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HPV-vaksinasjon i Norge

• Barnevaksinasjonsprogrammet 

– Jenter

– Gutter

• Oppfølging av vaksinasjon og meldeplikt

• Innhentingsvaksinasjon 2016-2018



HPV-vaksine til jenter i 
barnevaksinasjonsprogrammet

• HPV-vaksine introdusert i 
barnevaksinasjonsprogrammet 2009

• Jenter, 7. klasse

• 4-valent HPV vaksine i 3-dose program

• Om lag 200 000 jenter har takket ja til 
vaksinen

• Mer enn 500 000 vaksinedoser er gitt



HPV-vaksine til gutter i 
barnevaksinasjonsprogrammet

• 2011: FHI bestiller kunnskapsoppsummering og kost-nytte evaluering fra 
Kunnskapssenteret

• 2015: Kunnskapssenterets kunnskapsoppsummering og kost-nytte analyse 
leveres

• 2015: FHI nedsatte arbeidsgruppe 

• 2016: FHI anbefaling til HOD om HPV-vaksine til gutter i 
barnevaksinasjonsprogrammet 

• Juni 2016: Nasjonalt råd for prioritering i helsevesenet:

– ‘…HPV-vaksine også kan tilbys gutter gjennom 
barnevaksinasjonsprogrammet, gitt en tilfredsstillende 
kostnadseffektivitet for hele HPV-programmet…Det er en klar 
forutsetning at det framforhandles en akseptabel pris på vaksinen.’

• Saken ligger i HOD 



Nasjonalt vaksinasjonsregister-
SYSVAK

• Meldeplikt for alle vaksiner i 
barnevaksinasjonsprogrammet 
– SYSVAK registerforskriften

– Uten hensyn til samtykke

– Individuelle data – doser, dato for vaksinasjon 

• Årlig publisering av 
vaksinasjonsdekning
– Nasjonal, fylkesvis og kommunal dekning



Vaksinasjonsdekning

• Vaksinasjonsdekning per september 2016:

– https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-
registre/sysvak/dekningsstatistikk/
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Ref. Palle Valentiner-Branth, SSI, Danmark



Bivirkningsovervåkning

• Uønskede hendelser

– Spontanrapporteringssystem

– Samarbeid med  

• Statens legemiddelverk (SLV)

• European Medicines Agency (EMA)

– Individuell vurdering av alle meldinger 

– Skriftlig tilbakemelding til alle meldere

• Halvårlig publisering av bivirkningsmeldinger, 
SLV



Meldinger om mistenkte 
bivirkninger

• Meldinger per 30.juni 2016:

– https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkninger-av-hpv-
vaksine-oppdaterte-tall-per-30-juni-2016

• Om lag 170 000 vaksinerte jenter født 1997-2003

• Totalt 679 meldte mistenkte bivirkninger per 520 000 
doser 

• 91% betegnes som lite alvorlige

https://legemiddelverket.no/nyheter/bivirkninger-av-hpv-vaksine-oppdaterte-tall-per-30-juni-2016


Meldinger om mistenkte 
bivirkninger

• Omkring halvparten av de alvorlige bivirkningsmeldingene 
gjelder personer som ble lagt inn til observasjon på grunn av 
f.eks. besvimelse, kramper eller allergiske reaksjoner. 

• Resten gjelder mistenkte bivirkninger som regnes som 
medisinsk viktige eller personer som har fått langvarige 
symptomer. 

• Meldinger om langvarige symptomer fra helsepersonell blir 
fulgt opp for å få avklart utfall. 



Meldinger om mistenkte 
bivirkninger

• 2013 
– Signal om mulig sammenheng mellom HPV-vaksine og 

posturalt ortostatisk tachykardi syndrom (POTS), Danmark

• 2015 
– FHI ba aktuelt helsepersonell om å melde alle symptomer i 

denne kategorien etter HPV-vaksinasjon

– FHI mottok meldinger om hendelser etter vaksinasjon flere 
år tilbake i tid. Disse følges opp.

– Granskning av EMA og WHO: Ikke holdepunkter for 
årsakssammenheng med vaksinasjon



År 2009
*

2010
*

2011 2012 2013 2014 2015 2016
juni

Total

Melding
er

101 (2) 131 (9) 91 (9) 84 (6) 58 (2) 84 (6) 93 (19) 33 (8) 679 (61)

* Utvidet overvåkning september 2009-september 2010 
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Hva rapporteres i Norge?
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Effekt av HPV-vaksinasjon

• Oppfølging av effekt etter innføring av HPV-
vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet i 
2009/2010: 

– Sykdomsendepunkt (forstadier og 
livmorhalskreft)

–HPV-forekomst og genotypefordeling
• Kryssbeskyttelse/ replacement



Effekt av HPV-vaksinasjon

• Sykdomsendepunkt CIN, livmorhalskreft
– Registerkoblinger: Kreftregisteret, SYSVAK

