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Styrket vaccinationsindsats 
Vaccinationer er en af de mest effektive forebyggelsesmetoder, der findes. De kan forebygge sygdomme hos både den 

enkelte og samtidig nedsætte smittespredningen i hele befolkningen. Regeringen foreslår med finanslovsforslaget for 

2019, at der afsættes i alt 158,5 millioner kroner over de næste fire år til en større vaccinationspakke, som omfatter: 

 HPV-vaccination til drenge 

 Nye og bedre influenzavacciner  

 Initiativer til at øge deltagelsen i børnevaccinationsprogrammet  

 

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 vil derfor 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. 

 

Sundhedsstyrelsen laver en samlet vurdering af et vaccinationsprogram mod HPV til drengene. Vurderingen er klar i 

starten af 2019, og dermed før programmet med HPV-vacciner til drenge træder i kraft. Vurderingen giver et godt 

grundlag for at tilrettelægge vaccinationsprogrammet og for at få den information, som drengene og deres forældre har 

brug for om de sygdomme, vaccinationen kan forebygge og eventuelle bivirkninger forbundet med vaccinen.   

 

Regeringen foreslår med finanslovsforslaget for 2019, at der afsættes 13 mio. kr. i 2019 og 26 mio. kr. årligt i årene 

2020-2022 til HPV-vaccination af drenge.   

 

Bedre influenzavaccinationer 

En stor del af influenza-patienterne har den seneste vinter været ramt af influenza B/Yamagata, som vinterens vaccine 

kun har givet begrænset beskyttelse overfor. En del af vaccinerne vil allerede i denne sæson 2018 blive udskiftet med en 

ny 4-valent vaccine, der også beskytter mod B/Yamagata. Der er tale om en gradvis indfasning af nye og bedre 

influenza-vacciner. Mange blev ramt af en influenza type B/Yamagata virus den seneste vinter, og de vil derfor være 

immune, men en ny 4-valent vaccine vil alligevel blive tilbudt til særligt udsatte målgrupper, så de bliver bedre beskyttet 

mod influenza-B sygdomme i den kommende vinter. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at den 3-valente 

influenzavaccine, som er i programmet, stadig er en god og effektiv vaccine, fordi den beskytter mod de tre 

influenzavirus, som WHO mener, er de vigtigste.  

 

Nye og bedre vacciner er på vej ind på markedet, og Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut er nu ved at vurdere, 

hvordan vaccinationsprogrammet skal tilrettelægges i 2019. Regeringen foreslår med finanslovsforslaget for 2019, at der 

afsættes 11 mio. kr. i 2019 og 9 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til bedre influenzavacciner. 

 

Bedre tilslutning til børnevaccinationer  

Tilslutningen til alle børnevaccinationer er steget i de senere år - ikke mindst for HPV-vaccinationer til piger, hvor antallet 

af piger, som har påbegyndt HPV-vaccinationerne, er steget fra 15.237 i 2016 til 30.974 i 2017. 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 foreslår med finanslovsforslaget for 2019, at der afsættes 9,1 mio. kr. 

i 2019 og ca. 7 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til en række indsatser med henblik på at øge deltagelsen i 

børnevaccinationsprogrammet. 
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