
HPV-vaccination af drenge i 
børnevaccinationsprogrammet

14. juni 2019

Bolette Søborg, overlæge

Sundhedsstyrelsen



Tilbuddet gælder drenge, der 

fylder 12 år den 1. juli 2019 eller 

derefter

Gratis HPV-vaccination til 
drenge fra 1. juli 2019



Hvad  vil vi gerne forebygge og 
hvad ved vi



I perioden 2013-2017 var antallet af HPV-relaterede kræfttilfælde 798 per år, heraf 

var 583 tilfælde hos kvinder og 233 tilfælde hos mænd. 

Side 4

Forekomst af HPV-relateret kræft i Danmark
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Antal nye tilfælde af analkræft, mundsvælgkræft, 
peniskræft, livmoderhalskræft, kræft i ydre kvindelige 

kønsorganer samt vaginalkræft per år i Danmark i perioden 
1980-2017  

Mundsvælgkræft Analkræft

Kræft i ydre kvindelige kønsorganer Vaginalkræft

Livmoderhalskræft Peniskræft



Tabel 4. Potentielt forebyggelige tilfælde blandt alle 
sygdomstilfælde ved vaccination med ni-valent HPV-vaccine*#§

Sygdom Estimat (%) Estimat kræft 

(antal tilfælde)

Kilde

CIN 1 61 % [120]

CIN 2 80 % [120]

CIN 3 91 % [120]

Livmoderhalskræft 89 % 335 [120]

Vaginalkræft 63 % 14 [8]**

Vulvakræft 36 % 40 [8]**

Analkræft 85 % 119 [6], [7]**

Mundsvælgkræft 56 % 194 [10]**

Peniskræft 46 % 29 [9]**

Kønsvorter 88 % [70]

* Estimaterne relaterer sig til HPV-typerne 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58

# Stor usikkerhed på disse estimater, da der er meget stor variation mellem studier

** Estimater beregnet på baggrund af reference og antaget dækningsgrad på 90 %

§ For mundsvælgkræft og peniskræft gælder en antagelse om, at HPV-vaccination beskytter mod disse kræftformer. Dette er 
dog ikke dokumenteret.
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Der er ingen evidens for, at 

HPV-vaccination 

forebygger disse 
kræfttyper.



Side 6

Forekomst af kønsvorter



−HPV vaccination forebygger analkræft hos mænd 

−HPV vacciantion forebygger kønsvorter hos både mænd 

og kvinder

Side 7

Forebyggelseseffekt af HPV-vaccination 
blandt drenge



Informationsindsats om 
HPV-vaccination



• Ny ‘tagline’. Fra ”Stop HPV – stop livmoderhalskræft” til ”Stop HPV – blive 
vaccineret”

• Primær målgruppe bliver fremover mødre til piger på 10-14 år og til drenge på 10-12 

år.

• Sekundære målgrupper er fortsat: fædre, 15-17-årige uvaccinerede piger, 

sundhedsprofessionelle.

Tilpasning af informationsindsatsen vedr. HPV-vaccination



Side 10

Udsendes fra SSI til almen praksis 

sammen med vaccinebestillinger og 
kan desuden bestilles gratis på:

https://webshop.cancer.dk/pjecer-og-
information/forebyggelse/vaccination-og-

screening/





”Nye” budskaber



Side 13

Hjemmeside fra maj 2017



Side 14

Hjemmeside fra maj 2019

https://primetimehpvsite.webflow.io/
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Side 16

Hvordan får man fat i det nye materiale?

De nye materialer ( pjecer og plakater) udsendes til almen praksis når der bestilles 

vacciner 

Materialet kan desuden bestilles gratis via Kræftens Bekæmpelse på:

https://webshop.cancer.dk/pjecer-og-information/forebyggelse/vaccination-og-
screening/

Man kan allerede nu tilgå den nye hjemmeside på: www.stophpv.dk

Der kommer information om HPV-vaccination til drenge via EPI-NYT gennem PLO

Information på hjemmesiderne fra hhv Sundhedsstyrelsen (sst.dk) og Statens Serum 
Institut (ssi.dk)




