Årsberetning 2014 - Vaccinationsforum
Igen et meget travlt år, hvor især arbejdet med HPV skader har været meget tidskrævende.

Foredragene som vi havde besluttet
Vi startede året ud med et foredrag i Kolding, i samarbejde med MayDay og med Carsten Vagn Hansen som
foredragsholder. Senere gentog vi det i Århus. Vi har derefter haft to foredrag med sociologen, Anne
Birgitte Jensen, om hvorfor folk vælger MFR-vaccinen fra – et oplæg som tog udgangspunkt i hendes
kandidatopgave. I efteråret holdt vi et stort arrangement sammen med LNS og May Day, hvor den svenske
forsker, Ann Charlott Stewart, fortalte om vacciner og med et særligt indslag om HPV-vaccinen.
Vaccinationsskader i året der gik
Vi får stadig en del henvendelser omkring mistanke om skader efter HPV vaccinen, cirka 40 stykker i 2014.
Nogle henvender sig kun primært og glider derefter over i facebookgrupper og derfor mister vi kontakten
med dem. Det kræver et medlemskab for at vi går ind i en sag. Nogle går derefter rundt og prøver alverdens
behandlinger og kommer så tilbage, efter at de ikke har fået det bedre. Så der er ofte en lang vej til at få en
egentlig sag at gøre færdig til patienterstatningen. Der er ca. 10 stykker, der er forsvundet på den måde ud
af de 40 stykker, der har henvendt sig i 2014. Derudover er der 10 sager, som er blevet afvist i PE, hvor vi i
de 10 tilfælde har medvirket med at skrive anker.
Patienterstatningens begrundelser for afvisning er vi pt gået i gang med at få angrebet, da den er absurd.
Men mere om det i løbet af 2015!
Vi har været med til at anmelde omkring 10 børns skade efter DiTeKiPol/Hib-vaccinen, alle som
aluminiumsallergi og alle er blevet anderkendt. Én har fået afvist en skade efter allergi-vaccination.
Der har været en henvendelse om alvorlige bivirkninger efter MFR-vaccinen.
Udgivelse af 4. version af bogen ”I Tvivl om Vaccination?” og pjecen ”Vaccinationsskader og
komplikationer ”
Vi redigerede og udgav version 4, 4. oplag af bogen og 2. udgave af pjecen.
Henvendelser til politikere og myndigheder
Foreningen har været meget i kontakt med politikere omkring HPV skandalen. Henvendelserne har bl.a.
været stilet til Sundhedsministeren, Sundheds- og forebyggelsesudvalget samt Regionerne om problemerne
med diagnose og behandling af HPV skader.
Vi har også skrevet et høringsvar i anledning af vedtagelse af loven om Det Danske Vaccinationsregister
(DDV). Her oplevede vi ved 3. behandling af lovforslaget at alle sundhedspolitiske ordførere specifikt
understregede, at dette lovforslag ikke måtte føre til tvangsvaccination i Danmark.
Vi har deltaget ved høring om funktionelle lidelser i marts 2014. Vi har desuden deltaget i en henvendelse
om problemerne med brug af diagnosen funktionelle lidelser sammen med i alt 13 foreninger, der
repræsenterer ca. 18.000 medlemmer, og alle har denne fælles sygdomsproblematik.
I alle disse patientforeninger anses det for et af vores største problemer – nemlig at flere og flere får
diagnosen funktionelle lidelse, på trods af at det er særdeles tydeligt, at problemet er, at man i
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sundhedsvæsnet ikke har faglig viden eller vilje nok til at få en professionel udredning og dermed også
diagnose og behandling. Det er et af sundhedsvæsnets sorte pletter i disse år.
Dette arbejde er især trukket af Hanne Holst Rasmussen, men også af personerne fra ME-foreningen og
Patientforeningen Danmark. Selve oplægget er et stykke formidabelt arbejde, som politikere og andre
involverede kan gå ud fra, fordi det både er omfattende klart og faktuelt.
Vi har også haft et møde med Patienterstatningen med klage over deres sagsbehandling af HPV skaderne.
Deres svar på vores spørgsmål og kritik var højst overraskende. Så det vender vi tilbage til i løbet af 2015
Deltagelse i kongres i Nice
Sarah var til kongres i Nice om autoimmune sygdomme den 24.- 30. marts 2014. Kongressen afholdes
årligt, dette år for 9. gang, og er et samlingspunkt for over 1000 af de fremmeste forskere på området, med
over 2000 deltagere bestående af læger, forskere og andre interesserede. Den første dag på konferencen
var specifikt afsat til et Symposium om vacciner og autoimmunitet.
Helsemessen i Øksnehallen
Vores stand ved messen var godt besøgt og det var som sædvanligt et godt sted at få bredt vores budskab
ud.
Medlemstallet er ved udgangen af 2014 650 medlemmer
Tak til medlemmer for jeres trofaste støtte, især tak til dem der støtter uden at have brug for foreningen
mere. Det betyder meget for os og gør at vi har lyst til at kæmpe videre.
Bestyrelsesmøder
Vi plejer at afholde 4 pr. år – men i 2014 afholdte vi 5 møder, da der var meget at se til og meget for os at
arbejde med.
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