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 Tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) 

til unge kvinner født 1991 og senere 
Stortinget har besluttet at alle kvinner født 1991 og senere skal få tilbud om vaksine mot humant 

papillomavirus (HPV-vaksine). Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder. 

Tilbudet om HPV-vaksine til unge kvinner vil gjelde i en tidsramme på to år, med oppstart i løpet av 

høsten 2016.  

Folkehelseinstituttet ønsker med dette å presentere de viktigste premissene (juridiske, økonomiske, 

forsyningsmessige) for det midlertidige vaksinasjonstilbudet, slik at kommunene kan starte sin 

planlegging. Mer detaljert informasjon om vaksinebestilling/distribusjon og system for økonomisk 

kompensasjon vil komme så snart dette er endelig avklart. 

De som får tilbudet er alle kvinner født 1991 og senere: 

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

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

barnevaksinasjonsprogrammet 

Tilbudet om gratis HPV-vaksine omfatter ikke kvinner født før 1991. Ordningen har ikke tilbake-

virkende kraft, og kvinner som har betalt for HPV-vaksine får ikke refundert utgifter til vaksine og 

vaksinasjon.  

Tilbudet foreslås som et vaksinasjonsprogram - forskriftsendringer 

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått å definere tilbudet som et toårig vaksinasjons-

program, og har sendt forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og SYSVAK-

registerforskrift på høring med frist 6. mai 2016. Forslagene innebærer at: 

Til kommuneleger 
/smittevernleger 
   
   
  
   

    
Vår referanse: 16/10818/SMVV   
Brevdato: 14.04.2016 



 

2 
 

o Kommunene må sørge for et tilbud om HPV-vaksine til kvinner i målgruppen som 

oppholder seg i kommunen, uavhengig av folkeregistrert adresse (inkludert studenter og 

andre som bor midlertidig i kommunen). 

o Både vaksine og vaksinasjon skal være helt gratis for kvinner i målgruppen.  

 

o Som ved vaksinasjon gitt gjennom barnevaksinasjonsprogrammet skal HPV-

vaksinasjonen meldes til SYSVAK uten krav om samtykke eller reservasjonsrett for den 

vaksinerte. 

Forskriftene legger ellers ingen føringer for kommunenes organisering av tilbudet.  

 

Økonomiske rammer  

Tilbudet skiller seg både fra barne- og influensavaksinasjonsprogrammet ved at kommunene vil få 

kompensasjon for hver satte dose. 

Både vaksine og vaksinasjon skal være helt gratis for kvinner i målgruppen.  

Vaksinen er gratis fra Folkehelseinstituttet, men som ved andre vaksinebestillinger tilkommer det et 

ekspedisjonsgebyr på 200 kroner per bestilling.  

Folkehelseinstituttet kompenserer hver vaksinasjon med 200 kroner per gitte dose. Kompensasjon vil 

skje via kommunene, som på vegne av alle vaksinerende enheter i kommunen sender samlet 

elektronisk faktura til Folkehelseinstituttet inntil 4 ganger per år.  Fakturaen må inneholde 

informasjon om antall vaksinedoser som er registrert i SYSVAK per vaksinerende enhet i perioden. 

Kompensasjon forutsetter at vaksinasjonene er registrert elektronisk i Nasjonalt vaksinasjonsregister 

(SYSVAK). Veiledning for fakturering vil bli utarbeidet.  

 

Vaksinebestilling og distribusjon 

Anbudsprosess for anskaffelse av HPV-vaksine til det toårige vaksinasjonsprogrammet pågår. Hvilken 

vaksine som skal benyttes blir avgjort og offentliggjort i løpet av april 2016. Det kan bli en annen 

vaksine enn den som benyttes i barnevaksinasjonsprogrammet. 

Det legges opp til at kommunene skal bestille vaksinen fra Folkehelseinstituttet. Kommunene vil 

motta bestillingsveiledning i god tid før oppstart. Nødvendig informasjon som bestillingstidspunkt, 

leveringstidspunkt, vaksinens holdbarhet og lignende vil framgå av veiledningen. Veiledningen vil 

også inneholde hjelp til å vurdere vaksinebehovet. Erfaringer fra andre land viser cirka 30-45 prosent 

vaksinasjonsdekning blant kvinner i målgruppen.  

