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FOR ABONNENTER

Børn klør sig til blods: Over 1.000 år erstatning
for vaccineskade
De senere år er der blevet udbetalt omkring 30 mio. kr. til børn, der
har haft en kraftig allergisk reaktion efter Di-Te-Ki-Pol-Hib-
vaccinationen, viser en rapport. Ny injektionsteknik kan måske
reducere problemet.
TIRSDAG D. 22. MAJ 2018 KL. 10:30

Flemming Steen Pedersen

Over 1.000 børn har de seneste år �ået tilkendt erstatning for stærkt
ubehagelige bivirkninger, opstået i forbindelse med Di-Te-Ki-Pol-Hib-
vaccinationen, der bl.a. skal beskytte dem mod kighoste og polio.

Alene sidste år fik ca. 400 børn en erstatning på 25.000 kr. i gennemsnit,
fordi vaccinationen har medført, at de har udviklet kontaktallergi og/eller
en langvarig kløende knudedannelse i huden, såkaldte granulomer.

De senere år er der udbetalt omkring 30 mio. kr. til børn, der har fået en kraftig allergisk reaktion efter Di-Te-
Ki-Pol-Hib- vaccinationen, viser rapport. Ny injektions-teknik kan måske reducere problemet.
Foto: Martin Ballund
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Det fremgår af årsrapporten
<http://pebl.dk/da/nyheder/nyhedsarkiv/laegemiddelskader-2017> fra
Patienterstatningen over lægemiddelskader, hvor anmeldelser om skader i
forbindelse med De-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen, som sidste år udgjorde ca.
halvdelen af det samlede antal sager, står registreret.

»Det er ikke bare et spørgsmål om, at det klør en smule. Skaden er
voldsomt generende for børnene, som klør sig til blods og ikke kan sove
om natten. Nogle af dem �år betændelse i sårene. Derfor vælger vi at give
dem erstatning for svie og smerte,« siger direktør Karen-Inger Bast fra
Patienterstatningen.

Efter at der gennem flere år blot var kommet enkelte anmeldelser om
vaccineskader, begyndte antallet af sager for alvor at stige omkring
2013/2014.

I 2014 kom der ca. 75 anmeldelser, året efter var tallet på omkring 300,
mens det i 2016 nåede op på næsten 350.

Med en anerkendelsesprocent på 80-90 ender langt de fleste med at �å
tilkendt erstatning, hvilket har �ået de offentlige udgifter på området til at
stige kraftigt.

Siden 2013 er der således udbetalt omkring 30 mio. kroner i erstatning til
vaccineskadede børn.

Aluminium udløser allergi
De fleste vacciner i børnevaccinationsprogrammet indeholder et 
aluminiumssalt, der forstærker effekten af vaccinen, og granulomerne
menes at opstå på grund af allergi over for netop aluminium.

Granulomer er således en kendt bivirkning og beskrives som en kløende,
langvarig knudedannelse på indstikstedet.

Der kan også være øget hårvækst, ændret pigmentering eller eksem i
huden på granulomet, der typisk viser sig tre måneder efter vaccinationen.
Det kan dog også opstå �å uger eller år efter vaccinationen.

Som oftest er der tale om en forbigående skade, og aluminiumsallergi er
meget sjælden blandt voksne.

ANDRE LÆSER OGSÅ: Briterne slår til mod kendt russisk rigm...


http://pebl.dk/da/nyheder/nyhedsarkiv/laegemiddelskader-2017
https://www.b.dk/globalt/briterne-slaar-til-mod-kendt-russisk-rigmand-de-nye-og-strammere-tider-er-begyndt
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En medvirkende årsag til det hastigt voksende antal erstatningskrav menes
at være en generelt øget opmærksomhed på vaccinationsområdet, som
blandt andet er udløst af de ophedede diskussioner om HPV-vaccinen.

Såvel i Patienterstatningen som blandt patienter og eksperter understreges
det, at vaccinen er et uhyre effektivt middel til at forebygge en stribe
meget alvorlige sygdomme.

