätta
att även andra har intresse i att veta vad som
kommer att injiceras i deras barn.
Vaccinet skyddar inte mot cancer som ni angett.
Man vaccinerar sig alltså inte mot cancer. Det
antas däremot ge skydd mot Papillomvirus
(HPV) 6, 11, 16 och 18, varav HPV 6 och 11 kan
ge kondylom och HPV 16 och 18 är förknippade
med cancer. Utöver detta �nns oändligt många
olika papillomvirus som i sin tur kan ge
cellförändringar, som i sin tur kan leda till
cancer långt senare. Vaccinet antas skydda mot
enbart ett fåtal av dessa virus, inte alla. Vaccinet
är alltså mot ett virus (några få av dem), inte
mot cancer. Att ange att vaccinet skyddar mot
cancer är gravt missvisande och felaktigt. Att
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sedan dra till med en si�ra som inte �nns
belagd känns mycket oseriöst. Var kommer
si�ran "70%" ifrån? ( Jag kan gissa. Det kommer
från antagandet att vaccinet skyddar mot 70%
av de HPV-infektioner som vaccinet innehåller,
som i sin tur KAN leda till cancer? Och i så fall
är det så att man mätt antikroppar och antar att
det �nns ett skydd, inte att man faktiskt noterat
något skydd.)
Enligt lag är ni skyldiga att informera både om
eventuella fördelar och nackdelar av ett vaccin.
Inga biverkningarna nämns. I FASS kan man
läsa att smärta, svullnad, rodnad, huvudvärk,
blåmärken, klåda, smärta i extremitet, feber,
illamående, nässelfeber, andningssvårigheter,
bronkospasm, svimningar, skakningar, stelhet,
allergiska reaktioner, svullna körtlar, (hals,
armhåla eller ljumske), muskelsvaghet,
onormala känselförnimmelser, krypningar i
armarna, benen och överkroppen, eller
förvirring, Guillain-Barrés syndrom, akut
disseminerad encefalomyelit, yrsel, kräkningar,
ledsmärta, värkande muskler, ovanlig trötthet
eller svaghet, frossa, allmän sjukdomskänsla,
ökad risk för blödningar och blåmärken samt
hudinfektioner på injektionsstället är möjliga
biverkningar. Dessutom rapporteras det friskt
från vårt grannland (Danmark) om unga
kvinnor som drabbats av POTS (Postural
Orthostatic Tachycardia Syndrome, alltså
ortostatisk inolerans / konstanta svimningar),
och CRPS (Complex Regional Pain Syndrome,
kroniskt smärttillstånd). Detta har även
rapporterats i Sverige: sverigesradio.se/sida
/artikel.aspx?programid=83&artikel=6256062 . I
en studie kan man läsa om en ung kvinna som
e�er den här cocktailen drabbades av
autoimmun blödarsjuka där immunförsvaret
förstör trombocyter som är nödvändiga för
normal blodkoagulering:
www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/27312165/ .
Biverkningar av Gardasil är under utredning. Vi
vet alltså inte med säkerhet att Gardasil är ett
säkert vaccin. Ändå används det. I Danmark
�nns forskare som föreslår att man skall pausa
vaccineringen därför: www.bt.dk/sygdomme
/dansk-forsker-bekymret-for-bivirkningervi-skal-tage-en-time-out-i-hpv-vaccinerne .
Japanska myndigheter har slutat
rekommendera Gardasil pga allt för många och
allt för allvarliga biverkningar:
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http://www.tokyotimes.com/hpv-vaccineseen-di�erently-by-japan-and-the-u-s/ .
Har vaccinet någon e�ekt? Docent Lennart
Waldenlind i Sverige anser inte det. Han har
nämligen studerat det vetenskapliga underlaget.
Exempelvis kvarstår 4 av 5 oönskade
cellförändringar trots vaccin. Han går till och
med så långt att han menar att man kan
invaggas i falsk säkerhet och inte ta de
regelbundna kontrollerna på allvar:
www.svd.se/gardasil--ett-vaccin-med-mattlige�ekt/i/senaste .
Cellförändringar är inte cancer. Huvuddelen är
övergående och läker ut av sig själv. Hos några
få kan dessa cellförändringar så småningom
övergå i cancer. Förloppet är mycket långsamt
och därför är denna cancerform gynnsam att
påverka med preventiva åtgärder som
gynekologisk cellprovskontroll. Berätta gärna
om det alternativet till alla föräldrar.
Användandet av vaccin mot HPV är omotiverat
enligt en annan studie, där man kommit fram
till att insjuknandet är så lågt. Samma studie
påpekar att antalet fall minskat i exempelvis
Indien där man mer tydligt ser att förbättrade
levnadsförhållanden och miljö bidragit till
detta.
Kuriosa: Kroppen klarar av 95% av alla
HPV-infektioner själv (Diane Harper /
HPV-forskare). Inga studier visar att Gardasil
hjälper mot eller förhindrar en
livmoderhalscancer. 80% av alla kvinnor får en
HPV-infektion någon gång i sitt liv. Bara en
bråkdel av de utvecklar livmoderhalscancer. Av
de är det väldigt få som dör. Det förmodade
skyddet av vaccin varar bara i några år (alltså,
man har bara kvar antikroppar i några år). Men
få 12-åringar är sexuellt aktiva. E�er 5 år har
kroppen bara kvar antikroppar mot HPV 16. De
andra är borta.
I samtal med barnen måste det �nnas ett bättre
sätt att prata om det här. De måste förstå att de
inte kan vaccinera sig mot cancer. De måste
förstå att det är en minimal chans att få den här
typen av cancer. De måste förstå att de kan
förebygga. Prata skydd med dem. Varför inte
med killarna också? Prata om vikten av
regelbundna kontroller. Men skräm de inte till
att vaccinera. Dessutom med något så ogrundat
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och outrett. Bristfällig information skapar oro.
Korrekt information skapar trygga individer
som kan fatta egna beslut på rätt grunder.
Slutligen lite inspiration för de som vill se hur
det gått för andra unga kvinnor som
vaccinerats mot HPV:
www.youtube.com/watch?v=aUB-3kZK-rA&
feature=youtu.be och
www.youtube.com/watch?v=vR--WzPFG0k&
feature=youtu.be samt
www.youtube.com/watch?v=82V-b1cyrLI&
feature=youtu.be . Läs även om Maja som �ck
sitt liv förstört av Gardasil:
sverigesradio.se/sida/avsnitt
/602573?programid=909 .
PS. Brevet avslutas med en friskrivningsklausul från er
sida där ni "utgår från att föräldrar med gemensam
vårdnad agerar i samförstånd". Det får ni inte. Enligt lag
måste ni ha båda föräldrarnas godkännande. Särskilt i
fall av så här bristfällig information och kunskap i ett
ämne, riskerar många föräldrar att hamna i situationen
att de inte är överens.
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