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Notat vedrørende udmøntning af Satspulje 2014 om HPV 

 

Det fremgår af den seneste Satspuljeaftale, at der er afsat 0,2 mio. kroner til en 

styrket indsats vedrørende HPV-vaccination. Det følger af aftalen, at:  

   

”Der skal etableres et tilbud til patienter, pårørende og sundhedspersoner, hvor de 

kan få rådgivning vedrørende HPV-vaccinen, bivirkninger og mulighed for 

behandling heraf. Som led i dette arbejde skal der opsamles og formidles viden 

vedrørende bivirkninger i forbindelse med HPV-vaccinen til patienter, pårørende og 

sundhedspersoner.” 

 

Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Sundhedsministeriet har i samarbejde 

udarbejdet et forslag til den praktiske udmøntning af bevillingen.  

 

Sundhedsstyrelsen har den 19. marts 2014 desuden afholdt et møde med en 

række eksperter med henblik på at identificere faglige og kommunikationsmæssige 

initiativer, som denne aktivitet med fordel kan indeholde. Initiativerne iværksættes 

inden for de eksisterende sundhedsfaglige rammer med inddragelse af relevante 

aktører.  

 

Det foreslås, at satspuljebevillingen udmøntes til de konkrete initiativer, der er 

beskrevet nedenfor.  

 

1) Information til lægerne om diagnosticering og behandling af patienter med 

særlige symptomer.  

 Sundhedsstyrelsen sikrer løbende opsamling af viden om bivirkninger og 

sikrer, at denne viden formidles til regioner og relevante 

sundhedspersoner. 

 Danske Regioner beskriver relevante udrednings- og behandlingsforløb, 

som behandlingssystemet stiller til rådighed i dag, for patienter med 

særlige symptomer, herunder beskrives henvisningsmuligheder for 

praktiserende læger. 

 Regionerne udpeger faglige kontaktpersoner, fx praksiskonsulenter, som 

kan give de praktiserende læger råd og vejledning om denne gruppe  

patienter. 

 Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner udarbejder informationsmateriale 

til de praktiserende læger, blandt andet med afsæt i Sundhedsstyrelsens 

opsamling af viden om indberettede bivirkninger, fx ved HPV-vaccinen. 

 

Der er identificeret et behov for større klarhed om relevante udrednings- og 

behandlingsforløb for patienter med uforklarlige symptomer og usikre diagnoser. 

Danske Regioner vil derfor udarbejde en beskrivelse af relevante udrednings- og 

behandlingsforløb for denne gruppe af patienter. Samtidig er der et behov for 

bedre information til praktiserende læger om, hvordan de skal forholde sig til de 

pågældende patienter, herunder hvilke symptomer de ofte har, og hvordan man 

kan diagnosticere og behandle eller henvise til yderligere udredning og behandling. 

Det er i denne forbindelse hensigten, at Danske Regioner udarbejder en 

beskrivelse til de praktiserende læger, om hvad der findes af tilbud om udredning 

og behandling i regionerne. Derudover udarbejder Sundhedsstyrelsen i 

samarbejde med Danske Regioner informationsmateriale til lægerne  
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Side 2 

Til at understøtte de praktiserende lægers arbejde vil regionerne udpege faglige 

konsulenter, som kan give råd og vejledning om nærværende gruppe patienter. 

Det vil være relevant, at praksiskonsulenterne får tilbud om faglig sparring og 

information om sygdomme, bivirkninger, diagnosticering og 

behandlingsmuligheder. Den faglige sparring vil blive organiseret i et samarbejde 

mellem Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner.  

 

Berørte patienter kan have fået bivirkninger af HPV-vaccinen jf. 

produktinformationen, men de kan også have andre symptomer og sygdomme. 

Disse symptomer m.v. kan være begrundet i andre forhold. Derfor er det vigtigt og 

hensigtsmæssigt, at patienterne indenfor rammerne af sundhedsvæsenets 

nærmere opgavevaretagelse, kan få relevante tilbud om diagnosticering og 

behandling uanset sygdommens årsag.  

 

2) Information til læger, patienter og pårørende om HPV-vaccinen, herunder 

om bivirkninger. 

Der er identificeret et behov for at optimere information om fordele og risici ved 

HPV-vaccination. Der udarbejdes derfor informationsmateriale, som den 

praktiserende læge kan benytte som baggrund for sin information og 

informationsmateriale, som lægen kan udlevere til patienter og pårørende. 

Materialet vil blive udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med relevante 

parter. I materialet vil det fremgå, hvilke bivirkninger der er ved HPV-vaccinen med 

afsæt i produktresuméet for den pågældende vaccine.  

 

 

Tidsramme og bevilling 

Projekterne forventes afsluttet inden udgangen af 2014.  

 

Satspuljebevillingen på 0,2 mio. anvendes til at understøtte forslagene, der er 

beskrevet ovenfor, herunder fx til praksiskonsulenterne, informationsmateriale eller 

evt. opfølgning med patientgrupperne. 

 

Parterne (Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen) udarbejder et kort 

evalueringsnotat vedrørende de projekter, de er ansvarlige for. 

 


