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Bakgrunn 

• Hensikten er å forebygge livmorhalskreft som 
skyldes HPV-infeksjon

• Inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet høsten 
2009

• Tilbys jenter i 7. klasse (12 år)

• Vaksinen beskytter mot HPV-infeksjon av type 6, 
11, 16, 18



HPV- humant papillomavirus

• Mer enn 120 kjente typer

• 30-40 affiserer slimhinner

• De fleste ufarlige, selvbegrensende infeksjoner

• Livstidsrisiko for genital HPV-infeksjon ≈70% * 

*Syrjänen K et al,. Sex Transm Dis 1990



HPV-infeksjoner

• Ca. 15 høyrisiko-typer med potensiale for kreftutvikling

• 5 % av krefttilfellene i verden tilskrives HPV infeksjon*

• Organsystem

– Cervix (100%)

– Vulva, vagina (90%)

– Endetarm (90%)

– Penis (40%)

– Munnhule/ tonsille (12%)            

*Parkin DM. Int J Cancer; 2006: 118:3030-44



HPV-infeksjoner

• HPV 16 og 18 er til sammen årsak til 
– ~50 % av alvorlige celleforandringer1

– ~70 % av alle tilfeller av livmorhalskreft2 

• I Norge per år
– >3000 forstadier behandles

– ±300 tilfeller av livmorhalskreft

– <100 kvinner dør av livmorhalskreft

• HPV 6 og 11 er til sammen årsak til 
– ~90 % av kjønnsvorter3

1) Clifford GM et al., Br J Cancer 2003;89(1):101-5

2) Bosch FX, de Sanjose S 2003 J Natl Cancer Inst Monogr 2003: 3-13

3) Kjær SK et al., Journal of Infectious Diseases 2007; 196: 1447-54



HPV-vaksinasjon på verdensbasis

• Over 185 millioner distribuerte doser per 

31.12.2013

• I bruk i barnevaksinasjonsprogram i >46 land 

– Blant annet i Danmark, Sverige, Frankrike, 

Tyskland, UK, USA, New Zealand, Australia

• Norge (SYSVAK):

– Totalt gitt 277 600 doser HPV-vaksine til 120 100 

jenter (desember 2013)



Beskyttelse av Gardasil vist ved kliniske studier

Gardasil SPC

• Optimal beskyttelse: jenter FØR seksuell debut og får 3 doser vaksine 

Derfor viktig å vaksinere 12 år gamle jenter

• Beskytter også: jenter etter seksuell debut og fått minst 1 dose

Vaksinering av eldre jenter vil også gi beskyttelse

• 20 541 kvinner i alderen 16-26 år fulgt opp i 4 placebokontrollerte kliniske studier med oppfølging 
på 3-4 år

Jenter fått 3 doser 

vaksine

HPV negative (PPP)

Jenter fått minst en 

dose vaksine

HPV status ukjent (ITT)

Beskyttelse mot alvorlige 

celleforandringer

100 % 39 %



Effekt Gardasil vist ved kliniske studier

• Gardasil har også vist kryssbeskyttelse mot 
celleforandringer forårsaket av HPV typer nært 
beslektet med HPV 16 og HPV 18



Beskyttelse mot kjønnsvorter (Australia)

Fairley et al. Sex Transm Infect 2009,85:499-502



Beskyttelse mot kjønnsvorter (Australia)

Fairley et al. Sex Transm Infect 2009,85:499-502



Varighet av vaksinens effekt 

• Kliniske studier stoppes når god effekt påvist –

placebogruppen tilbys vaksine

– Gjennombruddstilfeller av forstadier til kreft ikke

observert i studier med opp til 8 års oppfølging*

• Derfor viktig at beskyttelse over tid følges uavhengig av 

kliniske studier

– HPVNorvaks

*Luna et al., 2013 og Kjæer et al (abstract IPC) 2012



Oppfølgingsprogram:  HPVNorvaks

• Samarbeid mellom: 

– HPV-referanselaboratoriet 

– Kreftregisteret

– Folkehelseinstituttet

• Hovedformål er å:

1. Overvåke vaksinasjonsdekning

2. Overvåke bivirkninger etter vaksinasjon

3. Overvåke effekt av vaksinen



1. Overvåke vaksinasjonsdekning 
Antall HPV-vaksinerte per 31.12.2013 

*2001: Vaksinasjonsarbeidet pågår fortsatt for dette årskullet. 



