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Faktaark – Vaccinationspakke 
 
Med finansloven for 2019 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at der skal tilbydes 
gratis HPV-vaccination til drenge på linje med piger, at vaccinationsdeltagelse i 
børnevaccinationsprogrammet skal øges, og at der skal sikres endnu bedre 
influenzavacciner. 
 
Der afsættes i alt 158,5 mio. kr. i årene 2019 til 2022, jf. tabel 1.  
 

 
HPV-vaccinationer til drenge  
HPV-vaccination af drenge kan forebygge analkræft og kønssygdomme, og meget tyder 
på, at vaccinen også kan forebygge andre kræftformer, bl.a. mund- og svælgkræft. 
Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om at indføre et tilbud om HPV-
vaccination til drenge, der fylder 12 år den 1. juli 2019 eller derefter. Dermed ligestilles 
drengene også med pigerne, som har fået tilbud om HPV-vaccination siden 2006.  
 
Bedre influenzavaccinationer  
Nye og bedre influenzavacciner er på vej ind på markedet, og regeringen og Dansk 
Folkeparti er derfor enige om at afsætte midler til bedre influenzavacciner i årene 2019-
2022.  
 
Bedre tilslutning til børnevaccinationer  
Tilslutningen til alle børnevaccinationer er steget i de senere år. Der er dog stadig behov 
for at gøre en indsats for at sikre, at flere børn vaccineres, og at Danmark på alle områder 
lever op til WHO’s anbefalinger for vaccinationsdækning. Regeringen og Dansk Folkeparti 
er derfor enige om, at afsætte midler til følgende indsatser med henblik på at øge 
deltagelsen i børnevaccinationsprogrammet:  

• En avanceret påmindelsesordning om børnevaccinationer  
• Uddannelse af sundhedsplejersker som vaccinationsambassadører  
• Analyse vedr. særlige målgrupper som har behov for en særlig indsats 
• Pilotprojekt vedr. vaccination i hjemmet 
• Fortsat informationsindsats vedr. HPV-vaccination 

 

Tabel 1 
Økonomiske konsekvenser 

Mio. kr., 2019-priser 2019 2020 2021 2022 

HPV-vaccination til drenge 13,0 26,0 26,0 26,0 
Nye og bedre influenzavacci-
ner + MTV + informationsind-
sats 

11,2 9,0 9,0 9,0 

Initiativer til øget deltagelse i 
børnevaccinationsprogram 8,9 6,9 6,8 6,7 

I alt 33,1 41,9 41,8 41,7 
 

 


