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Til de kommunale chefer for sundhed samt ledende sundhedsplejersker 

I maj 2017 lancerede Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen i samarbejde en 

informationsindsats, der skal formidle information til unge piger og deres forældre om livmoderhalskræft 

og HPV-vaccination. En lang række sundhedsfaglige parter bakker op om indsatsen, heriblandt Fagligt 

Selskab for Sundhedsplejersker. 

Dette brev beskriver, hvordan den kommunale sundhedspleje kan bakke op om informationsindsatsen og 

bidrage til at øge vaccinationsdækningen blandt unge piger, og det kan med fordel distribueres til 

kommunens sundhedsplejersker.  

Om informationsindsatsen 

Indsatsen udspringer af en stor bekymring for den drastisk faldende tilslutning til HPV-vaccination, som vi 

har set de senere år. Formålet med indsatsen er på en let tilgængelig måde at formidle den solide viden, 

der er grundlaget for, at vi anbefaler, at 12-årige piger bliver HPV-vaccineret samt indgå i dialog med de 

forældre, der har spørgsmål til vaccinen og ønsker mere information. 

Målgruppen for indsatsen er primært forældre til piger, der står overfor at træffe beslutning om HPV-

vaccination, men også forældre til piger over 12 år, som endnu ikke er blevet vaccineret, men stadig har 

muligheden for at blive vaccineret gratis, indtil de fylder 18. 

Den kommunale sundhedspleje er en vigtig medspiller  

Sundhedsstyrelsen samarbejder med en række partnere, bl.a. Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, om at 

informere unge piger og deres forældre om fordelene ved at takke ja til det gratis tilbud om vaccination.  

Sundhedsplejersker har en unik adgang til målgruppen af unge piger og deres forældre, når de møder 

pigerne som skolesundhedsplejersker. Vi håber derfor meget, at I vil hjælpe med at sætte fokus på 

livmoderhalskræft, og hvorfor det er så vigtigt at forebygge bl.a. ved at blive HPV-vaccineret. I dette lille 

skriv kommer vi med nogle konkrete forslag til, hvordan sundhedsplejen kan støtte op om 

informationsindsatsen vedr. HPV vaccination. 

Tilbud om dialogtræning til sundhedsplejersker  

Ud over de nedenstående forslag følger også en invitation til en række workshops, som Sundhedsstyrelsen i 

samarbejde med Statens Serum Institut afholder rundt om i landet. De skal dels formidle de væsentligste 

fakta om livmoderhalskræft og HPV-vaccination, dels klæde deltagerne på til at tage en god dialog med 

forældre i tvivl, både én til én og på større dialogmøder. Den primære målgruppe for kurset er 

sundhedsplejersker og klinikpersonale fra almen praksis, og der er i første omgang planlagt én workshop i 

hver region, alle dage forventeligt kl. 12.30-16: 

Region Syddanmark: torsdag d. 12. oktober på Sygehus Lillebælt, Vejle 

Region Midtjylland: fredag d 13. oktober på Aarhus Universitetshospital, Skejby  

Region Hovedstaden: torsdag d. 23. november på Rigshospitalet  

Region Nordjylland: fredag d. 24. november på Aalborg Universitetshospital 

Region Sjælland: tirsdag d. 28. november på Næstved Sygehus 
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På grund af et begrænset antal pladser indstilles der til, at hver kommune i første omgang tilmelder én 

sundhedsplejerske, der vil påtage sig opgaven at videreformidle til kolleger. Det er gratis at deltage. 

Detaljeret program vil blive tilgængeligt på www.stophpv.dk/sundhedsfaglige i begyndelsen af oktober, 

men vi opfordrer jer allerede nu til at koordinere, hvem der vil være kommunal repræsentant og tilmelde 

jer hos Nanna Svejborg på: nasv@SST.DK.   

Materialer til informationsindsatsen  

Indsatsen samler information samt links til relevant litteratur på hjemmesiden www.stophpv.dk, mens den 

lægger op til dialog med både forældre og piger på Facebooksiden ”Stop HPV – stop livmoderhalskræft”. 

Desuden er der udarbejdet følgende materialer, der kan være relevante til brug i kommunale indsatser:  

- Faktaark til sundhedsprofessionelle, som kan hentes på www.stophpv.dk/sundhedsfaglige.   

- Borgerrettede pjecer og plakat. Begge dele er distribueret til almen praksis og kan desuden bestilles 

gratis her (porto betales af bestiller): https://webshop.cancer.dk/pjecer-og-information/  

- Præsentation til informationsskærme 

Præsentation til informationsskærme samt indsatsens logo fx til brug ved posts på Forældreintra kan 

fremsendes digitalt ved henvendelse til Birgitte Mortensen fra kommunikationsbureauet Primetime, som 

bistår partnerskabet i gennemførslen af indsatsen: bm@primetime.dk. 

Fra oktober vil det ligeledes være muligt at få fremsendt en skabelon til en præsentation, der kan tilpasses 

og bruges ved fx afholdelse af informationsmøder for forældre. 

 

Hvad kan den kommunale sundhedspleje gøre? Konkrete aktivitetsforslag 

Brug Forældreintra til at informere forældre 

Følgende tekster skal ses som inspiration og kan tilpasses og bruges ved posts på Forældreintra:  

1. ”Sundhedsstyrelsen anbefaler, at piger bliver vaccineret mod HPV, når de fylder 12 år. Vaccination mod 

HPV er en sikker og effektiv forebyggelse af livmoderhalskræft. Hvis I som forældre er i tvivl om, hvorvidt 

jeres datter skal vaccineres, opfordrer jeg jer til at tage en snak med mig eller jeres praktiserende læge.” 

