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(1) Direktør Brostrøms uforklarlige indstillinger
(2) Omicronvariant af Covid-19 som samfundskritisk sygdom
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Kære direktør Brostrøm, medlemmer af Epidemiudvalget og direktør Ullum,
1.

Manglende dokumentation – naturlig immunitet

For nyligt udtalte De i pressen, at ej-vaccinerede over 20 år lever livet farligt, og at den
seneste videnskab bød Dem at indskrænke gyldighed af naturlig immunitet (vaccinepas) 1 fra 12 til
6 måneder, hvilket De siden fandt videnskabeligt belæg for at indskrænke yderligere 1 måned.
På nøjagtig samme tidspunkter foranledigede De varighed af kunstig immunitet efter to
indsprøjtninger nedsat fra 12 til 7 og siden til 5 måneder.
Når varighed af naturlig immunitet slavisk følger varighed af kunstig immunitet, er det åbenlyst, at
dette ikke beror på videnskab men et ønske om tilskyndelse til vaccination. Befolkningen må ikke
forstå, at naturlig immunitet er bedst.
Ved gennemgang af Deres dokumentation for inddragelse af grundlæggende rettigheder fra
tidligere syge, jfr. meddelt aktindsigt, kan følgende konstateres som ”worst case”:
•
•

Risiko for geninfektion er 0.31 – 1.10%
Ingen, der atter bliver syg, er konstateret smittebærende

De har alene anvendt to studier, der begge er genstand for voldsom kritik. Der er 146 peer-reviewed
andre, relevante studier, der alle har modsat konklusion end gengivet i Deres indstillinger.
Allerede Deres egen dokumentation burde rettelig føre til ophævelse af alle restriktioner for tidligere
syge.

1

Jeg anvender begrebet vaccinepas i stedet for ”Coronapas”, for dokumentet fordres som rejsehjemmel, hvilket er en
krænkelse af International Health Regulations Konventionen under WHO, der er tiltrådt af Danmark.
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Ingen af de førnævnte 146 studier, hvor kildeværdien er bedre end Deres udvalgte dokumentation,
har De overvejet. 2 Jeg finder, at dette er en uanstændigt sagsbehandling, der hævet over enhver tvivl
viser, at forskelsbehandlingen af tidligere syge er usaglig og ikke-proportionel, dvs. ulovlig i h.t.
ECHR.
Baseret på Deres egne, udvalgte tal kan eentydigt konkluderes, at der ikke er belæg for inddragelse
af grundlæggende rettigheder fra tidligere syge.
Jeg må formode, at der tilsvarende ej heller er videnskabeligt belæg for at afkorte varigheden med
yderligere 30 dage, hvilket foranlediger følgende:
Anmodning om aktindsigt (1): Jeg anmoder om aktindsigt med den dokumentation, der er
anledning til Deres indstilling om mindskelse af varighed af naturlig immunitet fra 6 til 5 måneder.
Deres egen dokumentation viser, at naturlig immunitet er væsentligt bedre end vaccination, jfr. at
risiko for geninfektion på under 1% er meget bedre end vaccinebeskyttelsen.
Deres indstillinger beror således ikke på en faglig vurdering og er efter min opfattelse alene til formål
at overtale befolkningen til flest mulige vaccinationer.
Endog Deres egen ekspert, Allan Randrup, går Dem nu imod og udtalte forleden på TV, at det er
tvivlsomt, om kunstig immunitet er bedre end naturlig. En forsigtig formulering men stik imod
Deres udokumenterede påstande.
Det uvidenskabelige indhold i Deres indstillinger bekræftes af SSI, der i en nylig rapport finder, at
vaccineeffekten (for Omicron) falder til 0% efter ti uger. 3
SSI er således på linie med Pfizers erklæring om manglende vaccinevirkning, jfr. pkt. 1.1.
Det uforståelige og usammenhængende bag Deres uophørlige indsats mod anerkendelse af naturlig
immunitet står i skærende kontrast til SSI rapporten og Pfizers’ erkendelse om manglende
vaccineeffekt.
De burde følgelig i overensstemmelse med Deres hidtidige modus operandi uden unødigt ophold
indstille, at varighed af vaccinepas er 1-2 måneder efter seneste indsprøjtning.
De lader i stedet stå til og fremturer fortsat på TV med erklæringer om betragtelig vaccinebeskyttelse
og reduceret smitte efter vaccination. Takket være Deres ulogiske indsats, er der fri adgang til at
videresmitte for de 80% af befolkningen, der er vaccinerede.
Med 47.000 nye tilfælde fredag, navnlig blandt vaccinerede, forekommer Deres tilsagn om mindsket
smitte at bero på ønsketænkning. I øvrigt er The Lancet helt uenig med Dem herom, jfr. fodnote 5.
1.1. Seneste viden om vaccinevirkning
Da vaccinerne er nye og fremstillet efter en ny metode af virksomheder, der ikke før har
lavet et eneste produkt, 4 og følgelig rummer mange ukendte faktorer, har De naturligvis ingen viden
om varighed af en tredje indsprøjtning. Af årsager, der er mig ukendte, mener De dog bestemt at
vide, at vaccinerne er helt sikre, selvom De ikke kender til banale forhold som holdbarhed.

