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Resume 

Opgaven behandler emnet HPV, hvor fokusset især ligger på HPV-vaccinens mulige bivirkninger, 

og om disse bivirkninger er flere end fordelene er. I forbindelse med dette indeholder opgaven en 

redegørelse for immunforsvarets virkemåde, og hvordan det bekæmper en virusinfektion. 

Yderligere behandler opgaven fremstillingen af en vaccine, der har til formål at forebygge og gøre 

os immune overfor HPV-sygdomme.  

Igennem en diskursanalyse er mediernes holdning til vaccinen blevet undersøgt, hvorved sproget i 

teksterne er blevet analyseret, for at se hvilken effekt dette har i samfundet. I forlængelse med dette 

er mediernes ansvar i HPV-debatten blevet diskuteret. 

 Gennem en undersøgelse af HPV-vaccinens mulige bivirkninger er der foretaget en afvejning af 

fordelene og ulemperne ved vaccinen. Denne undersøgelse har vist, at der ingen sammenhæng er 

mellem bivirkningerne og vaccinen og derudover, at vaccinen har langt flere fordele end ulemper. 
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1. Indledning

Human Papillomavirus er en virusinfektion, der hvert år rammer flere tusind mennesker enten i 

form af kønsvorter, celleforandringer eller kræftforstadier, som med tiden kan udvikle sig til 

alvorlige kræftsygdomme. Når man først har fået virusinfektionen, kan man ikke blive behandlet, 

og derfor har HPV-vaccinen til piger, produceret af firmaet Gardasil, været en del af 

børnevaccinationsprogrammet siden 2009, hvor omtrent 600.000 piger er blevet vaccineret mindst 

en gang1. Dog har vaccinen været i en del modvind, da den er beskyldt for en række bivirkninger, 

der kan forårsage autoimmune og neurologiske sygdomme2.  

I denne opgave vil netop dette emne blive behandlet ved hjælp af en redegørelse for 

immunforsvaret, der særligt har fokus på virusinfektioner og herunder en redegørelse for Human 

Papillomavirus. Derudover vil fremstillingen af vacciner og teorien bag immuniseringen mod HPV 

blive belyst. For at analysere holdningerne til debatten om HPV, foretages der en diskursanalyse, 

der har til formål at analysere det sprog artiklerne bliver skrevet i. Diskursanalysen vil indeholde en 

analyse af artiklerne ”Familier føler fortsat, at risikoen er for stor”3 og ”Kære forældre - Giv jeres 

børn HPV-vaccine”4, som repræsenterer hver deres diskurs. Dette vil lede til en diskussion af 

mediernes ansvar i forhold til debatten, hvor kommentaren ”Pressens fikseringsfejl”5 fra Berlingske 

Tidende vil blive inddraget. Yderligere vil vaccinens mulige bivirkninger blive diskuteret, hvorefter 

dette vil blive sammenholdt med fordelene ved vaccinen. 

1. Immunforsvaret

2.1. Det medfødte og det adaptive immunforsvar 

Immunforsvaret er utrolig vigtigt for vores sundhed. Immunforsvaret beskytter vores krop mod 

udefrakommende mikroorganismer, der kan gøre os syge. Som det ses i Bilag A6, kan 

immunforsvaret overordnet set inddeles i det medfødte immunforsvar og det adaptive 

1 Frisch, Morten, Politikken.dk, Kære forældre - giv jeres børn HPV-vaccine, side 1 
2 Statens Seruminstitut, ssi.dk, Human Papillomavirus vaccine (Gardasil 9) 
3 Dreyer, Pernille, Berlingske.dk, Familier mener stadig, at risikoen er for stor 
4 Frisch, Morten, Politikken.dk, Kære forældre - giv jeres børn HPV-vaccine 
5 Grund, Jens, Berlingske.dk, Pressens fikseringsfejl 
6 Yubio Biologi A, side 239 
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immunforsvar, hvoraf det medfødte immunforsvar endnu engang kan inddeles i 2 dele: Den aktive 

og den passive del. Den passive del består af huden og slimhinderne, der forhindrer 

mikroorganismerne i at trænge igennem huden og ind i kroppen. Huden har for eksempel en lav pH-

værdi, som kommer af bakterier, der lever på vores hud, hvilket sørger for at mikroorganismer ikke 

kan trænge igennem huden.  

Derudover findes der slimhinder i svælget, luftvejene og omkring kønsorganerne, der danner slim, 

som beskytter vores krop mod infektioner. Den passive del af det medfødte immunforsvar er altså 

en række fysiske barrierer, der har til formål at sørge for at mikroorganismerne ikke kan trænge ind 

i kroppen7.  

Den aktive del af det medfødte immunforsvar består henholdsvis af en cellulær og en ikke-cellulær 

del. Når mikroorganismen først trænger igennem huden, vil det cellulære forsvar træde i kraft. Det 

sker ved, at mikroorganismen bliver angrebet af fagocytterne, hvorunder især makrofagen er stor 

del af dette forsvar. Makrofagen vil binde sig til mikroorganismen og optage den ved endocytose, 

hvorved nedbrydelsen starter. Udover makrofagen hører dendritceller, NK-celler og granulocytter 

også under det cellulære forsvar. Den ikke-cellulære del af det aktive forsvar består af 

komplementsystemet og interferonerne, der begge deltager i bekæmpelsen af infektioner.  

Hvis en mikroorganisme kommer igennem det medfødte immunforsvar, vil det adaptive 

immunforsvar træde i kraft. Det specielle ved det adaptive forsvar er, at det med tiden tilpasser og 

forbedrer sig.  

På figur 1 ses en afbildning af hvordan 

immunforsvaret virker. Det første der sker i 

bekæmpelsen af en mikroorganisme er, at 

makrofagen vil optage og dræbe denne. 

Herefter vil makrofagen udstille 

mikroorganismens antigen på sin MHC-II-

receptor, hvorved den immunologiske respons 

er startet. Punkt 2 sker, når T-

hjælpelymfocytten binder sig til makrofagen 

ved hjælp af sin T-Celle-Receptor (TCR) og 

7 Yubio Biologi A, side 240-241 Figur 1 (Yubio Biologi A, side 248): Her skildres immunforsvarets 
virkemåde.  
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CD4. Makrofagen vil via cytokiner aktivere T-hjælpelymfocytten, hvorefter T-hjælpelymfocytten 

vil aktivere T-dræberlymfocytten, hvilket også sker via cytokinerne. Nu vil der ske en intracellulær 

bekæmpelse, hvilket forløber således at T-dræberlymfocytten binder sig ved hjælp af sin TCR og 

CD8 til den inficerede celle. Den inficerede celle har udstillet virus´ antigen på sin MHC-I-receptor, 

som gør at granula udtømmes med perforin, hvilket ender med den inficerede celles død. Punkt 4 i 

bekæmpelse sker, når T-hjælpelymfocytten deler sig til en T-huskelymfocyt. Denne T-

huskelymfocyt har samme TCR som den oprindelige celle, der gør at den husker antigenet, som 

makrofagen udstillede i punkt 1. Disse T-huskelymfocytter er de lymfocytter, der vil kunne 

genkende mikroorganismen, hvis man bliver inficeret med den igen. Det gør, at man kan blive 

immun overfor en vis mikroorganisme.  

