
 

 

Medlem af Folketinget Peder Hvelplund (EL) har den 25. oktober 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 135 til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål S 135: 

”Vil ministeren oplyse, om der er planer om at indføre tilbud som i Norge, hvor 

sundhedsministeriet tilbyder det HIV-forebyggende præparat Truvada (såkaldt PrEP-

medicin) til gruppen af mænd, der har haft ubeskyttet sex med mænd?” 

 

 

Svar: 

Jeg vil gerne fremhæve, at der er et langt billigere, lige så effektivt og bivirkningsfrit 

alternativ til PrEP-medicinen i form af kondom. Jeg vil også gerne fremhæve, at vi i 

Danmark allerede har en velfungerende forebyggelsesindsats af hiv-smitte, som byg-

ger på kampagner med forebyggelses– og testbudskaber rettet mod udvalgte mål-

grupper. 

 

Den i spørgsmålet omtalte behandlingsmåde rejser en række principielle problemstil-

linger, herunder hvornår og hvordan man introducerer og finansierer en ny, forebyg-

gende behandling.   

 

Det er regionerne, der ved Koordinationsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin 

(KRIS) tager stilling til, om ny godkendt medicin og nye godkendte indikationsudvidel-

ser, som det er tilfældet med præparatet Truvada, skal anbefales som standardbe-

handling i sygehusregi. Danske Regioner har den 18. oktober 2016 oplyst, at KRIS ikke 

har modtaget en ansøgning om ibrugtagning af PrEP som standardbehandling.     

 

Regionerne har, så vidt jeg er oplyst, ikke aktuelle planer om at indføre et tilbud som i 

Norge. Der er som bekendt et alternativ til medicin, nemlig et kondom, der både er 

billigt og også har den fordel, at det beskytter mod visse kønssygdomme. Jer er derfor 

umiddelbart lidt betænkelig ved, at det offentlige skal betale for medicin til raske 

mænd. Men jeg er naturligvis åben for at drøfte det og andre forslag, hvis partierne 

lægger det på bordet i satspuljeforhandlingerne. 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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