
Fortsat fra forsiden !

Der er ”spark” i Dodo og 
Nana. Dodo spiller fod-
bold på eliteplan, mens 

Nana cykler og løbetræner. De 
to søstre, på henholdsvis 16 år 
og 18 år, går begge på Ordrup
Gymnasium, nord for Køben-
havn. Det er ét af de områder 
i landet, hvor der er størst 
interesse for vaccination mod 
livmoderhalskræft. 

”Man tror altid, at sygdom går 
ud over andre – og at man selv 
slipper fri. Men livmoderhals-
kræft kan ramme alle kvinder. 
Vi er derfor vaccineret, for en 
sikkerheds skyld,” fortæller 
de to.

Bente Hugo, mor til pigerne, 
supplerer: ”Når vi kan hjælpe 

vores døtre, skal vi gøre det. 
Her er en vaccine, der for-
hindrer livmoderhalskræft. 
Vaccination beskytter mod 
70 pct. af alle tilfælde af syg-
dommen, så for mig var der 
ingen tvivl. Dodo og Nana 
skulle vaccineres.”

Snak med veninder
”Det er fint, hvis piger automa-
tisk får tilbud om gratis vac-
cination. Ellers kan det være 
svært at nå alle. Der skal stærke 
virkemidler til, og der skal bru-
ges nye medier, hvis man vil 
informere unge om kræftvac-
cine. Det vil nok være en god 
idé at anvende internettet og 
især de populære webportaler,” 
mener Nana.

Både Dodo og Nana har talt 
med deres veninder om vacci-
nation. Mange i omgangs- 
kredsen er vaccineret. Andre  
er på vej til at blive det.  
Vaccination finder sted hos 
praktiserende læge eller gynæ-
kolog. Vaccinen er receptpligtig 
og gives i tre doser over et 
halvt år.

”Vi var hos gynækolog for at 
blive vaccineret. Min søster 
blev lidt øm i armen og skulde-
ren efter det sidste stik; men det 
fortog sig efter et døgn. Selv 
mærkede jeg nærmest ingen-
ting. Det er hurtigt overstået, og 
det er godt at være på den sikre 
side,” slutter Dodo, der – sam-
men med søsteren – er på vej til 
sportstræning.

På den sikre side !
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Dodo og Nana på vej til træning. 
Foto: Peter Dahlerup.

Der findes i dag to vacciner mod livmoderhalskræft. Medicinalfirmaet Sanofi Pasteur MSD fik i 2006 
dansk godkendelse af verdens første kræftvaccine. I efteråret 2007 kom endnu en vaccine til. 

Den blev introduceret af medicinalfirmaet GlaxoSmithKline Pharma. Begge vacciner beskytter mod de 
alvorlige celleforandringer på livmoderhalsen, som skyldes virustyperne HPV 16 og 18. 

Een af vaccinerne beskytter derudover, som sidegevinst, mod HPV 6 og 11, der forårsager kønsvorter. 
Hør nærmere hos din praktiserende læge eller gynækolog.

Det er den seksuelle aktivitet og 
ikke den biologiske alder, der er 
afgørende for, om en person vil 
have gavn af vaccination. 

Fordelen ved vaccination afhæn-
ger i mange tilfælde af den indivi-
duelle lægefaglige vurdering.

Der findes over 100 typer HPV-
virus, hvoraf mindst 12 typer 
er kræftfremkaldende. Under-
søgelser har dokumenteret, at 
vaccination yder op mod 100 pct. 
beskyttelse mod de alvorlige 
celleforandringer, som opstår på 
grund af HPV 16 og 18. Disse 
virus er skyld i 70 pct. af alle 
tilfælde af livmoderhalskræft. 
Som sidegevinst forebygger 

vaccinen, der indeholder HPV 6 
og 11 også kønsvorter – en vold-
somt generende sygdom, som 
især unge kvinder kæmper med. 
Lidelsen er udbredt i Danmark, 
hvor mindst 10 pct. af befolknin-
gen har eller har haft kønsvorter.

Det optimale
”Det ideelle er at vaccinere piger 
før deres seksuelle debut. Men 

det betyder ikke, at det er for 
sent, når man har haft det første 
samleje. Vi vaccinerer som sagt 
piger i 20’erne og 30’erne. Det 
er bevist, at vaccination har 
positiv effekt hos kvinder op til 
26 år. De danner fine antistof-
fer, og hvorfor skulle det samme 
ikke være tilfældet over dén 
alder? Selv om man skulle være 
smittet med én af de HPV-typer, 

som er i vaccinen, vil man stadig 
blive beskyttet mod de øvrige 
HPV-typer, som vaccinen inde-
holder,” understreger Mogens 
Dreyer og slutter med en vigtig 
pointe:

”DRENGE kan også være 
inficeret med HPV og dermed 
bærere af smitte. Det optimale 
ville derfor være at tilbyde 

gratis vaccine til både piger og 
drenge op til 15 år.  Derudover 
burde der være et generelt 
tilskud til HPV-vaccination til 
resten af befolkningen, uden 
aldersbegrænsning. Dét ville 
signalere, at vi i Danmark 
tager FOREBYGGELSE 
alvorligt.” 