2

https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documentedlinked-and-quoted/
3

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3.full.pdf?fbclid=IwAR1OROghCFpb9mmkJjvG1esNezO
mdUoEZHTvsFXXotnV0Jr6XRImpzWaMT4
4

Vaccinerne er det første produkt nogensinde fra Moderna og BioNtech/Pfizer.
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Dette har De indrømmet over for offentligheden, hvorefter De i samme åndedrag alligevel opfordrer
til stadigt flere vaccinationer for ikke at ”leve livet farligt”.
For ikke så lang tid siden mente De, at vaccinerne havde en virkning på 95%. Videre mente De, at
pandemien ville slutte, når tilstrækkeligt havde fået to indsprøjtninger. De optrådte endog på
reklamevideoer og lovede befolkningen en normal tilværelse efter to indsprøjtninger.
Det kan nu konstateres, at De tog aldeles fejl. I alle Deres forudsigelser. Ikke én advarsel, forudsigelse
eller oplysning om vaccinebeskyttelse eller –varighed har været korrekt.
Når Deres hidtidige oplysninger om vaccinerne har vist sig forkerte, er dette udfald ikke
overraskende, for vaccinerne er afprøvet i blot to måneder.
Studierne, der alene var møntet på symptomlindring, viste en relativ effekt på 95% udregnet efter
fordelingen blandt i alt 170 personer, der skønnedes syge.
Det er dette tal, 95%, som De fra start lod befolkningen tro, var den opnåede ”beskyttelse”.
De oplyste ikke befolkningen, at den absolutte effekt kun var 0.35%, dvs. den opnåede effekt for alle
deltagere og ikke kun de 170 personer, der af Pfizer skønnedes at være blevet syge inden for de to
måneder.
Videre oplyste De ikke befolkningen, at placebogruppen blev oprettet straks ved forsøgets start,
medens vaccinegruppen tilgik over tid, medens ”influenzasæsonen” aftog.
De oplyste ej heller befolkningen, at kun 170 personer i alt fra de to grupper på hver 22.500 personer
blev syge, inden forsøget blev afbrudt.
De undlod tillige at oplyse befolkningen, at 380 personer udgik fra vaccinegruppen uden oplyst
årsag, hvorved datagrundlaget for at udfinde effekten er tvivlsomt.
For så vidt angår forsøg med børn, har De ikke oplyst befolkningen, at der blot deltog lidt over 1.000
børn, og at der var flere vaccineskader blandt deltagerne, end man måtte forvente hårdt ramte af
sygdommen i den pågældende aldersgruppe.
Endelig undlod De at oplyse befolkningen, at der ved 6 måneders indberetningen var flest døde i
vaccinegruppen.
Samtidigt med at De opfordrer befolkningen til at lade sig vaccinere, meddelte Pfizer’s CEO, Albert
Bourla i sidste uge, at to indsprøjtninger ikke beskytter mod Omicronvarianten, medens tre
indsprøjtninger giver en rimelig beskyttelse.
Helt utroværdig bliver forestillingen, når det fremgår af Deres behandling af min anmodning om
aktindsigt, at De ikke er i besiddelse af Pfizer testdokumentationen, jfr. pkt. 1.2.
Det må således konstateres, at Deres fortælling til befolkningen lader meget at ønske og nu falder fra
hinanden, medens Pfizer og Allan Randrup undsiger Dem.
1.2. Der er ingen testdokumentation for vaccinerne i Danmark
Som De måske erindrer, har jeg anmodet Dem om kopi af testdokumentationen for Pfizer
vaccinen.
Sundhedsstyrelsen, hvor De er direktør, oplyser ikke at være i besiddelse heraf.
Man har i stedet henvist mig til Lægemiddelstyrelsen.
Lægemiddelstyrelsen har ej heller testdokumentationen og henviser til den Europæiske
Medicinalmyndighed (”EMA”).
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Offentlighedslovens bestemmelser er Dem næppe ubekendt. Hvis De er i besiddelse af
dokumentationen, skal denne efter nærmere bestemmelser (forretningshemmeligheder) udleveres
til mig.
Jeg må derfor slutte, at De ikke er i besiddelse af materialet og således ikke kender nærmere til
hverken afprøvning eller resultater.
Hvis jeg tager fejl, overtræder De derimod loven mod bedre vidende.
Når De på TV anbefaler befolkningen vaccination, endog til børn, kan dette følgelig ikke bero på
Deres eller Lægemiddelstyrelsens vurderinger, men på hvad andre har fortalt Dem.
Dette bringer uvenlige erindringer om tidligere direktør Senderovitz’s dansevideo på
TikTok, hvor direktøren garanterede, at vaccinerne var de bedst afprøvede og mest sikre nogensinde
med en fantastisk virkning.
Ikke ulig Deres egen reklameoptræden, hvor De lovede befolkningen, at alt ville vende tilbage til
normalt, hvis tiltrækkeligt fik to indsprøjtninger. Nu har det vist sig, at Deres forventning til den
bedst og mest afprøvede vaccine kun holdt nogle måneder.
Nuvel, efter blot to måneders afprøvning kunne De jo ikke vide bedre….
Ihukommende Senderovitz’ udtalelser på TV, nemlig at testdokumentationen var gennemgået og
godkendt i Lægemiddelstyrelsen, forekommer det tankevækkende og bekymrende, at
Lægemiddelstyrelsen alligevel ikke er i besiddelse af dokumentationen.
Der er for mig at se to mulige konklusioner:
a)
b)
2.