Herefter vil T-hjælpelymfocytten binde sig til en B-lymfocyt. Denne B-lymfocyt har tidligere 

optaget en mikroorganisme via sit membranbundne antistof. B-lymfocytten har også udstillet 

antigenet fra mikroorganismen på sin MHC-II-receptor. Igen ved hjælp af cytokinerne fra T-

hjælpelymfocytten og makrofagen vil B-lymfocytten blive aktiveret, hvorefter den vil dele sig til en 

B-huskelymfocyt og en plasmacelle.

B-huskelymfocytten har til formål at huske antigenet fra mikroorganismen, hvilket gøres ved B-

huskelymfocyttens specifikke membranbundne antistof. Imens vil plasmacellen danne det

specifikke antistof mod det pågældende antigen. Som det ses på figurens punkt 7, vil plasmacellen

udskille antistofferne, hvorefter de bindes til mikroorganismerne, som findes i blodet. Disse

mikroorganismer vil klumpe samme, hvilket til sidst gør det lettere for makrofagen at optage dem

og dræbe mikroorganismerne8.

Immunforsvaret består altså en lang kædereaktion, som er utrolig vigtig i forhold til vores sundhed.

Det specielle og meget vigtige ved immunforsvaret er huskemekansimen, som gør at der kan skabes

immunitet overfor nogle bestemte mikroorganismer. Denne immunitet er essentiel, da man ellers

ville blive syg forholdsvis ofte. En infektion mennesker oplever utroligt mange gange i løbet af livet

er virusinfektioner, der skyldes vira.

8 Yubio Biologi A, side 242-248 
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2.2. Vira 

Vira er små partikler, der kan antage mange former alt afhængig af den omgivende proteinkappe. På 

Bilag B ses opbygningen af virus, der inderst inde består af arvemateriale, der enten består af DNA 

eller RNA og nogle enzymer omsluttet af en proteinkappe. Udover det består vira typisk yderst af 

en kappe med overfladeproteiner (antigener) og et dobbelt fosfolipidlag, og på den anden side af 

denne findes der nogle matrixproteiner. Dette er den typiske opbygning af virus. Denne kan dog 

variere fra virustype til virustype.  

Når en virus kommer ind i kroppen, skal den først hæfte sig til en værtscelle før den bliver aktiv. 

Herefter vil virus inficere værtscellen med sit arvemateriale, hvorved den nu har overtaget 

værtscellen. Herefter vil den danne virusproteiner og -arvemateriale. Dette gøres ved, at den laver 

sit virusarvemateriale om til noget, som cellen kan forstå. I dette tilfælde mRNA. Det gør den for at 

narre cellen til at lave virusproteiner ud fra mRNA ´et, hvorefter værtscellen vil dø. Efter virus er 

blevet udskilt fra værtscellen, vil den få en del af værtscellens membran med sig, hvorved virus 

laver en cellemembran uden om sin proteinkappe. Dette fungerer som ekstra beskyttelse mod 

immunforsvaret9.  

Der findes forskellige vira, herunder DNA-vira. Karakteristisk for disse er, at alle har DNA som 

arvemateriale enten i form af dsDNA eller ssDNA. ssDNA-virus omdanner først sit arvemateriale 

til dsDNA ved hjælp af DNA-polymerase, der findes i cellekernen hos værtscellen. Herefter bliver 

dsDNA omdannet til mRNA ved hjælp af værtscellens enzymer og på den måde dannes der 

virusproteiner. Specielt for dsDNA-virus findes bakteriofager og herunder arkæer, der begge er 

vira, der angriber bakterier. Human Papillomavirus (HPV) hører til denne gruppe, og er altså en 

virusinfektion10.  

2.3.  Virusinfektioner 

Overordnet set findes der tre forskellige typer virusinfektioner: Akut, latent og kronisk infektion. 

Som beskrevet findes der mange forskellige HPV-typer, hvilket også betyder, at de kan være 

forskellige infektioner. Typisk vil man blive smittet med en latent eller kroniks infektion.  

En latent virusinfektion kaldes også DNA- og RNA-virus, og denne slags findes hvilende i 

værtscellerne indtil den bliver aktiveret. Når man bliver smittet med denne type infektion, bliver 

9 Yubio Biologi A, side 65-67 
10 Yubio Biologi A, side 68 
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man nødvendigvis ikke syg med det samme.   

En kronisk infektion skyldes en RNA-virus. Problemet med denne virusinfektion er, at 

immunforsvaret ikke kan bekæmpe den. Det kan på længere sigt give store problemer, da 

infektionen kan udvikle sig til kræft11. Det er eksempelvis tilfældet, hvis man bliver smittet med 

HPV-typerne 16 og 18, der er skyld i cirka 70% af alle tilfælde af livmoderhalskræft.   

Bekæmpelsen af virusinfektioner sker ved hjælp af både det medfødte og det adaptive 

immunforsvar. Især NK-cellerne og T-dræberlymfocytterne har stor betydning i bekæmpelsen, da 

det er disse celler, der kan dræbe værtscellerne, der er blevet inficeret med virus. NK-cellerne kan 

genkende de virusinficerede celler, og er derfor også de første celler, der bekæmper virus. Ved at 

frigive perforin fra deres granula kan de dræbe de inficerede celler. 

En anden del af det medfødte immunforsvar, der hjælper i bekæmpelsen af virusinfektioner, er 

makrofagerne. De er med til at begrænse infektion ved at genkende de fremmede antigener, der er 

at finde i de inficerede celler. Dernæst vil cytokinerne også tage del i bekæmpelsen, da de bliver 

dannet af de inficerede værtsceller og herved er i stand til at hæmme formeringen af virus ved at 

hæmme muligheden for proteinsyntesen.  

Derudover spiller også antistofferne en stor rolle, da de, når virus bliver frigivet fra de døde 

værtsceller, vil mindske spredningen af virus til andre celler og derudover også forhindre nye 

infektioner med samme virus i at trænge ind i værtsceller ved en ny infektion. Dette skyldes, at 

antistoffer virker som et værn imod inficeringen af ny vira12.  

3. Human Papillomavirus (HPV)

Et eksempel på en virusinfektion er Human Papillomavirus (HPV). HPV er utrolig udbredt og 

flertallet af alle seksuelle aktive mænd og kvinder vil få en HPV-type i løbet af deres liv. Kroppen 

vil for det meste selv bekæmpe infektionen, men grundet de mange forskellige slags HPV-typer er 

det ikke alle, der automatisk bliver bekæmpet. HPV består af 150 typer af vira, som enten kan 

smitte gennem seksuelt samvær eller gennem slimhinde-mod-slimhinde-kontakt. Virustype 6 og 11 

er de to typer, der oftest kan give kondylomer, der kan være forholdsvis harmløse, men HPV kan 

også have langt værre konsekvenser. Mindst 15 typer af HPV kan give celleforandringer, der kan 

11 Yubio Biologi A, side 257 
12 Yubio Biologi A, side 258 
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føre til kræft. HPV-typerne 16 og 18 fører til svære celleforandringer, som med tiden kan udvikle 

sig til livmoderhalskræft. Når man er blevet smittet, kan udviklingen af kondylomer ske efter få 

uger, hvorimod tiden fra smitte til udvikling af celleforandringer kan tage flere år.  

Når man først er blevet smittet, findes der ingen behandling mod virussen eller infektionen. Dog 

kan man godt behandle for celleforandringer, hvis nødvendigt13. Derved er den bedste måde at 

beskytte sig mod HPV altså at få HPV-vaccinen, der er en del af børnevaccinationsprogrammet.  

