
”YES, her er en tilbud, 
vi skal bruge. Det 
var min reaktion 

som gynækolog, da verdens før-
ste kræftvaccine blev godkendt 
for godt et år siden. Nu forven-
ter jeg, at sundhedsministeren 
finder penge til i det mindste 
at få vaccinen med i det gratis 
Børnevaccinationsprogram. ” 
Sådan siger speciallæge 
Christine Felding, som 
har gynækologisk 
klinik i Rungsted 
og på Skodsborg 
Sundhedscenter, 
hvor hun bl.a. 
opererer kvinder 
for sygdomme 
i underlivet. 
Christine 
Felding er 

endvidere Aktive Kvinders nye 
brevkasseredaktør på internettet.

En markant forskel
Interessen for vaccination er 
størst blandt de mest velstå-
ende og veluddannede familier. 
Nye tal viser, at ca. 30 pct. af 

de 16-26 årige piger i de 
rige kommuner 

Hørsholm og Rudersdal er ble-
vet vaccineret. Sammenlignet 
hermed har kun tre til seks pct. 
af pigerne i Høje Tåstrup og 
Albertslund fået de forebyg-
gende stik. En markant forskel, 
der bl.a. skyldes, at man i dag 
selv skal betale fuldt ud.

Prisen spiller en rolle
”Jeg spørger altid mine patienter, 
om de har børn. Hvis JA, 
informerer jeg dem om HPV-
vaccination. I mit distrikt er de 
fleste kvinder medlemmer af 
Sygeforsikringen Danmark, der 
giver tilskud til vaccinen. Prisen 
er i dag godt 3.500 kr. Jeg kan 
se, hvad der sker i de områder, 
hvor pigerne og deres forældre 
ikke er privat forsikret og derfor 
selv skal betale det fulde beløb. 
De fravælger vaccination. Det er 
en stor skam, for vaccine fore-
bygger livmoderhalskræft samt 
kræft i skede og ydre kønsorga-
ner. Derudover beskytter vacci-
ner med HPV-virus 6 og 11 mod 
kønsvorter, som rammer hver 
tiende danske kvinde. Lidelsen 

er vanskelig at komme til livs. 
Vi pensler, klipper og fryser mod 
kønsvorter. Samfundet kan spare 
mange penge, hvis vi – med et 
godt vaccinationsprogram – for-
hindrer dén sygdom. Dertil kom-
mer de over 400 tilfælde af kræft 
i livmoderhalsen, som registreres 
herhjemme hvert år. Husk, at 
vi årligt i Danmark foretager 
omkring 6.000 keglesnit, hvor vi 
ved operation fjerner celleforan-
dringer på livmoderhalsen. Dét 
koster samfundet dyrt.”

Piger med  
nye partnere
”Mange forældre og unge kvin-
der kender endnu ikke til den 

forebyggende vaccination. En 
del praktiserende læger synes 
heller ikke at være tilstrække-
ligt orienteret. Der er brug for 
oplysning, oplysning og atter 
oplysning. Sundhedsstyrelsen 
anbefaler, at alle 12 årige piger 
fremover vaccineres gratis. Piger 
på 13, 14 og 15 år skal med i 
et to-årigt opfølgningsprogram. 
Selv om det er dokumenteret, 
at vaccinen virker også for de 
16-26 årige kvinder, overlades 
denne gruppe til fortsat selv at 
skulle betale fuldt ud.”

Dertil kommer de lidt ældre 
piger, med nye partnere, som 
ifølge Christine Felding kan 
have stor gavn af vaccination:

”Tænk på kvinder i 30’ og 
40’erne, der bliver skilt efter 
et langt ægteskab. De lever i 
cølibat i nogle år og får derefter 
sexlysten igen. Jeg har set kvin-
der, der er blevet grimt smittet, 
når de har fået en ny ven. Det er 
synd og helt unødvendigt. Som 
læger og gynækologer kan vi i 
dag tilbyde kvinderne HPV-vac-
cination og dermed forhindre 
udvikling af både livmoderhals-
kræft og kondylomer.”

Fortsat fra forsiden !

”Alsidig oplysning for hjem og samfund“

En god begyndelse

gratistema-møder

Nyttige notesbøger på højkant ! 
Ved forårets FemiNews møder trækker vi lod om i alt 90 
nyttige notesbøger fra designeren tricia guild. 240 sider til 
notater, idéer eller dagbog. HUsKe-bøger til at nedskrive de 
vigtigste oplysninger om forebyggelse af livmoderhalskræft, i 
 forlængelse af vores topaktuelle arrangementer.