De danske myndigheder har ikke testdokumentationen.
De danske myndigheder overtræder mod bedre vidende Offentlighedsloven.
Ingen nævneværdig smittebegrænsning efter vaccination

Som det fremgår af FDA nødgodkendelserne, er der ikke tale om steriliserende vacciner.5 Dvs. at det
aldrig var hensigten, at vaccinerne forhindrer smitte.
Når De således forklarer til befolkningen, at vaccination hindrer smitte, er dette uden belæg i
studierne/FDA nødgodkendelsen.
Jeg vil tillade mig at kalde det frihåndstegning, og navnlig er det uanstændigt, når De overtaler børn
til at blive vaccineret med løfte om smittefrihed for at beskytte bedsteforældre. Det er rent digt fra
Deres side, og børn skal ikke behandles medicinsk, fordi ældre har taget samme medicin, der ikke
længere virker.
Hvis de pågældende børn lider vaccineskade, har De ingen moralsk undskyldning at tilbyde.
--o0o-I min seneste skrivelse til Dem henviser jeg til en artikel i The Lancet baseret på et årelangt og meget
omfattende UK studie, hvor ”viral load” belyses mellem vaccinerede og ej-vaccinerede.
Der konstateres ikke en nævneværdi forskel i smitte fra de to grupper. 6
Igen, de aktuelle smittetal viser med al tydelighed, at Deres løfter om smittebegrænsning var digt.
5
6