3.1. Vaccination 

Når kroppen ikke kan bekæmpe en virus, kan man i stedet for forebygge den, hvilket gøres med en 

vaccine. Princippet ved en vaccine er, at man ønsker at skabe immunitet overfor en bestemt 

mikroorganisme. Denne mikroorganisme vil med sit tilhørende antigen blive injiceret i kroppen, 

hvorved den immunologiske reaktion vil starte. Når det sker, vil dannelsen af B- og T-

huskelymfocytter også starte, der har huskemekanisme, som beskrevet er den, der gør os immune14. 

Effekten af vaccinen varierer også alt efter dens indhold. Figur 3 viser vaccinationseffekten i 

forhold til indholdet af vaccinen. Det ses, at naturlig smitte vil skabe den bedste beskyttelse mod en 

bestemt mikroorganisme. Ved naturlig smitte bliver man dog syg, hvorved pointen med vaccination 

er ligegyldig. Dernæst ses det, at levende svækkede giver den næstbedste beskyttelse. Denne type 

bliver man ikke syg af, men kroppen vil stadig starten den immunologiske reaktion. De dårligst 

beskyttende vacciner er dem med dræbte mirkoorganismer og dem med blot antigenerne fra 

virussen.  

Når man fremstiller vacciner, er det altså værd at overveje om man skal bruge antigener, svækket 

eller dræbte mikroorganismer i vaccinen, da dette har stor betydning for effekten af vaccinen.  

3.2. HPV-vaccinen 

Der findes 2 vacciner mod HPV. Disse vacciner er en såkaldt subunit-vaccine hvilket betyder, at 

den ikke indeholder hele virussen, men blot en bestanddel. Man behøver blot et protein fra et enkelt 

gen, der koder for virussens protein, der sidder på proteinkappen. Denne type vaccine får derfor 

navnet ”Virus-Like-Particle” (VLP), da den ikke bestå af andet end proteinkappen, og heller ikke 

kan optage nogle celler.  

13 Lundvall, Lene, Rigshospitalet.dk, HPV-virus 
14 Yubio Biologi A, side 260 
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For at udvikle immunitet, skal der ske et samspil mellem de forskellige typer af immunceller. Dette 

sker ved at en immuncelle optager VLP´erne og herefter nedbryder dem til mindre stykker protein, 

hvorefter disse proteinstykker møder andre immunceller. Disse immunceller udvikler antistoffer, 

der kan genkende og neutralisere VLP´en. Antistofferne vil også kunne genkende den rigtige virus, 

da den ligner VLP´en. Denne huskemekanisme, som også blev beskrevet tidligere, er grunden til, at 

kroppen ved en HPV-infektion vil kunne genkende og uskadeliggøre antistofferne. Kroppen har nu 

udviklet immunitet overfor HPV grundet vaccinen15.  

Vaccinen bliver produceret af firmaet Gardasil, og vaccinen kaldes Gardasil 9. Vaccinen indeholder 

proteiner fra HPV-typerne 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58 i form af VLP´er. 90% af disse typer 

kan forårsage kondylomer og livmoderhalskræft. HPV-vaccinen er en del af 

børnevaccinationsprogrammet, hvilket betyder, at den er tilgængelig for både piger og drenge fra 9-

årsalderen.16. 

Vaccinen er produceret for at forebygge HPV-sygdomme bedst muligt. Den er dog ikke blevet taget 

lige godt imod. I løbet af de seneste par år er flere bivirkninger blevet indrapporteret og mange 

mener, at det er HPV-vaccinen, der er i skyld i disse. I kølvandet af dette er der blevet skrevet et 

utal af artikler, der sætter fokus på holdningen til vaccinen.  

4. Holdninger i debatten om HPV-vaccinen

4.1. Diskursanalyse

Med udgangspunkt i teksterne ”Kære forældre - Giv jeres børn HPV-vaccine”17 og ”Familier føler 

fortsat, at risikoen er for stor”18 vil holdningerne til HPV-vaccinen blive undersøgt ved hjælp af 

hermeneutisk metode; herunder diskursanalyse. Disse kilder er relevante at analysere, da de 

repræsenterer antagonistiske diskurser. Teksten ”Kære forældre - Giv jeres børn HPV-vacciner” er 

en kronik publiceret i Politiken. Den er skrevet af Morten Frisch, overlæge ved Statens 

Seruminstitut og professor i seksuel sundhedsepidemiologi ved Aalborg Universitet, hvor han har 

15 Lausten, Andreas Hougaard & Povlsen, Helle, Videnskab.dk, Hvad sker der i kroppen, når man vaccineres mod 
HPV? 
16  Statens Serum Institut, ssi.dk, Human Papillomavirus vaccine (Gardasil 9) 
17 Frisch, Morten, Politikken.dk, Kære forældre - giv jeres børn HPV-vaccine  
18 Dreyer, Pernille, Berlingske.dk, Familier mener stadig, at risikoen er for stor 
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beskæftiget sig med HPV-relaterede kræftsygdomme i 25 år. Kronikken er utrolig troværdig, da den 

er skrevet af en fagperson med meget erfaring og viden indenfor emnet.  

Teksten ”Familier føler fortsat, at risikoen er for stor” er publiceret i Berlingske Tidende, og er en 

artikel skrevet på baggrund af en families bekymringer over HPV-vaccinen. Kilden er relevant, da 

familien repræsenterer andre familier, der sidder med samme tanker omkring HPV-vaccinen. 

Berlingske Tidende er et troværdigt medie, hvilket også gør kilden troværdig.  

4.1.1. Morten Frisch: ”Kære forældre - Giv jeres børn HPV-vaccinen” 

I kronikken ”Kære forældre - Giv jeres børn HPV-vaccinen” publiceret i Politikken d. 11. juni 

2017 italesættes nodalpunkterne HPV-vaccinen og fordelene ved vaccinen. Artiklen behandler 

overordnet emnet HPV-vaccine, men derudover bliver det også hurtigt klart, at Morten Frisch 

ønsker at opfordre alle til at få vaccinen. Til nodalpunkterne er det derfor muligt at lave en 

ækvivalenskæde, der består af ord som ”overordentlig god idé”, ”veldokumenteret”, 

”folkesundhedsmæssige succes”, ”gavnlige effekter” og ”et fantastisk forebyggelsestilbud”19. 

Ækvivalenskæden italesætter nodalpunktet positivt, hvorved ordvalget altså skaber en positiv 

diskurs, der italesætter HPV-vaccinen som en vigtig og effektiv vaccine. I forlængelse af dette 

konnoterer det at få HPV-vaccinen altså også beskyttelse og et sygdomsfrit liv.  

Ved hjælp af Norman Faircloughs tredimensionelle model for diskursanalyse kan samspillet mellem 

tekst, diskurs og samfund ses20. Inderst i modellen ses selve teksten. Dernæst ses den diskursive 

praksis. Kronikken er skrevet af Morten Frisch, der dermed er afsenderen. Frisch´ intention er at få 

flere til at vælge vaccinen fremfor at fravælge den, hvilket han gør ved at italesætte fordelene ved 

vaccinen 21. I denne del af modellen ses det dialektiske forhold mellem tekst og samfund også. Den 

positive diskurs om HPV-vaccinen medfører, at tendensen i samfundet udvikler sig til at flere piger 

bliver vaccineret. Den anden del af det dialektiske forhold er, at de positive tekster om HPV-

vaccinen også skaber en positiv diskurs om vaccinen. Dette leder til den sociale praksis, hvor 

kronikkens effekt bliver, at flere bliver vaccineret.  