2. ”Jeg har for nyligt talt med jeres døtre om HPV-vaccination. Jeg har fortalt dem, hvorfor det er en god idé 

at blive vaccineret, og spurgt til hvilke tanker de har gjort sig om det. Jeg har anbefalet dem, at I tager en 

snak om det derhjemme. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at piger bliver vaccineret, når de fylder 12 år, og hvis 

I er i tvivl om, hvorvidt jeres datter skal vaccineres, opfordrer jeg jer til at tage en snak med mig eller jeres 

praktiserende læge.”  

Første tekst er forslag til et generelt post om HPV-vaccination, og anden tekst er specifikt rettet til forældre 

til børn, der har været/skal til undersøgelse i mellemtrinnet eller udskolingen.  

 

 

http://www.stophpv.dk/sundhedsfaglige
mailto:nasv@SST.DK
http://www.stophpv.dk/
http://www.stophpv.dk/sundhedsfaglige
https://webshop.cancer.dk/pjecer-og-information/
mailto:bm@primetime.dk
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Mange skoler har et punkt på Skoleintra, der hedder ”Fra sundhedsplejersken”.  Her kan I også lægge 

relevant information og links til www.stophpv.dk.   

 

Samarbejd med skolekonsulenten 

Tal med kommunens skolekonsulenter. De kan videreformidle information til skolerne, fx skoleledelserne. 

Skolekonsulenterne har direkte adgang til Forældreintra på kommunens folkeskoler, men kan også sende 

information til friskoler, der ikke har Forældreintra. 

 

Tal med de unge om HPV-vaccination ved undersøgelser i mellemtrinnet eller udskolingen  

Når I alligevel har de unge piger til undersøgelse enten i mellemtrinnet eller udskolingen er det oplagt at 

tale om HPV-vaccination.  

Husk at informere forældrene om, at I har talt med den unge om HPV-vaccination. Dette kan I fx gøre ved 

at bruge den generiske post til Forældreintra, jf. ovenfor.  

 

Hold dialogmøder på skolen med forældre  

I kan arrangere dialogmøder på skolen omkring livmoderhalskræft og HPV-vaccination. I kan enten selv 

forestå mødet eller samarbejde med andre fx lokale praktiserende læger, gynækologer eller lignende. 

Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde en PowerPoint-præsentation, som I kan tage udgangspunkt 

i. Få den elektronisk ved at skrive til Birgitte Mortensen: bm@primetime.dk (præsentationen vil forventeligt 

være klar til oktober).  

Dialogen kan også ske som et indslag på allerede eksisterende møder fx med SSP eller forældremøder. 

 

Brug af kommunale infoskærme  

Mange kommuner har infoskærme ophængt forskellige steder fx på biblioteker og i sportshaller. Her kan 

præsentationen til infoskærme bruges. 

 

Plakatophængning relevante steder i kommunen  

I kan samarbejde med relevante kollegaer i kommunen om at få hængt plakater op forskellige steder, hvor 

unge piger og deres forældre kommer. Det kan være sportshaller, ungdomsklubber eller måske den lokale 

dagligvarebutik. Tænk over, hvor målgrupperne bevæger sig i kommunen.  

 

Folderuddeling/gadekampagne – steder hvor unge piger og deres forældre kommer  

I kan også overveje at tage ud til arrangementer, hvor der kommer mange unge piger og/eller deres 

forældre og uddele foldere og tale med forældre/unge. Det kan også blot være den lokale gågade. Igen  

http://www.stophpv.dk/
mailto:bm@primetime.dk
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handler det om at tænke kreativt i forhold til, hvor målgrupperne bevæger sig i kommunen.  

 

Støt op om indsatsens Facebook: Stop HPV – stop livmoderhalskræft 

Indsatsens Facebook-side (https://www.facebook.com/stoplivmoderhalskraeft) er omdrejningspunktet for 

aktiviteterne, og det er derfor en god idé at støtte op om den. Det kan I gøre ved at like, dele og 

kommentere opslag på de Facebook-sider, I har adgang til.  Kommenter, like og del i jeres eget netværk og 

eventuelt relevante grupper, I er medlem af. Jo mere aktivitet på siden, jo flere i målgruppen bliver 

eksponeret for information. 

 

Brug kommunal Facebookside og hjemmeside  

I kan like, dele og kommentere på opslag fra indsatsens Facebookside på den overordnede Facebookside i 

din kommune (snak evt. med kommunens kommunikationsafdeling). I nogle kommuner har 

sundhedsplejen deres egen Facebookside. 

I kan også bruge kommunens hjemmeside og lægge information og materialer der. For eksempel kan 

indsatsens logo figurere synligt på kommunens hjemmeside med en henvisning til stophpv.dk for at vise, at 

der bakkes op om indsatsen. Tal med kommunens kommunikationsafdeling om mulighederne.  

Indsatsens logo i digital version fås ved henvendelse til Birgitte Mortensen på: bm@primetime.dk  

 

Mere information 

Hvis I har brug for mere information eller har spørgsmål til indsatsen, så kontakt Sundhedsstyrelsens 

projektleder Stine Jacobsen på suja@sst.dk  

 

På forhånd mange tak for jeres opbakning – jeres bidrag, stort som småt, er uvurderligt. 

Sigrid Paulsen 

Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 

https://www.facebook.com/stoplivmoderhalskraeft
mailto:bm@primetime.dk
mailto:suja@sst.dk

