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Vaksine for
forebygging
av livmorhalskreft
– tilbud til jenter på 7. klassetrinn

Informasjon til barn og foreldre

Om HPV-vaksinen i
barnevaksinasjonsprogrammet
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Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) er et tilbud til jenter på
7. klassetrinn.
Infeksjon med HPV kan forårsake livmorhalskreft og noen andre kreftformer. Her finner dere informasjon om livmorhalskreft og om hvordan
HPV-vaksinen kan beskytte unge jenter mot sykdommen senere i
livet. Brosjyren forklarer hvordan vaksinasjonen gjennomføres og gir
informasjon om mulige bivirkninger av vaksinen. Jentene bør være godt
informert om vaksinen og deres mening skal legges vekt på. Gå gjerne
gjennom brosjyren sammen.
Vil dere vite mer om HPV og HPV-vaksinen, kan dere snakke med
helsesøster på skolen eller lese mer på Folkehelseinstituttets nettsider
www.fhi.no

ET VIRUS ER ÅRSAK TIL
LIVMORHALSKREFT
Livmorhalskreft skyldes et virus som kalles humant papillomavirus
(HPV). Det finnes mange ulike HPV-typer. Minst 12 HPV-typer kan gi
livmorhalskreft. De to vanligste er HPV 16 og HPV 18. I Norge er disse to
virustypene årsak til ca. 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft.
HPV smitter svært lett ved seksuell kontakt og gir vanligvis ikke
symptomer. De fleste får en HPV-infeksjon i løpet av livet. Det er vanligst
å bli smittet i ung alder.
HPV-infeksjoner forsvinner i de fleste tilfeller av seg selv i løpet av noen
måneder. Hvis en infeksjon med kreftfremkallende HPV blir langvarig,
kan det utvikles forstadier til livmorhalskreft (celleforandringer). Slike
forstadier kan utvikle seg videre til livmorhalskreft. Se figur av livmor
halsen på neste side.
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OM LIVMORHALSKREFT
Livmorhalskreft er en alvorlig sykdom. Hvert år får ca. 300 kvinner i
Norge sykdommen, og om lag 70 kvinner dør av kreftformen.
Årlig blir rundt 3 000 kvinner operert for alvorlige forstadier til
livmorhalskreft for å unngå videre utvikling til kreft. Gravide, som
tidligere har gjennomgått en slik operasjon, kan ha økt risiko for
spontanabort eller for tidlig fødsel.
Utvikling av livmorhalskreft kan ta 10–30 år. Nær halvparten av de
som får sykdommen er yngre enn 45 år.

