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Remissyttrande över ärendenummer 02403-2016-3.4.4 –
Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella
vaccinationsprogrammet
RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter)
har beretts tillfälle att yttra sig över ärendenummer 02403-2016-3.4.4 – Beslutsunderlag om HPVvaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet. RFSL lämnar härmed över följande
synpunkter.
RFSL:s åsikter om beslutsunderlaget
- RFSL ser mycket positivt på att även pojkar föreslås ingå i det nationella
vaccinationsprogrammet för HPV enligt detta beslutsunderlag.
- RFSL ser mycket positivt på att msm nämns som en av de grupper som skulle ha specifik
nytta av sådan vaccination, ett faktum som RFSL har lyft under många år.
- RFSL anser, då vaccinet ger effekt för unga vuxna upp till ca 27 års ålder, att personer
tillhörande msm-gruppen och personer som lever med hiv även bör erbjudas gratis vaccin
upp till 27 års ålder.
- RFSL ser mycket positivt på förslaget att elevhälsan får utökade resurser i och med detta
utökade ansvar. Vi vill också framhålla nödvändigheten av att resurser avsätts för en
tillräcklig hbtq-kompetens hos elevhälsan i hela landet, genom kontinuerlig
kompetensutveckling inom detta område.
- RFSL förordar att istället för att skriva att HPV-vaccin ska erbjudas både till flickor och
pojkar, skriva att HPV-vaccin ska erbjudas alla barn, oavsett kön. Detta för att ha ett
inkluderande språk även för icke-binära barn och ungdomar.
- RFSL har i övrigt inga förslag till förändringar i beslutsunderlaget. Vi anser att det är ett bra
underlag som förhoppningsvis kan leda till en sedan länge önskad förändring av det
nationella vaccinationsprogrammet.
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