Frisch italesætter sin holdning igennem handlingsregulerende og informerende sproghandlinger. De 

19 Frisch, Morten 
20 Græsborg, Anne Bornerup & Jørgensen, Mette Møller, Diskursanalyse i dansk - Sprog, magt og identitet, side 17 
21 Frisch, Morten, Politikken.dk, Kære forældre - giv jeres børn HPV-vaccine 
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informerende sproghandlinger ses eksempelvis i forbindelse med de konkrete videnskabelige 

beviser Frisch fremlægger i teksten: 

”Hvert år får 15.000 fortrinsvis unge kvinder konstateret celleforandringer i underlivet”22.  

I citatet bliver der fremlagt fakta, der har til formål at informere læseren. Derudover bliver denne 

sproghandling også brugt til at understøtte Frisch’ handlingsregulerende sproghandlinger, der bliver 

italesat senere i teksten. Følgende citat er et eksempel på en handlingsregulerende sproghandling:  

”Jeg vil opfordre alle til at få deres børn HPV-vaccineret før sexdebut”23.  

Her ses det, hvordan Frisch´ holdning kommer til udtryk igennem en opfordring, der er understøttet 

af fakta gennem de informerende sproghandlinger.  

I forbindelse med sproghandlingerne er det værd at analysere, hvordan Frisch argumenterer, hvilket 

analyseres ved hjælp af Stephen Toulmins argumentationsmodel24. 

Hans påstand er, at HPV-vaccinens gavnlige effekter afvejer dens formodede alvorlige 

bivirkninger25. Denne påstand bliver naturligvis understøttet med belæg. Heriblandt følgende 

eksempler: 

”Hvis vi ud fra realistiske skøn over HPV-vaccinernes effektivitet antager, at de ved høj 

vaccinationstilslutning kan forebygge omtrent 90 procent af kønsvorterne, 30 procent af 

celleforandringerne…”26.  

”Dette betyder, at selv under urealistisk ufordelagtige beregningsforhold, altså et worst-case-

scenario, hvor man snævert fokuserer på forebyggelsen af HPV-forårsagede kræftformer…”27. 

Gældende for alle belæggene er, at de alle er baseret på videnskabelige undersøgelse eller fakta, 

hvilket oftest er stærke argumenter, da påstanden derfor er bevist videnskabeligt.  

I dette tilfælde vil hjemmelen i kronikken være, at hvis man afvejer vaccinens fordele og ulemper, 

vil HPV-vaccinens fordele være flere end dens ulemper. Dette vil blive forstærket gennem 

rygdækningen i kronikken, som ses i form af de mange års erfaring Frisch har indenfor HPV-

forskningen og hans stilling som overlæge ved Statens Seruminstitut. Ekspertargumentet fungerer 

her som rygdækning for hans holdning.  

Frisch har i kronikken også taget forbehold for modpartens synspunkt, hvorefter han argumenterer 

22 Ibid. 
23 Frisch, Morten, Politikken.dk, Kære forældre - giv jeres børn HPV-vaccine 
24 Petersen, Jan Aasbjerg Haugaard, gymdansk.dk, ”Toulmins argumentationsmodel 
25 Frisch, Morten, Politikken.dk, Kære forældre - giv jeres børn HPV-vaccine 
26 Ibid. 
27 Frisch, Morten, Politikken.dk, Kære forældre - giv jeres børn HPV-vaccine 
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imod dette synspunkt. Gendrivelsen kan ses ved, at Frisch kan sætte sig ind i forældres mistillid til 

HPV-vaccinen, men argumenterer herefter for, at alle undersøgelser viser, at der ingen 

sammenhæng er mellem vaccinen og bivirkningerne.  

Det sidste element i Toulmins model er styrkemarkørerne, som Frisch bruger mange af i løbet af sin 

tekst. Eksempler på styrkemarkører er: ”… så er HPV-vaccinen til danske piger en overordentlig 

god idé”, ”… forstadier til kræft på livmoderhalsen er betydeligt reduceret” og ”Som læge, forsker 

og far er jeg ikke det mindste i tvivl”28.  Disse styrkemarkører viser, at Frisch er utrolig sikker i sin 

påstand. 

Ved hjælp af Toulmins argumentationsmodel ses det, at Frisch argumenterer sikkert for sin sag og 

har en vis erfaring og viden indenfor området. Derudover ses det, at argumenterne i hans kronik er 

bygget godt op, så modtageren opfatter kronikken som mere troværdig.  

I forlængelse af argumentationsanalysen er det også værd at analysere de retoriske virkemidler, 

heraf appelformer, som Frisch benytter i sin tekst. I kronikken gøres der brug af kontekstuel etos, 

hvorved Frisch skaber en troværdighed allerede inden teksten er blevet læst af modtageren. Dette 

sker gennem Frisch´ mange års erfaring og høje uddannelse indenfor området. Kontekstuel etos ses 

derudover i eksemplet hvor han igennem sin rolle som forsker, læge og far opfordrer alle til at få 

vaccinen29. Etos giver kronikken tillid og troværdighed, hvilket er utroligt vigtigt, når man ønsker at 

fremstå som en troværdig kilde overfor modtageren.  

I forbindelse med Frisch´ autoritet udgør logos også en stor del af argumentationen i kronikken. 

Logos fremgår i teksten gennem de videnskabelige undersøgelser, som Frisch baserer meget af sin 

argumentation på30. Logos skaber et logisk og rationelt forhold imellem påstand og belæg, som 

også blev beskrevet tidligere.  

Frisch´ kronik italesætter den positive diskurs i debatten om HPV-vaccinen. Med kronikken ønsker 

han at fremhæve de videnskabelige beviser på, at HPV-vaccinens fordele opvejer ulemperne. Heraf 

ønsker han, at den sociale praksis bliver, at flere tilvælger vaccinen. Dette er dog ikke den eneste 

diskurs i netop denne debat. Moddiskursen er nemlig den kritiske diskurs, hvilket artiklen ”Familier 

føler fortsat, at risikoen er for stor” italesætter.  

28 Frisch, Morten, Politikken.dk, Kære forældre - giv jeres børn HPV-vaccine 
29 Ibid.   
30 Frisch, Morten, Politikken.dk, Kære forældre - giv jeres børn HPV-vaccine 
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4.1.2. Pernille Dreyer: ”Familier føler fortsat, at risikoen er for stor” 

Modsat den tidligere tekst italesætter denne artikel den kritiske diskurs indenfor debatten om HPV. 

”Familier føler fortsat, at risikoen er for stor” er publiceret d. 21. april 2016. I artiklen udtaler 

Kristian Skov-Andersen sig om, hvorfor han har fravalgt HPV-vaccinen til sin 13-årige datter, 

Laura. Valget er baseret på manglende information fra Sundhedsstyrelsen om de mulige 

bivirkninger, som han mener, ville være at gamble med sin datters helbred31.  

HPV-vaccinen er naturligvis også et nodalpunktet i denne artikel, dog beskrevet mere negativt end i 

den foregående kronik. Til nodalpunktet kan følgende ækvivalenskæde laves: ”Ikke tryg”, ”Ikke 

overbevist”, ”man gambler” og ”bekymret”32. Ud fra denne ækvivalenskæde ses det tydeligt, at 

ordene er mere negativt ladet i forhold til kronikken fra Morten Frisch. Ordvalget har derfor også 

stor indvirkning på at skabe den kritiske diskurs, hvilket her især gøres ved at beskrive den tvivl om 

vaccinen, familien har oplevet. Modsat kronikken konnoterer HPV-vaccinen usikkerhed og mulige 

bivirkninger i stedet for beskyttelse og et sygdomsfrit liv.  

