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KOM OP I GEAR
6 Mbit

bredbånd til
5 Mbits pris

HELDIG En østjyde vandt i
weekenden den sjettestørste
danske lottogevinst nogen-
sinde – mere end 32 millio-
ner kroner.

ISDRAMA To danskere, der
deltog i en ekspedition over
indlandsisen, blev bjærget af
en redningshelikopter, efter
at de havde udsendt nødsig-
naler.

PÅSAT 80 unge blev evakue-
ret, da der udbrød brand i et
kollegium i Brønshøj. En
polsk mand sigtes for at have
påsat branden. 

DRAB En 19-årig mand er va-
retægtsfængslet frem til 1.
juli for at have knivstukket
en 57-årig mand til døde i en
p-kælder i Høje Taastrup. 

BILKRIG Utilfredse pensions-
fonde beder nu USA’s høje-
steret om at stoppe det plan-
lagte salg af Chrysler til den
italienske bilproducent Fiat.
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Læger vil vaccinere
drenge mod kræft
HPV-vaccinen, som gives til alle 12-årige piger, virker også på drenge

Mohamed
er hærdet

Det er ikke kun piger,
der kan have gavn af at
blive vaccineret mod
HPV-virus. 
Også kræftformer,

der rammer mænd,
kan forhindres med tre
små stik hos den prak-
tiserende læge. Derfor
bør kræftvaccinen også
være en del af børne-
vaccinationsprogram-
met for drenge. Det
mener flere læger,
24timer har talt med.
»Det er vanvittigt, at

drenge ikke får tilbudt
vaccinen ligesom
piger,« siger for eksem-
pel gynækolog Chri-
stine Felding, Rung-
sted. 
Hvert år får sam-

menlagt cirka 460 dan-
skere kræft i penis, en-
detarmens udmun-
ding, i svælget eller

munden. Alle sammen
kræftformer, hvoraf en
betragtelig del skyldes
HPV-virus, som vil
kunne forhindres med
vaccinen. Til sammen-
ligning får cirka 400
kvinder livmoderhals-
kræft. 
»Der er kun én ting

at gøre som en ansvar-
lig sundhedsminister,
og det er at tilføje
drengene til vaccina-
tionsprogrammet,«
siger folketingsmed-
lem Lone Møller (S).
Hun vil nu under-

søge dokumentationen
for effekten på drenge
med henblik på at
stille forslag om, at
drengene skal inklude-
res i vaccinationspro-
grammet. 

STIK Vaccinen mod HPV-virus kan også gavne drenge. Foto: Kristian Djurhuus
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Sundhedsstyrelsen: For dyrt at give   drenge vaccine mod kræft

Siden 1. januar i år er alle

danske piger på 12 år ble-

vet tilbudt vaccine mod

HPV-virus, som kan føre til

livmoderhalskræft. HPV-

virus kan også give kræft i

penis, endetarms åbningen

og i munden og svælget,

men drenge kan ikke få

vaccinen gratis. 

»Livmoderhalskræft er den
mest udbredte af de HPV-re-
laterede sygdomme, og
sundhedsøkonomiske analy-
ser viser, at det langt bedre
kan betale sig at vaccinere
piger end drenge. I øvrigt
bliver de allerfleste drenge
beskyttet ved vaccination af
piger på grund af flokeffek-
ten,« siger afdelingslæge i
Sundhedsstyrelsen Sigrid
Poulsen med henvisning til,
at drengene ikke bliver smit-
tet af piger, som er vaccine-
ret.

460 rammes hvert år
Hvert år rammes cirka 460
danskere af kræft i penis, en-
detarmens udmunding, i
svælget eller munden. Ikke
alle tilfælde skyldes HPV-
virus, men en betragtelig del
gør. Til sammenligning får
omkring 400 kvinder livmo-
derhalskræft, og her skyldes
99 procent af tilfældene
HPV-virus. 
Det koster 80 millioner

kroner årligt at vaccinere
alle 12-årige piger, og det
samme vil det koste at vacci-
nere alle 12-årige drenge
også – altså i alt 160 millio-
ner, viser beregninger fra
Sundhedsstyrelsen. 
Formanden for Dansk Sel-

skab for Obstetrik og Gynæ-
kologi, overlæge Morten Le-
bech, anerkender, at øko-
nomi kan være et argument
for at undlade at vaccinere
alle drenge mod det seksuelt
overførte HPV-virus. 
»Men det er et forkert sig-

nal at sende, at det her kun

er en kvindesygdom. For det
er det ikke. Der er lige så
mange drenge, der får HPV-
virus. Hvis penge ikke var et
problem, så skulle drenge
helt klart inkluderes i vacci-
nationsprogrammet,« me -
ner Morten Lebech. 