– Eldste vaksinerte kohort (f.1997) bare 19 år i 2016        for tidlig å se effekt på 
forekomst av forstadier og kreft ennå

• Prevalensstudier
– 13 000 urinprøver analysert for 37 HPV- typer, ref lab Ahus

– Uvaksinerte 17- åringer :

• HPV påvist hos 15-20% 

• HPV 16 og 18 påvist hos hhv 3.5% og 2.0%

– Uvaksinerte 21-åringer:

• HPV påvist hos 45% 

• HPV 16 og 18 påvist hos hhv 11.4% og 3.7%
Tor Molden et al. Human papillomavirus prevalence and type distribution in urine samples from Norwegian women aged 17 and 21 years: A nationwide 
cross-sectional study of three non-vaccinated birth cohorts, Papillomavirus Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.pvr.2016.05.002



HPV- meldeplikt til MSIS

• HPV-genotype distribusjon i vevsprøver fra 
livmorhalsen (forstadier og kreft)
– Etter forskriftsendring fra 1. juli 2014, er overvåking av HPV-vaksinens effekt 

hjemlet i Forskrift om Meldingssystem for smittsomme sykdommer

– Et utvalg prøver tatt fra livmorhalsen i forbindelse med utredning av forstadier 
til livmorhalskreft eller livmorhalskreft hentes inn fra patologilaboratoriene og 
HPV-testes ved det nasjonale HPV-referanselaboratoriet på Ahus. 

– Resultatene lagres i Meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS) ved 
Folkehelseinstituttet. 

• Reservasjonsrett for kvinnene
– Ikke reservasjonsrett mot HPV-testing

– Reservasjonrett mot lagring og ny testing av vevsprøven 



Informasjon om reservasjonsrett

• Informasjon til 
spesialisthelsetjenesten

• Pasientplakat
• Pasientbrosjyre
• Distribuert per post og e-post



Innhentingsprogram

• Stortinget har besluttet at alle kvinner født 1991 og senere 
skal få tilbud om HPV-vaksine

• Innhentingsprogrammet har to års varighet

– Start 1.november 2016

– Siste dose innen 1.juli 2019

• Tilbudet er definert som et midlertidig vaksinasjonsprogram 
knyttet til barnevaksinasjonsprogrammet* 

– Kommunene har plikt til å sørge for et tilbud

– Alle kvinner i målgruppen har rett til et tilbud uten å måtte betale 
noe, hverken for vaksine eller konsultasjon

* Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram



Målgruppe

• Alle kvinner født 1991 og senere 

– Kvinner som ikke tidligere har fått tilbud om HPV-
vaksine

– Jenter/kvinner som tidligere har takket nei til HPV-
vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM3Zvws8PLAhUtSJoKHYSCCLwQjRwIBw&url=https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/tiden-er-inne-for-allergivaksinasjon/&psig=AFQjCNGgHzU_Gp5aqqDjAWh46ek9GjvSFw&ust=1458155605900948
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM3Zvws8PLAhUtSJoKHYSCCLwQjRwIBw&url=https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/tiden-er-inne-for-allergivaksinasjon/&psig=AFQjCNGgHzU_Gp5aqqDjAWh46ek9GjvSFw&ust=1458155605900948


Vaksine

• Cervarix benyttes i innhentingsprogrammet 
– Kvinner født 1991 – 1996 

– Jenter som tidligere har takket nei til HPV-vaksine og er ferdige på 
ungdomsskolen 

• Gardasil benyttes i barnevaksinasjonprogrammet
– Jenter i 7. klasse

– Jenter som tidligere har takket nei til HPV-vaksine og fortsatt går på 
ungdomsskolen



Informasjonstiltak  til  helsetjenesten 

• Informasjonsbrev til kommunene 
med praktisk informasjon:
– Vaksinasjon
– Bestilling av vaksine
– Registrering i SYSVAK 
– Kompensasjon

• Faktahefte for helsepersonell om 
HPV og HPV-vaksine

• Rådgivningstjenesten 
– Mandag til fredag 13.00 – 14.30 

på  21 07 70 00 eller på e-post 
vaksine@fhi.no

mailto:vaksine@fhi.no


Informasjonstiltak til kvinner i målgruppen 

• SMS-varsling  til kvinner født 
1991-1996

• Animasjonsfilmer som publiseres 
i sosiale medier

• Informasjonsbrosjyre og timekort 

• Temaside www.fhi.no/hpv

• Oversikt over tilbudet i de ulike 
kommuner (lenke til nettsider)

http://www.fhi.no/hpv


www.fhi.no/hpv

http://www.fhi.no/hpv












• Ja til vaksine!
•Følg opp Livmorhalsprogrammet!
•Bekjemp livmorhalskreft!