Læs mere om møderne på: 
www.femi-news.com eller på www.aktivekvinder.dk 
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HPV-virus
•	 Kræft	i	livmoderhalsen	skyldes	et	virus,	der	hedder	HPV	(human	papil-

loma-virus).
•	 HPV-virus	overføres	ved	seksuel	kontakt.
•	 Alle,	der	har	et	seksualliv,	kan	blive	smittet	med	HPV.
•	 Der	findes	over	100	kendte	typer	HPV-virus,	hvoraf	30-40	typer	kan	

inficere	kønsorganerne.
•	 HPV-typerne	16	og	18	påvises	hos	ca.	70	pct.	af	kvinder	med	livmoder-

halskræft.	Det	er	netop	disse	HPV-typer,	der	er	udviklet	vaccine	imod.
•	 Vaccinen,	der	beskytter	mod	HPV-virus	6	og	11,	forhindrer	–	som	side-

gevinst	–	også	kønsvorter.

Speciallæge Mogens Dreyer: 
”Drenge kan også være 
smittet af HPV-virus.” 
Foto: Peter Dahlerup.

Prisen ved at vaccinere 
12-årige piger (som led 
i Børnevaccinations-

programmet) ventes ifølge 
Sundhedsstyrelsen at løbe op 
på ca. 84 mio. kr. pr. år. Hertil 
kommer omkostninger til et 
program for de 13-15 årige 
piger, estimeret til godt 207 
mio. kr. Hvis der også indføres 
en speciel plan for piger op 

til 17 år, vil engangsudgiften 
være ca. 345 mio. kr. Dertil 
skal lægges etableringsomkost-
ninger, som anslås til ca. 25 
mio. kr. samt den årlige drifts-
udgift på godt 5 mio. kr. til 
vaccinationsregister, HPV-test 
m.m. Der vil dog på sigt også 
være besparelser som følge af 
vaccinens positive virkning på 
kvinders helbred.

Økonomi

En gevinst for samfundet
”Vi kan undgå sygdom og spare penge med gratis kræftvaccine,”  

mener gynækolog Christine Felding

STOP
LIVMODER

HALSKRÆFT !

Gynækolog Christine Felding: ”Mange forældre og unge 
kvinder kender endnu ikke til HPV-vaccination. Der er 
brug for oplysning, oplysning og atter oplysning.”
Foto: Rune Keller.

STOP
LIVMODER

HALSKRÆFT !

Hvor længe skal vi vente? 
Sundhedsstyrelsen anbe-
faler, at vaccination mod 

livmoderhalskræft kommer med 
i Det danske Børnevaccinations-
program. Alle 12-årige piger 
skal have tilbud om gratis vac-
cination. Det er en god begyn-
delse. Nu er det op til politikerne 
at træffe en beslutning, sige JA 
og finde penge til projektet. Det 
haster.

Et kvantespring
Vaccination mod livmoder-
halskræft er et kvantespring for 

kvindens helbred. Mere end 400 
danske kvinder får hvert år kon-
stateret kræft i livmoderhalsen. 
Årligt dør 150-175 kvinder af 
sygdommen alene i Danmark. 
Med vacciner kan lægerne for-
hindre infektion med HPV-virus 
og dermed forebygge livmoder-
halskræft, den tredjehyppigste 
kræftform blandt 15-44 årige 
kvinder i Danmark.

Nyt initiativ 
Aktive Kvinder i Danmark er 
landets største kvindeorgani-
sation. Een af vores fornemste 

opgaver er netop at informere 
om FOREBYGGELSE. Sidste 
år udgav vi en temaavis om liv-
moderhalskræft. Siden er endnu 
en HPV-vaccine kommet til, 
og i den forløbne periode har 
vi fået talrige henvendelser fra 
kvinder, der ønsker yderligere 
information om emnet. For at 
kunne besvare de mange spørgs-
mål har vi, som et nyt initiativ, 
oprettet en lægebrevkasse. På 
vores hjemmesider kan du skrive 
til gynækolog Christine Felding, 
som står til rådighed med ny 
viden. Du kan også læse mere i 
dét nye nummer af FemiNews, 

som du holder i hånden. Sidst, 
men ikke mindst, inviterer vi til 
en række gratis møder landet 
over. Også her får du mulighed 
for at stille spørgsmål til førende 
eksperter på området. Hvor og 
hvornår? Se mødekalenderen på 
aktivekvinder.dk og femi-news.
com eller ring til vores sekreta-
riat på tlf.  33 13 12 22.

Dit helbred er afgørende for det 
gode liv – PAS PÅ DET !

LONE CHODAVARAPU
Landsformand
Aktive Kvinder i Danmark

Tilskud !
Ved	Redaktionens	slutning	er	der	
endnu	ikke	truffet	politisk	
beslutning	om,	hvilke	tilskud	der	
skal	ydes	til	HPV-vaccination.	
Hør	nærmere	hos	din	praktiserende	
læge	eller	gynækolog.
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