Ordvalget bliver fremstillet ved hjælp af de forskellige sproghandlinger, hvor den selvfremstillende 

sproghandling er mest dominerende i denne tekst. Et eksempel på dette er citatet her: 

”Jeg synes ikke, at Sundhedsstyrelsen er kommet på banen og har rettet op på det, vi tidligere har 

haft at være bekymret over”33. 

Eksemplet viser, hvordan Kristian Skov-Andersen udtrykker sin holdning og mening til den 

manglende information fra Sundhedsstyrelsens side. Dette er dog ikke det eneste han udtrykker sin 

mening om. Yderligere udtrykker han, at han ikke bliver beroliget ved, at Sundhedsstyrelsen siger, 

at der ikke er videnskabelig dokumentation for at HPV-vaccinen har visse bivirkninger34. Dette er 

også et eksempel på en selvfremstillende sproghandling. Ved at bruge selvfremstillende 

sproghandlinger, vil appelformen patos også være en stor del af argumentationen. Ved brugen af 

patos forsøger afsenderen at overbevise modtageren ved at vække følelser ved denne.  

I denne tekst bliver det især gjort igennem beskrivelsen af den utryghed familien har følt omkring 

vaccinen35. For at denne appelform skal have en virkning, skal læseren kunne relatere til den 

beskrevne følelse, hvorved argumentet for påstanden vil blive forstærket. Et andet eksempel på 

brugen af patos ses i citatet herunder:  

31 Dreyer, Pernille, Berlingske.dk, Familier mener stadig, at risikoen er for stor, linje 33-35 og linje 29-32 
32 Ibid., linje 16, 18, 31 og 40 
33 Dreyer, Pernille, linje 38-40 
34 Ibid., linje 28 
35 Ibid., linje 14-16 
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”Det er ikke noget, der beroliger mig i en grad, hvor jeg siger »Godt, så vil jeg lade min datter 

vaccinere«. Når først man er i den situation, at det er ens børns ve og vel, det handler om, så er man 

jo tilbøjelig til at lade være… ”36. 

Her ses det, hvordan patos igen bliver brugt til at udtrykke en følelse, der bruges til at overbevise 

læseren om sin påstand.  

I forlængelse af dette er det relevant at analysere opbygningen af artiklens argumenter, hvilket også 

her bliver gjort ved hjælp af Toulmins argumentationsmodel. Kristian Skov-Andersens påstand er, 

at vaccinen stadig ikke er sikker nok til, at han ønsker at sin datter skal vaccineres. Belægget for 

denne påstand er den manglende information omkring vaccinen fra Sundhedsstyrelsen37. Modsat 

kronikken fra før bygger belæggene i denne tekst langt mere på følelserne fremfor videnskabelige 

undersøgelser.  

I forlængelse af dette er hjemmelen, at hvis der ikke er kommet ny information omkring vaccinen, 

er der ikke beviser for at vaccinen er sikker og uden risici. Rygdækningen i forbindelse med denne 

hjemmel er, at Kristian Skov-Andersen har fulgt HPV-debatten i et år og på den måde har meget 

erfaring indenfor netop denne påstand38. Det gør også, at han fremstår som en velinformeret 

afsender. Også i denne artikel er der taget stilling til modpartens argumenter, som her er de 

videnskabelige undersøgelser, der ikke har fundet en sammenhæng mellem bivirkningerne og 

vaccinen. I gendrivelsen argumenterer Kristian Skov-Andersen mod modpartens argumenter ved at 

beskrive, at de videnskabelige undersøgelser ikke har overbevist ham om vaccinen39. Ifølge ham 

risikoen er stadig for stor40.  

Det sidste element i Toulmins argumentationsmodel er styrkemarkørerne, hvilket ikke spiller en 

særlig stor rolle i denne artikel. Et eksempel kunne dog være: ”… vi på nuværende tidspunkt 

simpelthen ikke er trygge ved den”. Grundet de få styrkemarkører har argumentationen 

tilbøjelighed til at falde lidt til jorden, da disse styrkemarkører er med til at vise, hvor sikker 

afsenderen er i sin argumentation. Grunden til at brugen af styrkemarkører er så lille, kan være fordi 

hans holdning blot er midlertidig og godt kan ændre sig, hvis der kommer mere information om 

vaccinen fra Sundhedsstyrelsens side41. 

Generelt argumenterer Kristian Skov-Andersen stærkt for sin påstand, hvilket også betyder, at 

36 Dreyer, Pernille, linje 28-32 
37 Ibid., Pernille, linje 33-35  
38 Dreyer, Pernille, linje 33 og 36-38 
39 Ibid., linje 16-19 
40 Dreyer, Pernille, linje 22-24 
41 Dreyer, Pernille, linje 40-41 
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denne artikel er en vigtig del af den kritiske diskurs i debatten. Derfor er det også værd at analysere 

forholdet mellem diskursen og samfundet.  

Denne del af diskursanalysen bliver gjort ud fra Faircloughs tredimensionelle model42. Som 

beskrevet er teksten den ovenstående artikel skrevet af Pernille Dreyer, der er journalist på 

Berlingske. Det er dog ikke afsenderen af budskabet. I teksten arbejdes der med en form for 

dobbeltafsender i form af Pernille Dreyer, men også Kristian Skov-Andersen, der udtrykker sin 

holdning i artiklen. Det er hans budskab og holdning der bliver formidlet i artiklen, hvilket derfor 

nødvendigvis ikke har noget med Berlingskes holdning at gøre. Hans intention med sine udtalelser 

er, at han ønsker at sætte ord på den frustration nogle familier har oplevet i forbindelse med den 

manglende information om vaccinen, men han ønsker også at sende et budskab til 

Sundhedsstyrelsen om, at de ikke har været gode nok til at informere om vaccinen43.  

I denne artikel er det dialektiske forhold selvfølgelig et andet, da der igennem den kritiske diskurs 

bliver skabt kritiske tekster, hvilket også gør, at de kritiske tekster skaber en mere kritisk diskurs 

om vaccinen. I den sociale praksis kunne man forestille sig, at denne tekst vil have den effekt, at 

endnu flere familier fravælger vaccinen, da mange kan relatere til bekymringerne, som Kristian 

Skov-Andersen sætter ord på.   

Den kritiske diskurs er altså en stor del af debatten om HPV-vaccinen også, da der netop har været 

mange indrapporteringer om mulige bivirkninger på grund af vaccinen. Men hvilken af de to 

diskurser er så den hegemoniske diskurs? 

4.2. Opsummering 

Teksterne italesætter antagonistiske diskurser, der har hver deres holdninger til nodalpunktet HPV-

vaccinen. Yderligere skildrer teksterne antagonismeparret Ude-inde. Disse diskurser vil altid være i 

kamp med hinanden, og det er denne kamp, der kan skabe en ændring af den hegemoniske diskurs. 

Det betyder også, at diskursen altid kan ændre sig44. Det er også tilfældet med denne debat, da 

diskurserne hele tiden er i forandring grundet de nye videnskabelige undersøgelser, der enten taler 

for eller imod vaccinen.  

I øjeblikket er den hegemoniske diskurs i debatten om HPV den positive diskurs, som kronikken 

42 Græsborg, Anne Bornerup & Jørgensen, Mette Møller, Diskursanalyse i dansk - Sprog, magt og identitet, side 17 
43 Dreyer, Pernille, linje 33-35 
44 Græsborg, Anne Bornerup & Jørgensen, Mette Møller, Diskursanalyse i dansk - Sprog, magt og identitet, side 22 
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italesætter. Denne diskurs er den herskende diskurs i samfundet, fordi HPV-vaccinen er en del af 

børnevaccinationsprogrammet. Regeringen har altså godkendt vaccinen og mener, at den skal 

tilbydes til alle borgere. Vaccinen er også lige blevet tilgængelig for drenge, hvilket forstærker den 

hegemoniske diskurs yderligere. Så længe vaccinen er godkendt af regeringen kan det være svært 

for den kritiske diskurs at blive den hegemoniske diskurs.  

