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Besvarelse af spørgsmål fra Karen Melchior (B) vedrørende gratis
HPV vaccination til unge mænd, der er tiltrukket af samme køn
Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget Karen Melchior (B) har
den 28. februar 2018 stillet spørgsmål til Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen om, hvordan forvaltningen understøtter, at så
mange som muligt benytter sig om tilbuddet om gratis HPV vaccine
til unge mænd (15-20 år.), der er tiltrukket af mænd.
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Spørgsmål
“Jeg vil gerne høre, hvad Københavns kommune gør for at sikre, at så
mange som muligt i målgruppen for HPV-vaccinen til unge mænd,
som Sundhedsstyrelsen stiller til rådighed gennem AIDS-fondets
Checkpoints, modtager HPV-vaccinen ( - og måske via egen læge; det
med egen læge er lidt uklart, da AIDS-fondet og bekendtgørelsen har
modstridende oplysninger).
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. marts og første vaccine skal gives
inden 31. august 2018, derfor er der kort tid til at sikre, at så mange
mænd som mulig, bliver gjort opmærksom på muligheden.“
Svar
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) bidrager bl.a. ved
medfinansiering af en del af Checkpoints drift. I 2018 drejer det sig
om 1,1 mio. kr. En andel af midlerne går til Checkpoints husleje og
lønninger, hvilket medvirker til, at Checkpoint kan være rammen om
HPV vaccination til målgruppen.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet kampagnematerialer med
information om muligheden for, at unge mænd i alderen 15-20 år, der
er tiltrukket af eget køn, kan få en gratis HPV vaccine i 2018. SUF vil
udbrede kampagnematerialet og information om tilbuddet via
relevante kanaler, herunder ungdomsuddannelserne, som
forvaltningen har partnerskaber med og i sundhedstjekket.
Sundhedstjekket er et samtaletilbud til unge i alderen 16-24 år med en
sygeplejerske og en psykolog om eksempelvis den unges fysiske,
psykiske, sociale eller seksuelle sundhed og trivsel.
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