End-target er alene symptombehandling. Hverken smitteophør eller mindsket risiko for død.
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext
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Deres ekspert Allan Randrup har i medierne erkendt, at man mod bedre vidende vildledte
befolkningen om virkning mod smitte, hvilket De foreholdt udtalelsen på TV benægtede.
Ikke desto mindre står Randrup tilbage med den troværdige udtalelse, navnlig henset til de aktuelle
smittetal og The Lancet artiklen, medens Deres benægtelse ikke har gang på jord.
Fredag er der fundet 47.000 nye tilfælde i Danmark, heraf en relativt større andel blandt
vaccinerede. Den negative effekt af vaccination over for infektion og den manglende virkning i
henseende til at stoppe videresmitte bekræfter, at Deres anbefalinger om restriktioner,
forskelsbehandling mv. er virkningsløse.
Deres fortsatte udtalelser om reduceret smitte og vaccineeffekt henstår til almindelig moro og en
kende ensomt.
De har nu flere forklaringsproblemer, for WHO anbefaler ikke yderligere vaccinationer til børn og
raske, anbefaler ikke rejserestriktioner, og – værst af alt - EMA advarer om vaccineskader ved mere
end 3 indsprøjtninger.
Note:

3.

Det er ikke første gang, at De ikke følger anbefalinger fra WHO. Til eksempel har De ikke
fulgt WHO’s reviderede test guidelines, der i voldsomt omfang ville reducere antal falsk,
positive udfald.

Samfundskritisk sygdom?
Resultatet af Deres indstillinger er:

at

naturligt immune ubegrundet og dermed ulovligt mister grundlæggende rettigheder i h.t.
ECHR, og

at

vaccinerede opnår kunstig immunitet i en kort periode og uhindret adgang til at sprede
smitte, samt

at

Epidemiudvalget træffer beslutninger på baggrund af dødstal, der efter mit bedste bud er
overdrevne med faktor ti.

Deres eneste argument for restriktioner, vaccinepas mm. er en ubegrundet beretning om risikoen for
overbelastning af sygehusvæsenet.
3.1. Belastning af sygehusvæsenet, tidligere syge
For så vidt angår tidligere syge har De (aktindsigt) oplyst, at De ikke er i besiddelse af
dokumentation, der viser, at gentagen sygdom muliggør videresmitte.
Det samme har CDC bekræftet efter aktindsigt.
Med andre ord er en teoretisk belastning af sygehusvæsenet som følge af tidligere syge, der atter får
sygdommen og smitter andre uvedkommende.
Videre har tidligere syge bedre immunitet end vaccinerede, jfr. de 146 studier, som De ikke vil
kendes ved. Endog Deres egen dokumentation viser en minimal risiko for geninfektion på 0.311.10%, dvs. intet nævneværdigt.
Tidsskriftet NEJM anfører, at risiko for alvorlig sygdom efter infektion er reduceret 99%. 7
Med andre ord bliver tidligere syge ikke igen alvorligt syge og de smitter ikke ved gentagen sygdom.
7

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2108120
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Deres hetz over for tidligere syge er derfor fuldkommen ubegrundet og et eklatant tilfælde af ulovlig
diskrimination i strid med ECHR.
Der er følgelig ingen frygt for overbelastning af sygehusene pga. tidligere syge.
3.2. Belastning af sygehusvæsenet – samfundskritisk?
Desværre er data for indlæggelser og dødsfald omgæret med et dygtigt lag af forvirring.
For så vidt angår tiden inden vaccinerne (in casu de første 14 måneder), kan jeg oplyse, jfr. SSI, at der
i aldersgruppen 0-60 år var 21 personer uden komorbiditet, der testede positiv og inden 30 dage
afgik ved døden.
Dødsårsagen er underordnet – alle 21 tælles som Covid-19 døde.
Jeg bragte i marts 2021 en håndfuld notitser i Berlingske Tidende herom, idet det stod åbenlyst, at
Deres vurdering af sygdommens alvor var i strid med virkeligheden. Ganske besynderligt måtte jeg
give avisen en god ”historie”, for jeg fik besked, at man intet måtte skrive, der kunne anses kritisk.

De øvrige ca. 2.500 afdøde i perioden er opgjort på samme, uvedkommende vis og led alle af
komorbiditeter. Gennemsnitsalderen var 83 år.
Lad os sammenholde med øvrige samfundsforhold, (idet jeg henviser til SSI, Kræftens Bekæmpelse
og professor Morten Petersen):
•

I 2017/18 døde ca. 2.800 af influenza og omkring 25 børn under 14 år dør årligt af influenza.

