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Faktaark – HPV catch-up program for drenge og unge mænd 

 

Med Aftale om finansloven for 2020 er regeringen Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, 

Enhedslisten og Alternativet enige om at udvide adgangen for det eksisterende tilbud med 

gratis HPV-vaccination, så drenge, der er født i 2006 og første halvdel af 2007 også har 

adgang til gratis HPV-vaccination i 2020 og 2021.  

 

Herudover vil regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og 

Alternativet tilbyde gratis HPV-vaccination til unge mænd i alderen 18-25 år, der har sex 

med mænd, da denne gruppe er i særlig risiko for at udvikle analkræft.  

 

Der afsættes i alt 24 mio. kr. i 2020 og 12 mio. kr. i 2021, jf. tabel 1.   

 

 Tabel 1 

HPV catch-up program for drenge og unge mænd, der har sex med mænd 

 

Mio. kr., 2020-priser 2020 2021 2022 2023 

Catch-up program til drenge født i 2006 og 
1. halvdel af 2007. 

18,5 9,5 - - 

Supplerende program til unge mænd, der er 
til mænd i alderen 18-25 år  

  5,5 2,5 - - 

I alt 24,0 12,0 - - 

 

 

Baggrund for forslag 

HPV-vaccination af drenge forebygger analkræft samt kønsvorter. Den 1. september 2019 

blev der iværksat et nyt tilbud om gratis HPV-vaccination, som omfatter drenge fyldt 12 år 

den 1. juli 2019 eller senere.  

 

I forbindelse med indførelsen af et tilbud om gratis HPV-vaccination til piger i 2009, blev 

der indført catch-up programmer til ældre piger, som ikke var en del af den generelle 

målgruppe. Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og 

Alternativet er enige om, at der ligeledes skal tilbydes et catch-up vaccinationsprogram til 

drenge.  

 

Catch-up programmet til drenge, der er født i 2006 og første halvdel af 2007 samt et 

supplerende program til unge mænd i alderen 18-25 år, der har sex med mænd, vil blive 

indført hurtigst muligt i 2020. 

 



 

Side 2 

 Boks 1 

Fakta om HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet 

Vaccination mod HPV (Human Papilloma Virus) har været en del af det danske børnevaccinationsprogram 

siden 2009. Tilbuddet gælder for piger på 12-17 år og har siden 1. september 2019 også omfattet drenge, 

som er fyldt 12 år d. 1. juli 2019 eller senere.  

HPV-vaccination kan forebygge kræft i livmoderhalsen, vagina og de ydre kønsorganer hos kvinder, og 

vaccinationen kan forebygge analkræft samt kønsvorter hos både kvinder og mænd. 

Mænd, der har sex med mænd, har op til 20-30 gange højere risiko for at få analkræft end andre mænd. 

 

 