Bøsser i farezonen
Overlæge Carsten Sand, Kli-
nik for Kønssygdomme på
Bispebjerg Hospital, hæfter
sig også ved, at vi skal over-
veje, hvad samfundet ellers
kan få for pengene.  
»Det er klart, at der ikke

er råd til alt. Men på sigt vil
det være en god ting at vac-
cinere drenge, for de får også
cancer af HPV-virus. Specielt
homoseksuelle mænd får
celleforandringer og cancer i
endetarmen. Vi burde især
tage fat på at få vaccineret
de helt unge bøsser. Ellers
cirkulerer HPV videre. Også
biseksuelle er i risikozonen,«
vurderer Carsten Sand Pe-
tersen.

Piger prioriteres
I Kræftens Bekæmpelse
siger overlæge Iben Holten,
at det er »kanonvigtigt at få
stoppet smittespredningen
med HPV.« Hun er dog af
den overbevisning, at det i
første omgang er vigtigere,
at flere piger får vaccinatio-
nen.
»Vi ved, at næsten alle, der

får livmoderhalskræft, får
det på grund af HPV. Derfor
prioriterer vi, at alle piger og
kvinder op til 26 år skal have
vaccinen. Men i den ideelle
verden skulle drengene også
have vaccinen. Ingen tvivl
om det,« siger Iben Holten. 
Hun opfordrer homosek-

suelle mænd at købe sig til
vaccinen, som koster cirka
3.500 kroner. 
Det er folketingspoliti-

kerne, der kan beslutte,
hvorvidt drenge også skal til-
bydes vaccinen gratis. 
På baggrund af 24timers

henvendelse vil folketings-
medlem Lone Møller (S) nu
undersøge sagen. Hun var en
af de oprindelige forslagsstil-
lere, da HPV-vaccinen skulle
indføres for piger. 
»Ét kræfttilfælde er et for

meget, hvis man kan fore-
bygge. Al forebyggelse er
bedre end helbredelse,«
siger Lone Møller.
»Hvis der er dokumenta-

tion for, at vaccinen også vir-
ker på drenge, så stiller jeg
forslaget hurtigst muligt,«
siger hun.

Forebyggende effekt
Medicinalvirksomheden Sa-
nofi Pasteur msd producerer
vaccinen Gardasil, som gives
til alle 12-årige piger i Dan-
mark. 
Sanofi Pasteur msd har gi -

vet 24timer indblik i endnu
ikke offentliggjort medicinsk
forskning, der viser, at vacci-
nen har lige så god forebyg-
gende effekt på de omtalte
kræftformer, der rammer
mænd, som den har på liv-
moderhalskræft. 
Sundhedsminister Jakob

Axel Nielsen (K) oplyser til
avisen, at han støtter sig til
Sundhedsstyrelsens analy-
ser, der viser, at der ikke er
grundlag for at vaccinere
alle drenge. Han har ikke
yderligere at tilføje. 

signe.thomsen@24timer.dk

maria.heininge@24timer.dk

SIKRING »Han er så glad for
damer, så han skulle slet
ikke overtales til at få vacci-
nen,« fortæller gynækolog
Christine Felding, der har
give HPV-vaccinen Gardasil
(herunder) til sin søn, Mi-
chael Felding.

■ HPV-virus er seksuelt
overført. Kondom nedsætter
risikoen for at blive smittet,
men det beskytter ikke helt. 

■ Infektionen er så alminde-
lig, at man kan kalde det en
slags ‘seksuel forkølelse’,
som især rammer unge.

■ Som regel kan du ikke
mærke, at du har fået en HPV-
infektion. I nogle tilfælde kan
den dog give kønsvorter
(kondylomer). 

■ Der findes ingen behand-
lingmod HPV-infektion.
Nogle mennesker bekæmper
selv infektionen, mens den
hos andre sætter sig som en
kronisk infektion.

■ En kronisk HPV-infektion
kan føre til kræft i livmoder-
halsen, penis, endetarmsåb-
ningen, munden og svælget. 

Kilde: Brochuren ‘Forebyggelse af livmoderhals-
kræft ved vaccination og screening’ af blandt
andre overlæge Susanne Krüger Kjær, Rigsho-
spitalet/Kræftens Bekæmpelse med flere.

HPV-VIRUS

Hvert år dør danske mænd af kræftformer,
der kan vaccineres imod. Men det koster
for meget at vaccinere drenge på lige fod
med piger, mener Sundhedsstyrelsen

Af Signe Thomsen, 
Maria Heininge og 
Kristian Djurhuus (foto)

1
Drenge får nedsat risiko
for at få kræft og kondy-
lomer, også kaldet køns-

vorter.

2
Drenge kan ikke smitte
piger, der ikke har fået
vaccinen.

3
Det vil bryde smittekæ-
den hurtigere, hvis
begge køn vaccineres.

1
Det er dobbelt så dyrt
som kun at vaccinere pi-
gerne. I øjeblikket koster

det 80 millioner kroner om
året.

2
Når pigerne er vaccine-
ret, er færre drenge i ri-
sikozonen for at blive

smittet med HPV.

3
Det er billigere at inklu-
dere piger op til 19 år,
og det vil muligvis have

næsten samme effekt, som
hvis man vaccinerede alle 12-
årige drenge og piger.

