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TILBUD OM GRATIS HPV- VAKSINE (GARDASIL) FRA FOLKEHELSEINSTITUTTET TIL UTVALGTE
GRUPPER

Etter overgang til HPV-vaksinen Cervarix i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 2017, har
Folkehelseinstituttet (FHI) et lager av HPV-vaksinen Gardasil kjøpt inn til bruk i
barnevaksinasjonsprogrammet. Det er besluttet at Gardasil-doser som ikke benyttes til å fullføre
vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet kan tilbys andre utvalgte grupper. Dette brevet sendes
for å informere om tilbudet, samt forhøre om interesse for å motta gratis doser med Gardasil til
deres institusjon/foretak.
I samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet og MSD som er leverandør av vaksinen har FHI
blitt enige om at restlageret av Gardasil skal forbeholdes personer fra utvalgte grupper:




Rusavhengige
Sexarbeidere
Menn som har sex med menn født 1991 eller senere

Gruppene som er prioritert har dårligere mulighet til å beskytte seg mot HPV-infeksjon enn andre.
Når det gjelder rusavhengige og sexarbeidere fordi de kan være mer smitteutsatt, ha dårligere
egenomsorg og mulighet til å passe egen helse, og en vanskelig økonomisk situasjon. Menn som har
sex med menn får tilbudet ettersom de ikke får flokkbeskyttelse gjennom vaksinasjonsprogrammene
som inntil høsten 2018 kun gjelder for jenter og unge kvinner.
Vaksinasjon med Gardasil består av tre doser når den gis til personer over 15 år. Dosene gis i løpet av
6-12 måneder, andre dose minst to måneder etter første, siste dose minst fire måneder etter andre
dose. FHI sitt restlager kan rekke til å fullvaksinere ca. 6000 personer med tre doser. Ca. halvparten
av dosene er holdbare til 28.2.2019 og 31.3.2019, resterende doser er holdbare til 31.5.2019. Dette
betyr at vaksinasjon må starte senest november 2018.
De institusjonene som får vaksine vil få tilsendt 2/3 av bestilt mengde med holdbarhet 28.2.2019
og/eller 31.3.2019 (1. og 2. dose) og 1/3 av bestilt mengde med holdbarhet 31.5.2019 (3. dose).
Institusjonen må sørge for å bruke vaksine med kortest holdbarhet først, og ikke bruke vaksine etter
angitt utløpsdato.
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Gardasil skal ikke gis til gravide eller personer med kjent overfølsomhet overfor virkestoffene eller
overfor ett eller flere av hjelpestoffene i vaksinen. Administrering av Gardasil må utsettes hos
personer som lider av akutt, alvorlig febersykdom.
Krav til bruk av vaksinen hos de institusjoner / foretak som tar imot vaksine:







Vaksinen og vaksinasjon må være gratis
Vaksinasjon må starte innen november 2018 og fullføres innen 31. mai 2019
De prioriterte gruppene (rusavhengige, sexarbeidere og menn som har sex med menn født
1991 eller senere) kan tilbys tre doser HPV-vaksine i helseinstitusjonen i løpet av
tidsperioden. Institusjonen må ha et system som kan administrere vaksinen på en forsvarlig
måte. Det må være en ansvarlig lege og HPV-vaksine må ordineres av lege. Lenke til
vaksinasjonsveilederen, praktisk vaksinasjon
Vaksinasjon journalføres og registreres i nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK dersom den
vaksinerte ikke reserverer seg mot registrering.
Den enkelte institusjon / foretak henstilles til ikke å bestille flere vaksinedoser enn de regner
med å får benyttet. Dette for å sikre at det ikke blir liggende ubrukte doser ute i
helsetjenesten, og tilbudet rekker til så mange som mulig

Dersom dette tilbudet er interessant for deres institusjon / foretak ber vi om en snarlig
tilbakemelding. For å spare tid skal tilbakemeldingen være som følger:



En kort begrunnelse for hvorfor deres institusjon/foretak skal få gratis Gardasil
En rekvisisjon signert av lege med informasjon om antall doser, e-post adresse og korrekt
leveringsadresse. Antall doser som rekvireres skal dekke fullvaksinering (3 doser) av det
antall personer dere regner med å vaksinere.

Frist for tilbakemelding og rekvisisjon er 10. oktober 2018.
Henvendelser vil bli behandlet fortløpende etter «første mann til mølla» prinsippet.
Begrunnelse og rekvisisjon sendes til:
Folkehelseinstituttet
Område for Smittevern, Miljø og Helse
Avdeling for Vaksine
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo
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Merk konvolutten Vaksinebestilling
Det har vært en utfordring å sette opp en fullstendig liste over mulige interessenter til å motta gratis
Gardasil. FHI har derfor besluttet at vi også legger ut informasjon om tilbudet på våre hjemmesider
slik at institusjoner som ikke har fått henvendelsen direkte kan kontakte oss.

Vennlig hilsen

Ingeborg S. Aaberge
fagdirektør

Britt Wolden
Avedlingsdirektør
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