•

På en 18 måneders periode dør 21.000 af tobak og 3.500 af alkohol.

•

Antal senge på sygehusene er mindsket under pandemien.

Definitionen af ”samfundskritisk sygdom” efter Epidemiloven § 2, stk. 4 lyder:

Ved en samfundskritisk sygdom forstås en alment farlig sygdom, hvis udbredelse medfører eller
risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner.
Covid-19 er ikke og har ikke været samfundskritisk.
Når 14.000 årlige tobaksdøde udgør en acceptabel belastning af sygehusvæsenet som
samfundsfunktion, er nogle få hundrede Covid-19 dødsfald ingenlunde kritisk for samfundet eller
en alment farlig sygdom.
Der er nu registreret i alt 143 dødsfald i gruppen under 60 år. De fleste af andre årsager end Covid19.
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Og influenza koster flere liv blandt børn end Covid-19.
Selv uden den erkendelse at Covid-19 dødstallet er behæftet med betydelig overdrivelse, jfr. med/af
indberetningsfejl fra Sundhedsstyrelsen og SSI, er sygdommen uvæsentlig sammenlignet med
mange andre sygdomme:

Kritisk for samfundet er derimod unødige restriktioner pga. Deres indstillinger.
Kritisk for samfundet er tillige ubrugelige datasæt, der groft vildleder politikere med hensyn til antal
indlæggelser og dødsfald pga. Covid-19.
-

De er faktisk enig med mig, jfr. Deres brev til Sundhedsministeriet af 28/2 2020, hvori De
anfører, at sygdommen efter dagældende definition ikke er alment farlig.

Ledende overlæge Kasper Aaboe anførte forleden på LinkedIn, at der er 1 patient indlagt på
Rigshospitalets intensivafdeling på grund af Covid-19.
Tilsvarende Overlæge Christian Wamberg forleden på TV, nemlig at der er 1 Omicronpatient på
Bispebjerg intensiv afdeling.
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Videre har overlæge Jakob Rosenberg i medierne fornylig oplyst, at der efter hans optælling har
været under 5 Omicronpatienter på intensivafdelingerne.
Det er muligt, at De ikke endnu kan vurdere alvoren af Omicronvarianten, men en af mange
undersøgelser viser 91% reduceret dødelighed, jfr. Kaiser Permanente. 8
Jeg har gentagne gange søgt aktindsigt vedrørende relevante oplysninger om sygdommens
reelle belastning af sygehusvæsenet – indtil videre uden resultat.
De ved, at en vurdering af begreberne alment farlig og samfundskritisk fordrer, at relevante data
kendes.
Ellers er Deres indstillinger til politikere naturligvis at betegne som mindre end korrekt.
Det nødvendige datasæt er ikke vanskeligt at beskrive, nemlig følgende:
Anmodning om aktindsigt (2-3): Jeg anmoder om aktindsigt med (2) antal borgere i
aldersgruppen 20-60 år, der siden Deres advarsel om livsfare er døde i) af Covid-19, ii) med Covid19 samt iii) uden henholdsvis iv) med komorbiditeter. Videre (3) om antal tidligere syge, der igen er
blevet Covid-19 sygdomsramt og som følge heraf afgået ved døden.
Dette er en præcision af og i tillæg til tidligere anmodninger, som De endnu ikke har haft tid at
besvare i de forløbne måneder.
På den anden side har De ej heller haft tid at fremlægge de pågældende data til politikerne.
Lovlighed af deres indstillinger
Da Deres indstillinger medfører inddragelse af grundlæggende rettigheder efter ECHR, skal der
være tale om en ”last resort” løsning for samfundet, jfr. Domstolens gengivelse af praksis. Videre og
sekundært skal Deres indstillinger efterleve to begreber i den reviderede Epidemilov, nemlig almen
farlig og samfundskritisk.
Da det korrekte datasæt givet viser nær ingen døde efter gentagen sygdom og ingen smittefare samt
et beskedent antal døde af Covid-19 uden komorbiditet og/eller høj alder, er Deres indstillinger
således i strid med:
•

ECHR bestemmelser om lovlig forskelsbehandling, dvs. et sagligt og proportionelt tiltag; et
”last resort” tiltag for samfundet.