Kilder: Sundhedsstyrelsens MTV-rapport om vac-
cination med HPV, Kræftens Bekæmpelse, gynæ-
kolog Niels Aggerbeck m.fl.

3
gode grunde
for vaccinen
og tre imod
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I sidste uge gav privat-

praktiserende gynækolog

Christine Felding sin søn

det sidste stik ud af tre, så

han nu er beskyttet mod

at få den seksuelt over-

førte HPV-virus.

»Han er så glad for damer,
så han skulle slet ikke over-
tales til at få vaccinen,« pjat-
ter Christine Felding og blin-
ker til sin søn. 

26-årige Michael Felding
får en anelse røde kinder,
griner og slår ud med ar-

mene, før han fortæller om
sine overvejelser om at få
HPV-vaccinen:

»Da min mor fortalte, at
man godt kan få HPV, selv
om man bruger kondom, så
var jeg ikke i tvivl. Umiddel-
bart tænkte jeg mest på, at
jeg så kunne undgå at få
kønsvorter, for det er ret
ulækkert. Men det er også
godt at vide, at den beskytter
mod flere kræftformer, og at
jeg ikke kan smitte piger
med HPV,« siger Michael
Felding, som er professionel
kunstskøjteløber. 

Christine Felding kender
mange andre læger, der har
vaccineret deres sønner, og
hun er meget opmærksom
på at informere både pige-
og drengemødre blandt pati-
enterne i sin gynækologkli-
nik om fordelene ved at blive
vaccineret. 

Mødrene overraskes
»Mødre til drenge bliver
som regel meget overra-
skede, og det er faktisk ikke
ret mange drenge, jeg har
vaccineret i klinikken. Det er
en tung skude at vende, når

det har stået i alle aviser, at
vaccinen kun er for piger,
der ikke er begyndt at have
sex endnu,« forklarer Chri-
stine Felding. 

Pris: En måneds SU
Stod det til hende, så skulle
vaccinen tilbydes til alle
under 26 år. 

»Tænk, nu kan vi vacci-
nere os ud af nogle af pro-
blemerne med cancer. På
mig virker det helt vanvit-
tigt, at vi ikke benytter os af
den mulighed. Selvfølgelig
skal drengene have den på

lige linje med pigerne,« siger
Christine Felding. 

Michael Felding er enig.
Efter han selv er blevet op-
mærksom på vaccinen, har
han fortalt mange af sine
mandlige venner om den. De
fleste synes, den er for dyr.

»Den koster jo en hel må-
neds SU, så det er svært.
Mange af mine venner
mener, at sygdommene ikke
kan ramme dem. Men det
kan de jo. Alle kan få kræft.
Staten burde betale eller i
det mindste give et tilskud,«
mener Michael Felding. 

Sundhedsstyrelsen: For dyrt at give   drenge vaccine mod kræft

Lis Sørensen,
mor, sanger-
inde, ambas-
sadør for Mer-
maid-fonden,
der forsker i
kræft, 54 år:

»For et par år siden kom
min søn hjem fra skole og
sagde, at han gerne ville
have den der nye HPV-vac-
cine. Jeg smilede lidt af
ham og svarede, at den jo
kun var for piger. Men han
holdt hårdnakket fast i, at
drenge også kunne have
gavn af at få den. Det havde
hans lærer fortalt. Så vi un-
dersøgte det, og det viste sig
at være korrekt. 

Jeg er rigtig glad for, at vi
tilfældigvis opdagede det, så
Sylvester nu er beskyttet
mod selv at få HPV-relate-
rede sygdomme og mod at
give smitten videre til de
piger, han går i seng med. 

Det ville være en gevinst
for hele den unge genera-
tion, hvis sundhedsmyndig-
hederne informerede om, at
vaccinen også er for drenge.
Vi fandt kun ud af det tak-
ket være en vaks lærer. Jeg
synes helt klart, at drenge
også bør få vaccinen via
børnevaccinationsprogram-
met. Fordelene ved vacci-
nen er så store og banebry-
dende, at vi ikke kan være
andet bekendt end at til-
byde den til begge køn.
Tænk bare – en hel genera-
tion kan spares for at få en
række kræftsygdomme.
Som samfund er vi nødt til
at slå til, når vi står med
sådan en mulighed.«

Sylvester
Willy Sivert-
sen, søn af Lis
Sørensen,
gymnasieelev,
17 år:

»Jeg synes, det er mærke-
ligt, at der slet ikke er nogle
oplysninger om, at HPV-
vaccinen også gavner
drenge. Folk kigger bare un-
derligt på mig, når jeg for-
tæller, at jeg har fået vacci-
nen. 

Hvis HPV skal udryddes,
og hvis så mange som mu-
ligt skal undgå at få kræft
eller kønsvorter, så er det
da bare med at få den vacci-
nation. Det er underligt, at
det kun er piger, der kan få
den gratis. Sådan burde det
ikke være.« 

»Vi kan ikke
være andet
bekendt«

»Det er vanvittigt, at drenge ikke får tilbudt vaccinen«

Vores mening