2. Overvåkning av uønskede hendelser

• Omfattende overvåkning av uønskede 

hendelser av myndigheter og produsenter i 

alle land

• WHO Weekly Epidemiological Record

14 Februar 2014: 
– Komiteen har vurdert alle tilgjengelige data og 

opplysninger på HPV vaksinen og konkludert med at begge 

tilgjengelige vaksiner er trygge.



2. Meldte uønskede hendelser - Norge
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2. Uønskede hendelser – alvorlige

• 16 av 25 alvorlige meldinger grunnet 
sykehusinnleggelse 

– For eksempel besvimelse, kramper eller allergi

• Øvrige 9 meldinger gjelder 8 ulike diagnoser 
med varierende tidsmessig sammenheng med 
vaksinen

– I hovedsak er disse nå friske eller i bedring

• Ingen dødsfall i Norge

Statens legemiddelverk; Bivirkninger av HPV-vaksine (Gardasil), oppdatert pr 31/12/2013



3. Overvåke vaksineeffekt

• Endring i befolkningen:

– HPV-forekomst og fordeling av HPV typer

• Mikrobiologiske undersøkelser URIN

• Patologiske undersøkelser SCREENINGPROGRAM

– Forekomst av forstadier til livmorhalskreft og 

livmorhalskreft
Kan først dokumenteres etter at vaksinene har vært i bruk i lang tid



3. Overvåke vaksineeffekt

Tilbudt vaksine 
v/ 12 år 

Invitasjon til screening 
v/ 25 år

2009 2022

HPV-

infeksjon

Forstadier til 

livmorhalskreft
Livmorhalskreft

Mikrobiologisk 
undersøkelse
= Tidlig vaksineeffekt

Patologisk 
undersøkelse
= Langsiktig vaksineeffekt

Her er vi nå

Tid 0 1-10 år 10-30 år



3. Overvåking vaksineeffekt: 

Pågående studier i Norge 

• Hensikt: 
Kartlegge forekomst av HPV typer i vaksinerte og ikke-vaksinerte
årskull  

• HPV i urin til jenter på 17 og 21 år
– Urin fra tre uvaksinerte årskull (født 1990, 1994 og 1996) 

– samlet inn 2011-2013

– Urin fra det første vaksinerte årskullet (født 1997) 
– samles inn i 2014

• Foreløpige resultater:
– Ca. 20 % av 17 åringene 
– Ca. 45 % av 21 åringene

positive for en eller flere 
HPV typer



Veien videre 

• Kunnskapsoppsummering og kost-nytte analyse om 

opphentingsvaksinasjon av eldre kvinner fra 

Kunnskapssenteret
– HPV-vaksinasjon gir kvinner opp til 26 år beskyttelse mot de forstadier til livmorhalskreft 

som skyldes HPV 16 og 18

– Resultatene tyder på at vaksinering gir en beskyttende effekt mot alle forstadier til 

livmorhalskreft, uavhengig av hvilken HPV- type de kan tilskrives

– Vaksine mot HPV-type 6, 11, 16 og 18 beskytter mot kjønnsvorter (kondylomer)

Det er både beskyttende og samfunnsøkonomisk lønnsomt å tilby HPV-vaksine også 

til jenter mellom 16 og 26 år

• En tilsvarende kunnskapsoppsummering om HPV-vaksinasjon 

av unge gutter vil bli gjennomført i 2014 