Sproget er et stærkt middel, når man ønsker at argumentere og overbevise nogen om et bestemt 

synspunkt. I den ovenstående analyse ses nogle af de virkemidler, man kan gøre brug af og hvilken 

effekt de har. I forlængelse af dette er det interessant at undersøge, hvilken effekt disse tekster har 

på samfundet, og om man blot kan skrive, hvad end man har lyst til.  

5. Mediernes ansvar i debatten

I forbindelse med en diskursanalyse er det også værd at diskutere, hvorvidt afsenderen har et ansvar 

for diskursen, men også om modtageren bør tage ansvar for de herskende diskurser i samfundet og 

modsige dem. Filosoffen og sociologen Jürgen Habermas mener for eksempel, at vi har et ansvar 

for diskursen, men også at vi bør forsøge at befri os fra de herskende diskurser. Disse magtdiskurser 

skygger nemlig for andre måder at se verden på45. Han udtrykker yderligere, at magtdiskurserne kan 

have den effekt, at blot en side af debatten bliver italesat, hvorved emnet bliver fastlåst til dette ene 

synspunkt, selvom debatten egentlig er langt mere nuanceret46. Habermas mener, at vi netop har et 

ansvar for vores måde at kommunikere på. 

Der er skrevet utrolig mange artikler, der enten italesætter den kritiske eller positive diskurs. Især 

TV2´s dækningen af debatten har haft en stor betydningen. I 2015 blev dokumentaren ”De 

vaccinerede piger - syge og svigtet” for første gang vist på dansk tv. Dokumentaren følger 3 piger, 

som mener de har oplevet svære bivirkninger i forbindelse med HPV-vaccinen, mener de. 

Dokumentaren følger også 2 læger, der har taget sig af de piger, der ikke har fået hjælp hos egen 

læge. Disse læger fraråder stærkt vaccinen, da de ser en klar sammenhæng mellem vaccinen og 

pigernes sygdomme47.  

Efterfølgende er dokumentaren blevet anklaget for at være enøjet og generaliserende, da der næsten 

45 Græsborg, Anne Bornerup & Jørgensen, Mette Møller, Diskursanalyse i dansk - Sprog, magt og identitet, side 50 
46 Ibid., side 51 
47 Albrectsen, Nikolaj & Bjerg, Magnus, nyheder.tv2.dk, Vi blev syge efter vaccinen: Læs 47 pigers historier 



15 

udelukkende er brugt anekdotisk bevisførelse fremfor videnskabelige undersøgelser.   

Peter Reinhard Hansen, der er professor i økonomi, har efter dokumentaren skrevet en rapport, der 

undersøger mediernes indflydelse på tilslutningen til HPV-vaccinen. Han fandt, at tilslutningen til 

vaccinen faldt dramatisk efter dokumentaren. Andelen af vaccinerede piger inden dokumentaren lå 

på 90 procent, og blot få måneder efter dokumentaren var denne faldet til 30 procent. Det betyder, 

at for årgang 2003, der fyldte 12 år, da dokumentaren blev vist, vil omkring 100 piger blive ramt af 

livmoderhalskræft, hvoraf hver fjerde forventes at dø af det48.  

Chefredaktør på TV2 News og event- og udviklingschef Ulla Pors udtaler, at TV2 stadig står inde 

for programmet og de fakta det fremlægger, men indrømmer også, at de har overvejet om 

casehistorierne overskyggede det faktuelle og ekspertudtalelserne. Derudover nævner hun også, at 

TV2 anerkender, at man redaktionelt har ansvar for journalistikken, og dette ansvar er også noget, 

de er bevidste om49.   

Ovenstående viser tydeligt, hvordan en bestemt diskurs hurtigt kan overtage medierne og vinde 

tilslutningen. I dette tilfælde betød det, at den videnskabelige empiri faldt i baggrunden og blot var 

en lille del af debatten. Dette kan blandt andet skyldes, at tilhængerne af den kritiske diskurs gjorde 

brug af nyhedskriterierne, der i dette tilfælde havde bedre gennemslagskraft end de videnskabelige 

undersøgelser havde. Appelformen patos kan eksempelvis spille en stor rolle, da man som læser har 

nemmere ved at sætte sig ind i en families sorg og smerter, end man har ved at sætte sig ind i en 

videnskabelig undersøgelse.  

En anden person der også udtrykker et vist ansvar for debatten, er Jens Grund, der er chefredaktør 

på Berlingske Tidende. I sin kommentar ”Pressens fikseringsfejl” påstår han, at journalister kan 

blive ramt af fikseringsfejl50. Han beskriver, hvordan danskerne, i hans optik, har dannet deres 

holdning til vaccinen udelukkende igennem de kritiske artikler. I forlængelse med dette 

argumenterer han for, at alle professionelle medier bør overveje, om de har italesat begge sider af 

sagen. Han erkender samtidig, at Berlingske Tidende også selv har været en del af denne 

fikseringsfejl, da de eksempelvis blot har sat oplysningen om, at vaccinen ingen sammenhæng har 

med bivirkningerne, som notits i bunden af side 10. Det vigtige for Jens Grund at udtrykke er, at 

nyheder er afvigelser fra normalbilledet, men at det også er vigtigt at italesætte normalbilledet i 

48 Risbøl, Sebastian, Politikken.dk, Professor: Mediernes dækning af hpv-vaccinen kommer til at koste liv 
49 Ibid.  
50 Grund, Jens, Berlingske.dk, Pressens fikseringsfejl 
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nyhederne51. Ved denne udtale udtrykker han, at medierne har et ansvar for også at italesætte det, de 

fleste ved. Nyhedsmedier skal ikke nødvendigvis altid italesætte det særskilte eller ekstraordinære, 

da det er med til at skabe en magtdiskurs Dette falder helt overens med Habermas´ tanker om, at 

magtdiskursen kan overskygge de andre aspekter i debatten.  

De ovennævnte eksempler udtrykker begge en holdning om, at medierne har et ansvar for, hvad de 

bringer. I Peter Reinhard Hansens rapport ses det tydeligt, hvor stor en betydning ”De vaccinerede 

piger - syge og svigtede” havde på tilslutningen til vaccinen. Det er svært ikke at se en 

sammenhæng mellem dokumentaren og det stor fald i andelen af vaccinerede. Derfor vil man også 

hurtigt kunne konkludere, at selvfølgelig har medierne et ansvar i HPV-debatten. Men er det så 

enkelt?   

I Danmark har vi ytringsfrihed, hvilket også betyder at alle medier og journalister har trykkefrihed. 

De er altså ikke underlagt nogen form for censur og kan bringe hvad de har lyst til. Dog har de 

danske medier indført presseskikken, der er et udtryk for god handlemåde52. Det betyder altså også, 

at man ikke kun kan klandre medierne, for de har jo lov til at skrive, hvad de ønsker. Derfor burde 

man også undersøge om samfundet har et ansvar for debatten.  