VACCINER REDDER KVINDELIV !  Speciallæge efterlyser fokus på forebyggelse

Talentfuld 
AMBASSADØR

Skuespiller 
Neel RøNholt har 
gennem de senere år 
begejstret fans og 

publikum landet 
over både på 

film og tV. 
Den danske diva 

er med i den 
nyligt oscar-nomi-
nerede kortfilm 

“om Natten”, der 
handler om 
tre unge kræft-

syge kvinder. 

StoPlIVMoDeRhAlSKRÆFt !

NY LÆGEBREVKASSE

Skriv til gynækologen !
Speciallæge Christine Felding besvarer spørgsmål fra læserne

Hvis du har spørgsmål om 
livmoderhalskræft,  
kan du skrive til vores 

nye lægebrevkasse på  
www.aktivekvinder.dk og  
femi-news.com – her vil gynæ-
kolog Christine Felding give 
svar om bl.a. VACCINER og 
SCREENING. 

Fuldt fortroligt
Spørgsmålene besvares hurtigst 
muligt, normalt inden for en 
uge. Alle henvendelser behand-
les fuldt fortroligt. Dit spørgsmål 
vil evt. blive offentliggjort på 
vores hjemmesider; men det 

vil i så fald forblive 100 pct. 
anonymt.

Redaktør
Brevkasseredaktør Christine Fel-
ding er medlem af Den Alminde-
lige Danske Lægeforening, For-
eningen af Speciallæger, Danske 
Fødsels- og Kvindelægers Orga-
nisation samt Dansk Selskab for 
Obstetrik og Gynækologi. 

Sådan gør du
Gå ind på 
www.aktivekvinder.dk 
eller femi-news.com

Klik under rubrikken ”LÆGE-
BREVKASSE”. Her finder du 
gynækologens e-mail adresse, et 
specielt felt til dine spørgsmål 
samt nærmere instruktion.

Når du har fået svar på de områ-
der, du ønsker at sætte dig ind 
i, kan du – hvis du vil – printe 
dem ud og give dem videre til 
en veninde, en pårørende eller til 
din læge.

FAKTA om
KONDYLOMER
l Hver tiende kvinde i Norden 

har eller har haft kønsvorter 
(kondylomer).

l  I Europa diagnosticeres  
hvert år over 250.000  
tilfælde af sygdommen.

l  Lidelsen ses oftest hos 
kvinder i starten af 20-års 
alderen.

l  Kønsvorter skyldes infektion 
med forskellige HPV-virus.

l  Vaccinen, som beskytter mod 
HPV 6 og 11, kan forhindre 
90 pct. af alle tilfælde af 
kønsvorter.

Christine Felding under
streger, at brevkassen  
aldrig kan erstatte en  
konsultation hos egen  
læge eller specialist.

Send en mail via www.aktivekvinder.dk 
eller femi-news.com – og få direkte svar 
fra brevkasselægen.’’
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”Det er vigtigt at få 
fortalt, at livmo-
derhalskræft kan 

forebygges. Mange ved det slet 
ikke. Jeg håber, at jeg kan være 
med til at skabe interesse for 
sagen, især blandt yngre kvin-
der.” Sådan siger den talentfulde 
skuespiller Neel Rønholt, kendt 
fra bl.a. filmene Min Søsters 
Børn, Anja & Viktor, Efter 
Brylluppet, Råzone og gyseren 
Kollegiet.  Som ambassadør 
for kræftsagen har den unge 
danske diva for nyligt været til 
UNESCO topmøde i Paris. Her 
mødtes specialister, beslutnings-
tagere, kendisser og patientgrup-
per for at drøfte, hvad man kan 
gøre for at stoppe udbredelse af 
sygdommen. Konklusionen er, 
at der skal større fokus på såvel 
vaccination som screening.

Tæt på
”I min omgangskreds har jeg 
kvinder, som har fået konstateret 
celleforandringer på
livmoderhalsen. Pludselig er 
problematikken kommet tæt 

på. Desværre fravælger mange 
screening. Derfor opfordrer jeg 
alle til at gå til undersøgelse, så 
snart de bliver indkaldt. Det er 
forebyggende.”

Kvindelige kunstnere
UNESCO (FN’s organisation for 
uddannelse, videnskab, kultur 
og kommunikation) havde til 
det nævnte møde i Paris invi-
teret en række unge kvindelige 
kunstnere. Formålet var at øge 
opmærksomheden omkring liv-
moderhalskræft. Udover Neel 
Rønholt deltog fra Danmark 
bl.a. kollegaen, skuespillerinden 
Julie R. Ølgaard. De to veninder 
har gennem de senere år – sam-
men og hver for sig – begejstret 
fans og publikum landet over 
på både film og TV. Sidste år 
startede de Teater NIPS, som de 
driver sammen med kollegaen 
Laura Christensen. Udover at 
være ambassadør for kræftsagen 
er Neel Rønholt travlt optaget 
som elev på Statens Teaterskole 
i København og med nye jobs i 
film- og TV-branchen.