•

Den reviderede Epidemilov, idet Covid-19, navnlig Omicronvarianten, hverken er en
alment farlig eller samfundskritisk sygdom.

Almindelig influenza er betydeligt farligere.
Som tidligere nævnt viser smittetallet, at Deres indstillinger er virkningsløse.
De kan ikke være uvidende om det yderest begrænsede antal personer, der reelt er døde som følge
af Covid-19.
Jeg ser ingen plausibel forklaring for Deres indstillinger end indirekte vaccinetvang. Som
embedsmand skal De fremlægge sagens faktum og ikke fremme en ønsket udlægning. Det er Deres
ansvar, at Deres indstillinger overholder ECHR.
Da de tilbageholdte oplysninger om Covid-19 indlæggelser og dødsfald er afgørende ved vurdering
af Deres indstillinger fra politisk side, ville jeg mene mig vildledt, var jeg politiker.

8

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.11.22269045v1
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Anmodning om aktindsigt (4-5): Jeg anmoder om (4) aktindsigt med antal patienter indlagt pr.
dags dato på grund af – ikke tilfældigvis med – Omicronvarianten og (5) antal dødsfald pr. dags dato
på grund af Omicronvarianten.
4.

Afslutning af pandemien i Japan

Jeg bemærker efter modtagen aktindsigt, at De intet har gjort for at undersøge situationen i Japan,
hvor man den 13/8 2021 besluttede at behandle på anden vis end alene med vaccine, og hvor man
fortsat ikke på nogen måde diskriminerer ej-vaccinerede.
Omkring 15/9 2021 faldt indlæggelses- og dødstal til nær nul, hvilket fortsat er tilfældet.
Det samme er hændt i en række andre lande, der har valgt samme behandling som anvendes i Japan.
At dette efter det oplyste ikke interesserer Dem på befolkningens vegne fortjener ingen ros.
De opnåede behandlingsresultater i Japan kan illustreres som følger:

Japan har været åben om de anvendte behandlingsmetoder, der også med tilsvarende succes har
været anvendt i mange andre lande (Ivermectin).
Som direktør for Sundhedsstyrelsen har De valgt at ignorere de fremragende resultater opnået i
Japan.
Jeg vil ikke undlade at fremhæve, hvorledes antallet af døde er mindre i Japan end i Danmark, hvilket
Sundhedsstyrelsen må tage på sin kappe:
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Udvalgets medlemmer bør forundres over Deres embedsførelse.
5.

Efterspil – statens inhabilitet og produktansvarets placering

I en række lande, der anvender tidlig behandling af Covid-19, er sygdommen overstået, jfr.
eksemplet med Japan.
I andre lande har man nu besindet sig og erkendt,
at

Omicronvarianten slår igennem de såkaldt ”leaky” vacciner,

at

man ikke i een uendelighed kan vaccinere befolkningen for nogle uger eller måneders
begrænset beskyttelse uden helbredsskader,

at

Omicronvarianten er ufarlig som en forkølelse, og

at

økonomien lider uforholdsmæssigt under den overdrevne frygt for Covid-19.

I skrivende stund har UK, Irland, Finland og Færøerne sagt fra over for restriktioner i stil med Deres
indstillinger. Og snarligt følger Spanien.
Jeg tror ikke, at man fra politisk side vil opretholde de af Dem indstillede restriktioner og ulovlig
diskrimination, når der stort set ingen Omicron-dødsfald er, trods en rekord i smittede – overvejende
blandt” fuldt vaccinerede”. Glædeligvis opnås nu ad naturlig vej, hvad vaccinerne ikke magter.
De mange uberettigede indgreb anser jeg derfor for snarligt overståede, og Deres indstillinger vil
pga. manglende dokumentation blive anledning til grundige overvejelser.
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Vaccineskader og statens dobbeltrolle
Herefter venter spørgsmålet om erstatning for vaccineskader.
Jeg afventer - indtil videre forgæves - aktindsigt med statens forpligtelser over for
vaccineproducenterne. Jeg har kopi af aftalerne fra anden side, men ansvarsforholdene er så
groteske, at den ansvarlige myndighed ikke bør undgå den pinlige udlevering af indkøbsaftalerne.
Jeg forstår på sin vis, at befolkningen ikke ønskes delagtiggjort i aftalerne, men Offentlighedsloven
er netop tiltænkt sådanne situationer.
Som betingelse for at levere vacciner, har producenterne krævet, at staten alene må købe og udlevere
vaccine samt skal indestå producenten for ansvar i h.t. Produktansvarsdirektivet.
Det fremgår af aftalerne, at staten og producenten skal samarbejde for at minimere eventuelle
erstatninger til skadesramte borgere som følge af produktansvar. Hvis en producent ifalder
produktansvar, skal staten udrede erstatningen og holde producenten omkostningsfri.
Samtidigt er det staten, der står for patienterstatninger,
Patientskadestyrelsen, at man ikke kender til produktansvaret.

