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Motion av Håkan Jörnehed (V) om att införa avgiftsfri HPV-vaccination
för pojkar, män som har sex med män (MSM) och hiv-bärare.
2012 motionerade Vänsterpartiet om att erbjuda HPV-vaccination till pojkar. HPV-vaccin
skyddar inte bara mot livmoderhalscancer, utan även mot anal- penis- och tonsillcancer, samt
kondylom. Motionen avslogs med hänvisning till att de borgerliga partierna vill invänta
fortsatta studier och rekommendationer från Socialstyrelsen. Sedan dess har ett flertal studier
tillkommit som talar för att även pojkar bör vaccineras. EU-kommissionen har godkänt att
HPV-vaccinet Gardasil används för att förebygga analcancer. Vaccinet har blivit billigare och
det räcker numera att ge två doser till flickor istället för tre. En brittisk studie på MSMgruppen och hiv-bärare i gruppen 16-40 år har visat att vaccination framgångsrikt förebygger
såväl analcancer som kondylom. Eftersom dessa sjukdomar har hög prevalens i ovan nämnda
grupper blir vaccination inte bara särskilt angeläget ur ett hälsoperspektiv, utan även
kostnadseffektivt.
Länder som Australien, USA, Kanada och Österrike rekommenderar redan idag vaccination
av pojkar och en svensk myndighetsbedömning är på gång. Utifrån de fakta som nu finns på
bordet bör Stockholms läns landsting gå före och införa avgiftsfri vaccination för pojkar. På
liknande sätt har Hälso- och sjukvårdsnämnden tidigare föregått myndighetens beslut om
rekommendation och infört avgiftsfri vaccination mot Rota-virus för barn. Landstinget bör
också erbjuda kostnadsfri vaccination till riskgrupper som MSM-gruppen och hiv-bärare. Det
finns flera skäl för Stockholms län att gå före. Dels finns det i landstinget upparbetad
kompetens på området genom Venhälsan på Södersjukhuset och infektionsklinikerna. Dels ser
vi att behovet är stort. Stockholm är det landsting som har flest hiv-bärare. Gruppen MSM är
sannolikt också större i Stockholm än i övriga delar av landet.
Det är ur flera perspektiv ett jämställdhetsproblem att enbart flickor och inte pojkar erbjuds
gratis vaccinering i Sverige. Att vaccinera pojkarna skulle inte bara minska deras risk att
drabbas av någon HPV-relaterad sjukdom, utan även minimera smittspridning och därmed ge
flickor ett bättre skydd. Förslaget innebär ett steg i att förverkliga landstingets hbt-policy som
betonar att alla ska få en god vård efter behov, oavsett sexuell läggning.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta
att

hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda införandet av HPVvaccination för pojkar.

att

hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag art utreda införandet av HPVvaccination för riskgrupper som hiv-bärare och män som har sex med män.
Jonas Lindberg (V)
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