
     

 

Landsforeningen HPV-bivirkningsramte arrangerer camp, 

med fokus på behandling og lindring af HPV vaccineskader.  

Landsforeningen for HPV- Bivirkningsramtes Camp som afholdes i tidsrummet 30 oktober til 1. november 

på Dayz Resort, Søhøjlandet i Gjern har ordet "HÅB" som ledetråd. 
  
Landsforeningen for HPV- Bivirkningsramte vil arbejde for en individuel tilpasset behandling til hver eneste 

HPV- Bivirkningsramte. Der findes HÅB for bedring, der er realistisk HÅB for, at man ved den rette 

behandling kan få sit liv tilbage, der er HÅB til alle familier ramt af HPV- Bivirkninger. 
  
Landsforeningen for HPV- Bivirkningsramte vil sprede HÅB igennem saglig og videnskabelig information, 

og vil med støtte fra jer medlemmer sørge for, at de relevante myndigheder indser, at de HPV- 

Bivirkningsramtes HÅB kun kan realiseres ved at turde tage nye skridt til behandling, der er tilgængelige i 

udlandet. 
  
Vi vil med vores Camp tænde HÅB og ser frem til at komme tættere på en hurtig individuel behandling af 

alle HPV- Bivirkningsramte - det er tid til handling. 

Benyt denne enestående chance for at blive opdateret –og få HÅB, med seneste viden på området. Få 

information om erstatningsmuligheder, mulighed for at få hjælp til skole, hjælpemidler, støtte og 

lønkompensation - og ikke mindst, få viden om hvad I selv kan gøre for at få det bedre.  

Se detaljeret program på næste side.   

Dagsbillet 
Medlemmer med familie har gratis adgang. 
Ikke medlemmer kan købe en dagsbillet til lørdag, for 250 kr. for hele familien. 
Studerende og pensionister 50 kr. 
 
Læger gratis adgang.  
  
(Dagsbillet giver ikke adgang til badeland, og centerets øvrige faciliteter) 
Bindende tilmelding til Luise Juellund, telefon 3020 5737, eller e-mail hpv-danmark@outlook.dk  
Er du endnu ikke medlem, men vil gerne deltage, kan du melde dig ind lige her  
 
 

mailto:hpv-danmark@outlook.dk
http://hpv-bivirkningsramte.dk/bliv-medlem


Weekendophold 
Vi har fået lavet en rigtig god aftale med DAYZ Resorts, og kan derfor tilbyde overnatning i feriehusene, til 

fordelagtige priser. Det betyder, at der er mulighed for at leje 3 forskellige lejlighedstyper fra fredag kl. 

15.00 til søndag kl. 14.00 

Lejlighedstype A    Medlemspris 1250 ,-      
Lejlighedstype B    Medlemspris 1050,-                    
Lejlighedstype C    Medlemspris 1150 .-      

Type A kan med fordel lejes af 2 mindre familier, så man deler udgiften.  
Type C indeholder trapper til 1. sal. 

Prisen er pr. lejlighed, begge dage, inkl. fri adgang til alle foredrag, badeland og sportshal, samt 

slutrengøring. Der er mulighed for at lave mad i lejlighederne, eller købe i restauranten.  

Læs mere om DAYZ Resort, Søhøjlandet http://sohojlandet.dayz.dk/  

Bindende tilmelding til Luise Juellund, telefon 3020 5737, eller e-mail hpv-danmark@outlook.dk  
Er du endnu ikke medlem, men vil gerne deltage, kan du melde dig ind lige her  
 

 

PROGRAM 
 

Fredag den 30. oktober 2015 

 

Ankomst og check in fra kl. 15.00 

Socialt samvær fra 20.00-22.00 – Mød bestyrelsen og medlemmerne.  

 

Lørdag den 31. oktober 2015 

 

09.00-9.10       Velkomst v/ Formand Karsten Viborg 

 

 Enhedschef for kvalitet og patientsikkerhed, Henrik G. Jensen, Sundhedsstyrelsen.  

 Hvordan fungere bivirkningsovervågningen? Hvordan vurderes sammenhængen   

 imellem indberettede bivirkninger og HPV- vaccinen (Kausalitet).  

Hvem afgør om fordele overstiger ulemper?  

 

Advokat, Karina Kellmer, Advokat firmaet HjulmandKaptain 

Hvordan fungerer klagesystemet? Hvad gør jeg når min sag bliver afvist? Uanset  

 afslag er der håb for erstatning.  

 HjulmandKaptain er landets førende advokatfirma inden for personerstatningssager.   

 

 Socialpædagog Johnny Sort Jensen 

 Fortæller om hvilke muligheder/rettigheder man har for at få hjælp til at klare dagligdagen,  

 når man er HPV- vaccineskadet–uden diagnose. 

 Johnny har hjulpet mange HPV- vaccineskadede piger gennem bureaukratiets labyrinter. 

  

http://sohojlandet.dayz.dk/
mailto:hpv-danmark@outlook.dk
http://hpv-bivirkningsramte.dk/bliv-medlem


12.00-13.00     Frokostpause  

 Dayz tilbyder  

Frokostbuffet (Delvist glutenfri) Voksne 129,- Børn 3-14 år 49,- 

Pizzabuffet, Voksne 79,- Børn 49,- 

Forudbestilling nødvendig. Dette gøres ligeledes igennem Luise Juellund.  

 (Overnattende gæster har mulighed for selv at lave frokost i lejligheden)   

 

Gymnasieelev, Rikke Møller Viborg 

Fra HPV- vaccineskadet til teenager. Rikke havde mere end 70% sygefravær i 7., 8. og 9. 

klasse. Nu går hun i 1.G, passer fritidsjob og går i byen med vennerne. Hør hendes historie 

om forvandlingen fra HPV vaccineskadet til teenager. Der er Håb. 

 

Ledende overlæge Kim Varming, Klinisk Immunologisk  Afdeling  Aalborg Universitets 

Hospital. 

 Aktuelle forskningsmæssige initiativer og håb om nye behandlingsformer. 

   

 Speciallæge i lungesygdomme, ph.d. Anne Buus 

Kostens indflydelse på immunforsvaret. Hvordan kan kosten øge inflammation? Hvordan kan 

man dæmpe et aktiveret immunsystem? 

 

Lars Wiinblad, NADA Danmark 

Fortæller om brug af øreakupunktur inden for det danske behandlingssystem med fokus på 

recovery. 

 

Ca. 16.30          Afrunding af dagens emner v/ Formand Karsten Viborg 

 

18.00                 Aftensmad   

Dayz tilbyder Mexicansk buffet (Delvist glutenfri) Voksne 159,- Børn 3-14 år 49,- 
Forudbestilling nødvendig. 

 (Overnattende gæster har mulighed for selv at lave aftensmad i lejligheden)   
  

20.00-22.00     Hygge i pejsestuen.  

Bestyrelsen besvarer spørgsmål, almindelig hygge og netværk.  

 

Søndag den 1. november 2015 

 

9.00-12.00 Alternative behandlere vil fortælle om deres behandlingsformer.  

 Gratis adgang for alle. 