og

indtil

videre

foregiver

Dette tilfælde af inhabilitet er næppe set før i henseende til omfang, grovhed og tilsidesættelse af
befolkningens interesse.
Staten bør rettelig hjælpe ramte borgere men har i stedet forpligtet sig til det modsatte.
Producentens friholdelse for produktansvar er imidlertid ikke meget værd. Lovgiver kan vælge at
se bort fra sligt, fx hvis den offentlige stemning vender efter erkendelsen, at forsøgene lader meget
at ønske og efter blot to måneder kun kan afdække korttidsskader.
Den næste udfordring for Folketinget er, når Covid-19 frygten er overvundet, at tilsikre
vaccineskadede anstændig adgang til erstatning og navnlig adgang til at gøre produktansvar
gældende.
Her må Folketinget hurtigst muligt frasige sig forpligtelsen til at arbejde aktivt imod borgerne, jfr.
indkøbsaftalerne med vaccineproducenterne.
Jeg betvivler, at mange medlemmer af Udvalget er klar over, at staten har forpligtet sig til at
modarbejde skadesramte borgere.
--o0o--

Konklusioner:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Der er ingen dokumentation for ændringerne af gyldighed af vaccinepas for tidligere syge.
Tidligere syge har en risiko for atter at blive syge på under 1%.
Tidligere syge, der igen bliver syge, smitter ikke.
Deres oplysninger til Epidemiudvalget om indlagte og døde har bestået af ubrugelige data,
der væsentligt har opskruet frygten for Covid-19 og på et urigtigt grundlag ført til
restriktioner, nedsat livskvalitet for mange og påført samfundet ubodelig skade i form af
afholdte udgifter til ”ingenting”.
Deres oplysninger til Epidemiudvalget har ført til usaglig og ikke-proportionel
forskelsbehandling af tidligere syge, dvs. ulovlig diskrimination.
Vaccinernes beskyttelse over for den nuværende Covid-19 sygdom er så begrænset, at det
er betydningsløst for sygdommens udvikling.
Covid-19 er ikke samfundskritisk endsige alment farlig, idet dødsrisikoen er mindre end
ved almindelig influenza.
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Det er således bydende nødvendigt, at der fra politisk side sættes et stop for de virkningsløse
restriktioner og ulovlig diskrimination.
Fra politisk side skal der tillige gribes ind over for startens forpligtelse til at bistå Pfizer m.fl. til at
minimere erstatningsudbetalinger til vaccineskadede pga. produktansvar.
Jeg ser frem til at modtage aktindsigt 1-6.

Med venlig hilsen
E. A. Sorensen

Udvalgets medlemmer:
leif.jensen@ft.dk
birgitte.vind@ft.dk
rasmus.langhoff@ft.dk
jeppe.bruus@ft.dk
christian.rabjerg.madsen@ft.dk
kasper.kjaer@ft.dk
jens.joel@ft.dk
karina.dehnhardt@ft.dk
kirsten.normann.andersen@ft.dk
stinus.lindgreen@ft.dk

susan.kronborg@ft.dk
peder.hvelplund@ft.dk
sophie.lohde@ft.dk
jane.heitmann@ft.dk
martin.geertsen@ft.dk
torsten.schack.pedersen@ft.dk
liselott.blixt@ft.dk
jens.henrik.thulesen.dahl@ft.dk
per.larsen@ft.dk
lars.mathiesen@ft.dk
alex.vanopslagh@ft.dk
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