Derfor må de skader, som nogle børn påføres, ikke føre til, at tilslutningen
til børnevaccinationsprogrammet falder, fremhæves det.

»Det er meget ubehageligt for dem, der �år generne, og vi så gerne, at
antallet af sager om skader var nul. Man skal også hele tiden have et vågent
øje for, om man kan gøre noget for at reducere risikoen for bivirkninger.
Men i forhold til de tusinder af børn, der vaccineres, er det trods alt relativt
�å, der rammes, og man skal have blik for, at vaccinationerne indgår i et
stort program, som jo er med til at redde liv,« siger vicedirektør Anne Holm
Hansen fra Astma-Allergi Danmark.

Ny injektionsteknik kan hjælpe
Hos Statens Serum Institut, som bestyrer børnevaccinationsprogrammet
sammen med Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, fremhæver
afdelingslæge Palle Valentiner-Branth, at det er under ét ud af 100 børn,
som rammes af granulomer.

Og hos langt de fleste, der rammes, er »generne forsvundet inden for fem
år«.

I produktresumeet for Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen understreges det
desuden, at vaccinen skal gives i musklen frem for i underhuden.
Erfaringer fra kliniske studier viser, at det giver færre lokale reaktioner.

Den viden
<https://www.ssi.dk/Vaccination/Injektionsteknik/Intramuskulaer%20injekt
har Statens Serum Institut  igennem flere år på undervisningsdage og på
instituttets hjemmeside givet videre til de praktiserende læger.

https://www.ssi.dk/Vaccination/Injektionsteknik/Intramuskulaer%20injektion%20beorn%20og%20voksne.aspx
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»Vi kan se, at der har været et lille fald i antallet af anmeldelser fra 2016 til
2017 fra 448 til 418. Vi ved ikke, hvad faldet skyldes, men det kan være
udtryk for, at man i højere grad anvender denne injektionsteknik,« siger
Palle Valentiner-Branth.

Erstatningssagerne �år heller ikke Sundhedsstyrelsen til at ændre sine
anbefalinger: »Det er vigtigt at slå fast, at de sygdomme, som vi anbefaler,
at børn vaccineres imod, potentielt kan være meget alvorlige, og at vi kun
anbefaler vaccination imod sygdomme, når der er tilstrækkelig
dokumentation for vaccinens sikkerhed og effekt. Fordelene i form af den
sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende effekt skal altid klart
overstige risikoen for bivirkninger,« siger sektionsleder Sigrid Paulsen.

Vaccineskader
Antallet af anmeldelser vedrørende skader i forbindelse med Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen. I de
følgende tal indgår også anmeldelser vedrørende andre børnevacciner, men langt størstedelen
går på skader efter Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccinen.

2013:   14

2014:    76

2015:  304

2016:  448

2017:  418

 

Tilsvarende er antallet af sager, hvor børn er tilkendt erstatning, vokset kraftigt. I de følgende tal
indgår også erstatningssager vedrørende antibiotika, men igen udgør Di-Te-Ki-Pol-Hib-sagerne
langt den største del. Nogle sager afgøres først året efter, at de er anmeldt:

2013:   27

2014:   75

2015:  179

2016:  530

2017:  414
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DI-TE-KI-POL-HIB
Vaccinen mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio, Haemophilus-influenza type b gives tre gange,
når barnet er tre, fem og 12 måneder. Den beskytter mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio
indtil fem-seksårsalderen. I femårsalderen gives endnu en vaccination mod difteri, stivkrampe,
kighoste og polio.

I Danmark giver læger over 160.000 vaccinationer om året med vaccinen.

Opbakningen til vaccinen blandt danske forældre har i flere år ligget omkring 90 procent for de
første vaccinationer, mens den har ligget nogle procentpoint under for revaccination i
femårsalderen.
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KAPITEL 3: VEJEN UD AF ISLAM
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