Programmet varer i to år. Folkehelseinstituttet vil motta vaksineleveranser fra produsenten i henhold 

til forhandlet leveringsplan.  Ved oppstart vil vaksinelageret derfor være begrenset, og kommunene 

oppfordres til å dele opp vaksinebestillingene og se an vaksinebehovet fortløpende. 
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Informasjon til kvinner i målgruppen og til kommunene/helsepersonell  

Informasjon til kvinnene i målgruppen: 

Folkehelseinstituttet vil informere kvinnene i målgruppen gjennom bruk av sosiale medier, SMS-

varsling eller lignende nærmere oppstart av vaksinasjonen.  

Det vil være nødvendig at kommunen gjør det kjent hvor kvinner i målgruppen skal henvende seg for 

å få gratis HPV-vaksine. Aktuelle lokale informasjonskanaler er kommunens nettside, lokale medier 

og liknende. 

Informasjonsmateriell: 

Informasjonsmateriell er under utvikling, og det legges opp til at dette blir sendt til kommunene før 

oppstart. Ved behov kan mer materiell bestilles på Folkehelseinstituttets nettside.  

Folkehelseinstituttet utarbeider informasjonsmateriell til kvinnene:  

o Informasjonsbrosjyre 

o Timekort som kan brukes ved behov  

Det utarbeides også maler som kan brukes for å informere om tilbudet lokalt: 

o Mal for tekst på kommunens nettside 

o Mal for tekst til annonse i lokalaviser 

o Mal for tekst til pressemelding 

Det utarbeides et faktahefte for helsepersonell om HPV og HPV-vaksine. Faktaheftet vil være 

tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettsider og kan også brukes til kvinner i målgruppen som 

ønsker mer utdypende informasjon.  

Folkehelseinstituttet nettsider: 

Nettsiden om HPV www.fhi.no/tema/hpv er under videreutvikling og vil jevnlig oppdateres med 

aktuell informasjon om programmet. Folkehelseinstituttet anbefaler at nøkkelpersonell i kommunen 

abonnerer på nyhetsvarsling for å holde seg oppdatert. 

 Registreringsskjema for nyhetsvarsling fra FHI (http://www.fhi.no/artikler/?id=104514) 

Jenter/kvinner som allerede har fått tilbud om HPV-vaksine  

Frem til nå har praksis vært at jenter som takker nei til HPV-vaksine i 7. klasse (barnevaksinasjons-

programmet) ikke får tilbudet senere. Denne praksisen vil nå endres, og jenter som takker nei til 

tilbudet i 7. klasse kan som for andre vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet få vaksinen på et 

senere tidspunkt innenfor grunnskolealder (innen utgangen av 10. klasse via skolehelsetjenesten).   

Folkehelseinstituttet presiserer at HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet fortsatt skal tilbys i 

7. klasse for best mulig beskyttelse.  

http://www.fhi.no/tema/hpv
http://eepurl.com/mxnZ9
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Unge kvinner som tidligere har takket nei til HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet og ikke 

lenger går på ungdomsskolen kan få gratis HPV-vaksine via det midlertidige vaksinasjonsprogrammet. 

Disse må benytte seg av kommunens ordning for HPV-vaksinasjon av unge kvinner. 

Kontaktinformasjon 

Helsepersonell kan få rådgivning om vaksiner og vaksinasjon mandag-fredag mellom kl. 13.00 og 

14.30 på telefon 21 07 70 00 (sentralbord) eller på e-post vaksine@fhi.no.  

Helsepersonell kan kontakte SYSVAK angående registering av vaksiner mandag-fredag mellom kl. 

13.00 og 14.30 på telefon 21 07 65 00 eller på e-post sysvak@fhi.no. 

 

Vennlig hilsen  

 

John Arne Røttingen 

Direktør 

Smittevern, miljø og helse 

 

          Britt Wolden  

          Avdelingsdirektør 

 

 

 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent 

 

Kopi til: Ledende helsesøster/leder for helsestasjonstjenesten  
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