Eggstokk
Livmor
Livmorhalsen er
nederste delen
av livmoren.
Skjede

HPV KAN GI FLERE TYPER KREFT
En HPV-infeksjon som ikke går over kan også forårsake kreft i skjede
og ytre kjønnsorganer (vulva, vagina) hos kvinner, penis hos menn,
samt endetarm og svelg hos begge kjønn. En stor andel av disse
krefttilfellene skyldes HPV-infeksjon, og de aller fleste er forårsaket
av HPV- typene 16 og 18.
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SLIK
BESKYTTER
HPV-VAKSINEN
HPV-vaksinen virker forebyggende og bør tas før man
utsettes for smitte. I vaksinasjonsprogrammet tilbys derfor
HPV-vaksine til jenter i god tid før det som er gjennom
snittlig seksuell debutalder i Norge.
HPV-vaksine består av proteiner og ligner deler av overflaten på HPV 16 og 18. Vaksinen inneholder ikke levende
virus, og kan ikke gi HPV-infeksjon.
Når vaksinen gis til jenter som ikke er smittet med HPV gir
vaksinen mer enn 90 prosent beskyttelse mot utvikling av
alvorlige forstadier til livmorhalskreft.
De første kvinnene som fikk vaksinen for snart ti år siden
har fremdeles god beskyttelse. Vaksinen har sannsynligvis
en langvarig effekt, kanskje livslang. Oppfølging av de
vaksinerte over tid vil vise om det blir nødvendig med en
oppfriskningsdose (boosterdose) senere i livet for å forlenge beskyttelsen.
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SLIK
FOREGÅR
VAKSINASJONEN
Vaksinen settes i overarmen. Det gis to doser med
minst seks måneders mellomrom. Før vaksinasjonen
vil helsesøster spørre deg om du er frisk og om du har
hatt reaksjoner etter tidligere vaksiner. Husk å informere
dersom du har allergi, bruker medisiner eller har andre
helseproblemer.
Det er trygt å bli vaksinert selv om du er forkjølet eller litt
ute av form. Det er imidlertid vanlig å utsette vaksinasjon
ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.
Noen synes at det er litt vondt og ubehagelig å få vaksine,
og enkelte kan besvime. Er du engstelig for at det kan
skje, eller har opplevd å bli uvel ved vaksinering, kan du
be om å få ligge når vaksinen settes. Som ved alle andre
vaksiner må du vente i ca. 20 minutter hos helsesøster
etter at vaksinen er satt.
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BIVIRKNINGER
HPV-vaksinen er utprøvd i store internasjonale undersøkelser og
er godkjent av Statens legemiddelverk. Slik godkjenning bygger
på en grundig vurdering av vaksinenes effekt og bivirkninger.
De vanligste bivirkningene av HPV-vaksinen som tilbys er kortvarige plager som:
• Ømhet, rødhet og hevelse i området på armen der vaksinen
er satt. Dette er svært vanlig (mer enn 1 av 10 vaksinerte).
• Hodepine, trøtthet eller muskelplager. Dette er svært vanlig
(mer enn 1 av 10 vaksinerte).
• Feber, leddsmerter, kløe, hudutslett, kvalme, oppkast/diaré
eller magesmerter er vanlig (1–10 av 100 vaksinerte).
Noen opplever også svimmelhet, nesten-besvimelser og
besvimelser. Dette skyldes vanligvis ubehag eller engstelse
knyttet til nålestikket.
Alvorlige allergiske reaksjoner kan oppstå, men er sjeldent.
Helsepersonell som vaksinerer er forberedt på å håndtere slike
situasjoner. Verken i Norge eller internasjonalt er det dokumentert
at HPV-vaksine har vært årsak til annen alvorlig sykdom.
Symptomer som oppstår etter vaksinasjon behøver ikke være en 
reaksjon på vaksinen. Det kan være tegn på sykdom som bør
behandles. Kontakt derfor lege hvis du er bekymret. Dersom
noen opplever alvorlige eller uventede symptomer etter
vaksinasjon bør helsepersonell kontaktes slik at hendelsen blir
meldt til legemiddelmyndighetene. Mer om bivirkninger og
melderutiner finnes på: www.slv.no og www.fhi.no
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REGISTRERING I
VAKSINASJONSREGISTERET
HPV-vaksinasjonen registreres i journalsystemet hos vaksinatør,
og i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Hvis du ønsker
å se hvilke vaksiner du eller ditt barn har fått kan du bruke
publikumstjenesten Mine vaksiner på www.helsenorge.no

REGELMESSIG
LIVMORHALSUNDERSØKELSE
(SCREENINGPROGRAMMET)
Livmorhalsprogrammet (celleprøve fra livmorhalsen) er et tilbud
til alle norske kvinner fra 25-års alder om undersøkelse av livmor
halsen hvert 3. år. Hensikten er å oppdage kreft eller forstadier til
kreft så tidlig som mulig.
Det er viktig at også kvinner som har fått HPV-vaksine følger
Livmorhalsprogrammet, fordi vaksinen ikke beskytter mot alle
kreftfremkallende HPV-typer. Den beste beskyttelsen mot livmor
halskreft får de som både lar seg vaksinere og deltar i Livmorhals
programmet.
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GREIT Å VITE
n

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at HPV-vaksine inngår
i nasjonale barnevaksinasjonsprogram. HPV-vaksine er inkludert i
barnevaksinasjonsprogram i mer enn 70 land.

n

Vaksinen som brukes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet
heter Cervarix. Mer informasjon om vaksinen får du ved søk på nettsiden www.legemiddelsok.no

n

Cervarix benyttes i barnevaksinasjonsprogram i 29 land og mer enn
60 millioner doser av denne vaksinen er distribuert.

n

Ingen vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet inneholder
kvikksølv som konserveringsmiddel, heller ikke HPV-vaksinen.

n

Kondom gir ikke god nok beskyttelse mot HPV-smitte fordi viruset også
finnes på hudområder i underlivet som kondom ikke dekker.

n

HPV-vaksine beskytter ikke mot andre seksuelt overførbare syk
dommer. Kondom er viktig også for dem som har fått HPV-vaksine.

n

Vaksinen beskytter ikke mot kjønnsvorter.

n

Folkehelseinstituttet har anbefalt at gutter på lik linje med jenter
får tilbud om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.
Regjeringen har foreslått at denne innføres for gutter fra høsten
2018/2019, men dette er ikke endelig besluttet (per juni 2017).

n

All vaksinasjon i Norge er frivillig.
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