HPV kongres 2017
Jeg havde sammen med en kollega den store fornøjelse at deltage i den 31. Internationale HPV kongres,
som blev afholdt i Cape Town 28. februar til 5. marts 2017 med godt 1.000 deltagere fra hele verden.
Kongres centeret CTICC virkede enormt med al nødvendig teknologi og fantastisk forplejning.
Programmet var alsidigt og opbygget af emner indenfor grundlæggende videnskab, folkesundhed og klinik.
 Det videnskabelige område omfattede bla. HPV's livscyklus, HPV's potentiale for kræftudvikling,
forebyggelse og behandlingsmuligheder samt immunrespons.
 Folkesundhedsområdet omhandlede global opdatering af HPV's forekomst, infektion med både
HPV og HIV, indførelse af HPV vaccination og livmoderhalskræft screeningens fremtid.
 Det kliniske områdes hovedpunkter vedrørte screening og behandling.
 Derudover industriens sponsorerede foredrag, postersessioner og netværks arrangementer.
Hvad fik vi ud af det?
Primær HPV-screening er det nye hit som konsekvens af, at HPV-vaccination er vokset globalt. Vi fik gode
informationer i forhold til, at vi nu skal til at revidere de danske anbefalinger for screening for
livmoderhalskræft.
Der er globalt mange uafklarede spørgsmål om vaccinen. F. eks hvilken vaccine, hvor mange doser, skal
både piger og drenge vaccineres, hvilken HPV test til primær screening og til hvilken aldersgruppe, hvor
lange screenings intervaller, hvordan skal HPV positive udredes m.m?
Alle spørgsmål var der flere svar på, hvilket kunne ses på de mange foredrag og mere end 600 postere.
Nye budskaber var bl. a. HPV-FRAME, som omhandler modeller for guidelines af HPV-vaccination og
screening. Modellerne skal kunne bruges globalt. WHO har offentliggjort de første guidelines og flere vil
følge i 2017.
Da der stadig er begrænset erfaring med primær HPV screening, indgår HPV-FASTER, som er fremadrettede
studier, hvor primær HPV-screening indgår i forhold til hvad der måtte være relevant i for den aktuelle
samfundssituation.
Mange af emnerne var interessante, nogle aldeles nørdede og andre grænsende til det uforståelige.
HPV var omdrejningspunktet og dette virus er årsag til den 4. mest udbredte kræftsygdom i verden, - i
Afrika den 2. mest udbredte.
HPV vaccinationsprogrammer er nu indført i 83 lande bl. Australien, USA, Canada og 30 europæiske lande
samt 37 lav/middel indkomst lande.
I vores del af verden, er overbehandling et problem. Vores organisme er i mange tilfælde i stand til at
bekæmpe en højrisiko HPV infektion. Hvordan er dog stadig en gåde, så endnu et uafklaret spørgsmål.
Cape Town er en by, hvor man skal have respekt for egen sikkerhed. Efter et væbnet overfald på en
kongresdeltager i det populære turistområde på Waterfront, blev der indført shuttlebusser fra
kongrescenteret til alle deltagernes hoteller og alle blev frarådet at færdes på åben gade tidlig morgen og
når det blev mørkt og aldrig alene. Senere blev det oplyst, at den tilskadekomne var i bedring.
Vi fulgte rådene, men min kollega nåede den første dag, at blive offer for et tricktyveri. Hun fik frarøvet sit
visa kort, men fik det hurtigt spærret. Det blev et nervepirrende døgn, inden det kunne konstateres at der
ikke var hævet ulovlige beløb på kontoen.
Efter kongressen havde vi heldigvis nogle feriedage og nåede at se bl .a. Robben Island, hvor Mandela sad
fængslet i 28 år. Her var det tidligere indsatte politiske fanger, der stod for den guidede rundvisning. Det
var utroligt interessant.
Table Mountain, der nærmest ligger i byen, havde en fantastisk natur og view over byen og Atlanterhavet.
En vintur i Capelandet med besøg på tre forskellige vingårde, gav både flot natur- og dejlig smagsoplevelse.

Den største naturoplevelse var en fantastisk køretur i flot sommervejr til Kap Det Gode Håb. Vi havde
booket en privat tur med lokal farvet guide. Hun var en meget kompetent guide, som vi kunne spørge om
alt. Så udover at se sydspidsen hvor Det Indiske Ocean og Atlanterhavet mødes, så vi sæl kolonier, store
brillepingvin flokke, fritgående strudse i storslået natur og hørte om hverdagen i Town Ship, det politiske
system før og efter apartheid, skolesystemet og meget mere.
Alt i alt en meget berigende og oplevelsesrig tur.
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