Som beskrevet er det også samfundet, der er med til at skabe diskurser indenfor en debat. I analysen 

blev det beskrevet ved brug af Faircloughs tredimensionelle model, hvordan den sociale praksis 

spiller en rolle i forhold til, hvordan modtageren fortolker teksten. Hvis modtageren blot vælger at 

fokusere på den ene side af debatten, vil debatten miste sin nuance, ligesom Habermas også beskrev 

det. Det er højst sandsynligt det, der skete, da ”De vaccinerede piger - syge og svigtede” udkom. 

Der blev fokuseret for meget på blot den ene diskurs, hvorved den modsatte diskurs blev glemt. 

Man kan altså argumentere for, at der også ligger et ansvar hos modtageren. Et ansvar for at 

undersøge alle sagens aspekter, før man agerer. Modtagerens fortolkning af teksten er det, der 

kommer til udtryk i samfundet. Når tilslutningen til vaccinen falder, lægger ansvaret jo netop hos 

modtageren, da det er hende, der har vurderet, at hun ikke ønsker at blive vaccineret. Denne 

vurdering kan netop være dannet på baggrund af noget, hun har læst.   

51 Grund, Jens, Berlingske.dk, Pressens fikseringsfejl 
52 Hortsmann, Jens, jyllands-posten.dk, Hvem bestemmer, hvad medierne må skrive? 
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Der hersker derfor ingen tvivl om, at der i enhver debat ligger et ansvar. Om det så er hos medierne 

og journalisten, der skriver om et vist synspunkt, eller om det er hos modtageren, er det vigtigt at 

tage stilling til dette ansvar. Faktum er, at for HPV-debatten kom denne negligering af ansvaret til 

at spille en stor rolle. 

6. HPV-vaccinens mulige bivirkninger

Som beskrevet i afsnittet herover er HPV-vaccinen godt omdiskuteret. I flere år har der været 

usikkerheder i forhold til, om den rent faktisk har nogle bivirkninger eller om det blot er 

tilfældigheder, at de vaccinerede bliver syge kort efter vaccinen.  

Ved enhver vaccine kan der være bivirkninger. Dette skyldes, at man, som tidligere beskrevet, 

injicerer dele af virussen, man ønsker at vaccinere mod. De hyppigste bivirkninger er smerter, 

rødme og hævelse ved injektionsstedet, og nogle kan opleve træthed eller hovedpine efter vaccinen. 

Disse bivirkninger er dog meget almindelige og forekommer ved alle slags vacciner og ikke blot 

HPV-vaccinen.  

Nogle af de bivirkninger der er blevet indrapporteret i forbindelse med Gardasil 9 er besvimelse, 

som nogle gange er ledsaget af rysten eller stivhed. Derfor bliver patienter observeret i 15 minutter 

efter injektionen. Derudover er allergiske reaktioner også blevet rapporteret. Nogle af disse 

reaktioner har været af svær grad med symptomer som vejrtrækningsproblemer, pibende 

vejrtrækning, nældefeber eller udslæt53. Indberetningerne bliver sendt til Lægemiddelstyrelsen, der 

herefter vurderer alvoren ved indberetningen. Vurderingen sker i forhold til personens sygehistorie, 

hyppigheden af bivirkningen i befolkningen, indtagelse af andre lægemidler og den samlede viden 

om vaccinen. Herefter kan vurderingen deles op i fire kategorier: Mulig, utilstrækkelig 

dokumentation, mindre sandsynlig og uklassificerbar54.  

I en årsrapport lavet af Statens Seruminstitut, Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen om 

børnevaccinationsprogrammet bliver indberettede bivirkninger ved vacciner i 

børnevaccinationsprogrammet undersøgt. På Bilag F55 ses fordelingen af alvorlige og ikke-alvorlige 

53 Indlægssedler, indlægssedler.dk, Gardasil 9 
54 Brostrøm, Søren, Melbye, Mads & Senderovitz, Thomas, ssi.dk, Børnevaccinationsprogrammet - Årsrapport 2018, 
side 44 
55 Brostrøm, Søren, Melbye, Mads & Senderovitz, Thomas, ssi.dk, Børnevaccinationsprogrammet - Årsrapport 2018, 
side 47 
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indberetninger fra 2018 fordelt på de forskellige slags HPV-vacciner. Her ses det, at 

Lægemiddelstyrelsen i 2018 modtog 130 indberetninger, om HPV-vaccinen hvoraf 29 blev vurderet 

til at være alvorlige. Ud af 67.598 personer, der blev vaccineret med HPV-vaccinen i 2018, er dette 

altså en meget lille andel. Yderligere ses det på figuren, at Gardasil 9, som er vaccinen, der er en del 

af børnevaccinationsprogrammet, er den vaccine flest indberetter bivirkninger om56.  

Disse indberetninger skal naturligvis tages seriøst, og bliver derfor også undersøgt grundigt. Ud fra 

netop dette standpunkt er der blevet lavet en ny videnskabelig undersøgelse, der viser en 

overhyppighed af uspecifikke helbredsproblemer ved piger, der indberetter bivirkninger ved 

vaccinen. Det bliver her påvist, at disse piger allerede inden de blev vaccineret med HPV-vaccinen 

havde symptomer, som senere bliver indberettet som en bivirkning af vaccinen. Det betyder altså, at 

indberetningerne om vaccinen nogle gange kan forklares med, at pigerne rent faktisk allerede havde 

disse symptomer inden de blev vaccineret57.  

Selvom nogle af disse indberetninger kan bortforklares, er det dog stadig vigtigt at få undersøgt 

vaccinen, da nogle af indberetninger sagtens kan skyldes vaccinen.  

Derfor lavede Statens Seruminstitut i 2017 et studie, der havde til formål at undersøge netop dette. 

Studiet er et registerstudie og ønsker at undersøge forekomstrationen af 45 kroniske sygdomme hos 

både vaccinerede og ikke-vaccinerede kvinder i alderen 18-45 år.  Studiet er baseret på 3,1 

millioner danske og svenske kvinder58.  

Studiet undersøgte for 45 sygdomme hvoraf nogle af dem er autoimmune og neurologiske 

sygdomme. Ofte er det de autoimmune sygdomme, der bliver undersøgt i forbindelse med vacciner, 

fordi disse sygdomme oftere forekommer som bivirkninger af vacciner. Derudover er nogle 

neurologiske sygdomme også en del af studiet, da man fornylig har fundet ud af, at denne type 

sygdomme kan være en bivirkning ved pandemiske influenzavacciner59. Studiet fandt, at der ingen 

sammenhæng er mellem 44 af de undersøgte sygdomme. Dog blev det vist, at cøliaki ses hyppigere 

hos de vaccinerede kvinder. Denne sammenhæng fandtes dog kun hos de danske kvinder, hvilket 

kan forklares ved at cøliaki er underregistreret i Danmark. Når man bliver vaccineret sætter lægen 

56 Brostrøm, Søren, Melbye, Mads & Senderovitz, Thomas, ssi.dk, Børnevaccinationsprogrammet - Årsrapport 2018, 
side 45  
57 Frisch, Morten, Politikken.dk, Kære forældre - giv jeres børn HPV-vaccine 
58 Heinemeier, Eskild, Videnskab.dk, Studie frikender HPV-vaccinen for en række bivirkninger 
59 Arnheim-Dahlström, L., Grönlund, O., m.fl., onlinelibrary.wiley.com, Human Papillomavirus vaccination of adult 
women and risk of autoimmune and neurological diseases 
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en undersøgelse i gang, hvorved sygdomme kan blive opdaget, hvilket kan være grunden til 

sammenhængen. Sammenhængen har derfor nødvendigvis ikke noget at gøre med vaccinen. 

