HPV-vaccin innebär ett mycket sämre skydd än cellprovstagning. Enbart cellprovstagning fungerar
väldigt bra. Enbart HPV-vaccin fungerar väldigt dåligt! HPV-vaccineringen innebär onödiga risker
för en sjukdom som är relativt ovanlig.
Livmoderhalscancer är en mycket ovanlig cancerform.
Livmoderhalscancer står för endast 1,9 % av det totala antalet insjuknade i cancer. Tabellen visar de
tio vanligaste cancerformerna hos kvinnorna i Sverige. Livmoderhalscancer kommer på femtonde
plats.

Källa: Cancer i siffror 2009, Socialstyrelsen, cancerfonden samt SBU

Att dö i livmoderhalscancer är ännu ovanligare. I Sverige återfinns antalet dödsfall per år på
grund av livmoderhalscancer först på tjugoandra plats. Källa: Socialstyrelsen



I Sverige har vi redan en fungerande metod – nämligen cellprovtagning
Cellprovstagning fungerar till i princip100 % och vilken alla kvinnor automatiskt kallas till i
förebyggande syfte. De kvinnor som utvecklar dödlig livmoderhalscancer finner man i
stort sett uteslutande bland dem som ej går på cellprovtagning eftersom cancer lätt upptäcks,
förebyggs och behandlas efter cellprovtagning.
Finlands Cancerregister, Institutionen för statistisk och epidemiologisk cancerforskning
skriver:
”Av alla cancersjukdomar är livmoderhalscancer den cancerform som lättast kan
förebyggas…Det effektivaste sättet att förebygga livmoderhalscancer är cellprovtagning.”



Det är inte helt fastställt hur länge vaccinationen håller. Det ligger runt 5-10 år.



En absolut majoritet av dem som dör i livmoderhalscancer är i åldersgrupperna 85+,
70+ och 60+. Tre utav fyra som dör på grund av cancersjukdomen återfinns i dessa åldersgrupper. Den dos du tar av vaccinet idag är ur kroppen sedan länge när du är i den åldern.



Gardasilvaccinering kan inte förhindra 40 % av livmoderhalscancerfallen
Vaccinet anses enligt SBU att ha mer än 90 % skyddseffekt mot HPV 16 och 18. Det innebär
samtidigt att nästan 10 % av flickorna/kvinnorna inte får något som helst skydd mot HPV 16
och 18. Adderar man till dessa 10 % de 30 % där livmoderhalscancerfallen orsakas av övriga
HPV-virus så blir resultatet att nästan 40 % av livmodercancerfallen inte kan förhindras med
hjälp av Gardasilvaccinering.



90 % av HPV-infektionerna läker ut av sig själva
Läkemedelsverket:
”Mer än 50 % av sexuellt aktiva män och kvinnor blir smittade med HPV under sin livstid,
medan endast 0,8-3 % av kvinnorna beräknas utveckla cervixcancer. Majoriteten av HPVinfektioner (90 %) är tysta, övergående och självläkande.”



Det räcker inte med att bli infekterad av HPV för att utveckla livmoderhalscancer
Läkemedelsverket:
”HPV är en nödvändig, men inte tillräcklig orsak till cervixcancer. Andra bidragande faktorer
krävs också. Långtidsanvändning av hormonell antikonception (p-medel), många graviditeter,
tobaksrökning och samtidig infektion med HIV har identifierats som etablerade co-faktorer,
medan immunsuppression (immunförsvarsdämpande medicin) och samtidig infektion med
klamydia och herpesvirus är andra möjliga bidragande faktorer. Genetiska faktorer har också
visats associerade med ökad cancerrisk.”



2,3 % av de unga flickorna/kvinnorna (9-26 år) som ingick i HPV-vaccinstudien (med
Gardasil) fick autoimmun sjukdom inom 3-4 år från det att de tog vaccinationsspruta
eller placebo
Överfört till svenska förhållanden så innebär 2,3 % av en årskull på 55 000 flickor 1 265 fall
av autoimmun sjukdom. I studien hävdas det att detta skulle vara normalt men Merck/Sanofi
Pasteur jämförde enbart med sitt eget suspekta placebo. Är det verkligen normalt att över 2 av
hundra flickor/kvinnor ska utveckla autoimmun sjukdom vid så ung ålder? (Region skåne har
undvikit att svara på vår fråga)



I flera länder har Merck/Sanofi Pasteur stämts för att vaccinet har skadat kvinnor
allvarligt. 4 flickor dog i Indien när Gardasil, HPV-vaccinet, testades där.



I Danmark har många unga kvinnor fått den allvarliga sjukdomen POTS, som man tror
är en autoimmun sjukdom, och som orsakar intensiv hjärtklappning när man står upp,
yrsel och svimningar. De kan inte längre leva ett drägligt liv. Vissa hamnar i rullstol.
Även i Sverige har kvinnor fått POTS och andra biverkningar, men det tycks vara utbrett att
biverkningar av vaccin negligeras av sjukvården.
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