Det er dog ikke alle, der mener, at årsrapporten blot viser, at der ingen bivirkninger er ved vaccinen. 

Jesper Mehlsen, der er forskningsleder på Bispebjerg Hospital, er kendt kritiker af myndighedernes 

håndtering af sager med HPV-pigerne, og udtrykker en vis utilfredshed overfor undersøgelsen. Han 

udtrykker, at pigerne har udvist symptomer, der ikke er karakteristiske for bestemte sygdomme, 

hvilket er et problem, da undersøgelsen nemlig kun inddrager kendte sygdomme. Han påstår altså, 

at studiet ikke viser noget om de symptomer pigerne rent faktisk har60. Man kan derfor tale for, at 

vaccinen stadig ikke er grundigt undersøgt endnu, selvom studiet ingen sammenhæng har fundet.  

6.1. Afvejning af fordelene og ulemperne ved vaccinen 

Der er ingen tvivl om, at de piger, der har indberettede mulige bivirkninger har været syge. Om de 

så er blevet syge på grund af vaccinen er, som beskrevet, ikke blevet påvist. Det interessante er, om 

de mulige bivirkninger vil overskygge fordelene ved vaccinen. Kronikken ”Kære forældre - giv 

jeres børn hpv-vaccine”, der blev analyseret i diskursanalysen, har undersøgt netop dette. I perioden 

2009-2016 var 600.000 piger vaccinerede, og samtidig modtog Lægemiddelstyrelsen 2.264 

indberetninger om formodede bivirkninger på grund af HPV-vaccinen, hvoraf 999 vurderes som 

alvorlige.  

De 2.264 indberetninger svarer altså til en risiko for mulige bivirkninger på omkring 3,8 promille, 

hvor risikoen for bivirkninger, der er alvorlige, har en promille på 1,7. Frem til 2016 ville en pige 

ud af 600 altså opleve alvorlige bivirkninger ved vaccinen. Hvert år bliver flere tusind danskere 

smittet med en HPV-type. Man antager for eksempel at hvert år dør omtrent 200 mennesker af 

HPV-forårsaget kræft. Udover det bliver 14.000 mennesker hvert år smittet med kondylomer, 

hvilket man kunne have undgået ved at blive vaccineret61.  

Når man skal afveje fordele og ulemper er det værd først at kigge på de mest ugunstige bud, hvilket 

ofte er det kritikere gør. Her vil man altså blot fokusere på forebyggelsen af HPV-forårsagede 

kræfttilfælde, samtidig med at man ignorere andre gavnlige effekter af vaccinen. Derudover lader 

man også som om, at alle alvorlige indberetninger skyldes vaccinen. Ved dette såkaldte worst-case-

scenario vil risikoen for, at en uvaccineret pige vil få en HPV-relateret kræftsygdom stadig være 5-8 

60 Heinemeier, Eskild, Videnskab.dk, Studie frikender HPV-vaccinen for en række bivirkninger 
61 Frisch, Morten, Politikken.dk, Kære forældre - giv jeres børn HPV-vaccine 
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gange større end risikoen for, at hun vil få bivirkninger af vaccinen.  

Hvis man modsat afvejer ulemper og fordele for vaccinen, hvor man også lægger vægt på 

beskyttelsen mod kønsvorter og celleforandringer og ikke blot HPV-relaterede kræftsygdomme, vil 

fordelene ved vaccinen i dette tilfælde også overstige ulemperne. Hvis man antager at en høj 

vaccinationstilslutning kan forebygge 90 procent af kondylomerne, 30 procent af 

celleforandringerne, 50 procent af kræftforstadierne og 70 procent af HPV-relaterede 

kræftsygdomme, og at man samtidig antager at alle alvorlige indberetninger rent faktisk skyldes 

vaccinen, vil fordelene overstige ulemperne med en faktor på over 240. Oven i dette er det også 

værd at nævne, at dette blot er fordelene for de vaccinerede piger. Høj vaccinationstilslutning vil 

nemlig også være en stor fordel for drenge og mænd.  

Kronikken ”Kære forældre - Giv jeres børn hpv-vaccinen” beskriver det tydeligt. Uanset hvordan 

man ser på fordelene og ulemperne vil fordelene altid overstige ulemperne. Faktum er nemlig, at 

risikoen for, at en 12-årig pige vil blive smittet med en af HPV-typerne på et tidspunkt i livet er 

mindst 1.500-2.400 gange større end risikoen for, at hun vil opleve alvorlige bivirkninger ved HPV-

vaccinen62.  

Selvfølgelig er det muligt at sætte sig ind i familiernes bekymring, da ingen ønsker at udsætte sit 

barn for noget, der kan have alvorlige bivirkninger til følge. Indtil videre har det bare ikke været 

muligt at vise en sammenhæng mellem vaccinen og de mulige bivirkninger. Man må som borger 

sætte sin lid til de videnskabelige undersøgelser, der bliver lavet af vores sundhedssystem. Faktum 

er, at der ingen sammenhæng er mellem vaccinen og bivirkningerne, og hvis der så endelig var en 

sammenhæng, ville disse mulige bivirkninger sjældnere blive en realitet end smitten med en HPV-

type ville blive realiteten for det uvaccinerede barn.   

7. Konklusion

Det medfødte og det adaptive immunforsvar er utroligt vigtige for menneskers overlevelse. Begge 

dele spiller en væsentlig rolle, når det kommer til bekæmpelsen af udefrakommende 

mikroorganismer. Især T-huskelymfocytterne og B-huskelymfocytterne er vigtige, da det er disse 

celler, der kan skabe immunitet overfor mikroorganismer. Det er også denne huskemekanisme, der 

er vigtig, når man vaccinerer. Vacciner er en overordentlig god ide, da man kan skabe immunitet 

mod ellers farlige mikroorganismer eksempelvis HPV, der er en virusinfektion, der forårsager 

62 Frisch, Morten, Politikken.dk, Kære forældre - giv jeres børn HPV-vaccine 
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kondylomer, celleforandringer og kræftforstadier, som kan udvikle sig til kræftsygdomme.  

Vaccinen mod HPV beskytter hvert år mange mennesker fra smitte med en HPV-type, men 

vaccinen har også mødt modstand, da den er beskyldt for at give svære bivirkninger. Statens 

Seruminstitut har dog lavet et stort studie, der viser, at der ingen sammenhæng er mellem 

bivirkningerne og vaccinen. Det betyder også, at fordelene ved vaccinen er langt flere end 

ulemperne. Det er nemlig blevet bevist, at selv ved et worst-case-scenario vil risikoen for, at en pige 

får en HPV-relateret kræftsygdom være 5-8 gange større end risikoen for at få bivirkninger af 

vaccinen er.  

Modstanden af vaccinen blev dækket af mange forskellige medier, der enten ønskede at italesætte 

fordelene eller ulemperne ved vaccinen. Disse holdninger kom især til udtryk igennem 

videnskabelige undersøgelser eller gennem anekdotisk bevisførelse. Specielt brugen af patos har 

stor effekt på læseren og gør argumentationen stærkere end fakta baseret argumentation gør.  I 

forlængelse af dette kan det også konkluderes, at medierne har et vist ansvar for debatten, da den 

anekdotiske bevisførelse eksempelvis gjorde, at tilslutningen til vaccinen faldt dramatisk. 

Tilslutningen fortsætter dog med at stige hvert år, da flere bliver overbevist om, at HPV-vaccinen er 

en sikker vaccine, der har langt flere fordele end bivirkninger.
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