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 Tilbud om HPV-vaksine til gutter i barnevaksinasjonsprogrammet fra 
høsten 2018 
 

Fra og med skoleåret 2018/2019 vil gutter på 7.klassetrinn få tilbud om HPV-vaksine gjennom 
barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter. I dette brevet informeres det om: 

1. Tilbud om HPV-vaksine til gutter fra høsten 2018 
2. Bestilling av vaksine og bruk av riktig SYSVAK-kode 
3. Utvidet bivirkningsovervåking 
4. Informasjonstiltak  

1. Tilbud om HPV-vaksine til gutter fra høsten 2018 

Fra og med skoleåret 2018/2019 vil gutter på 7.klassetrinn få tilbud om HPV-vaksine gjennom 
barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter. For jenter og gutter i alderen 9–14 år er to 
doser HPV-vaksine tilstrekkelig for å bli fullvaksinert. Vaksinedosene skal gis med minimum seks 
måneders intervall for å sikre beskyttende effekt. Folkehelseinstituttet anbefaler at gutter og jenter i 
7. klasse tilbys vaksine til samme tid – én dose om høsten og én dose om våren.  

Kunnskapen om at HPV kan forårsake kreft i livmorhalsen og ytre kjønnsorganer hos kvinner ble først 
etablert på 1990-tallet. Siden er det vist at HPV også kan forårsake andre former for kreft hos både 
kvinner og menn. HPV-infeksjon kan gi kreft i munn, svelg og anus hos begge kjønn, samt på penis 
hos menn. Forekomsten av kreft i munn og svelg blant menn er økende, og disse kreftformene 
rammer fire ganger så hyppig hos menn som hos kvinner. HPV-vaksine tilbys nå til begge kjønn og gir 
lik mulighet til individuell beskyttelse mot HPV-relatert kreft. 
 
Tilbudet omfatter gutter på 7.klassetrinn fra og med høsten 2018. Det vil ikke bli tilbud om gratis 
HPV-vaksine til eldre gutter/menn. Foresatte/foreldre som tidligere har betalt for HPV-vaksine til sine 
gutter vil ikke få utgiftene refundert.  
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Et utfyllende informasjonsbrev med bakgrunn for tilbud om HPV-vaksine til gutter ble sendt til 
kommunehelsetjenesten i januar 2018 og er tilgjengelig på temasiden HPV-vaksine til elever på 7. 
trinn (FHI)  

2. Bestilling av vaksine og bruk av riktig SYSVAK-kode  
Cervarix for bruk i barnevaksinasjonsprogrammet kan bestilles fra Folkehelseinstituttet (nettbutikk 
eller bestillingsskjema for vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet). Vaksinen vil bli sendt ut 
fortløpende sammen med andre vaksiner.  

All HPV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet er, på lik linje med andre vaksinasjoner i 
programmet, meldingspliktig til det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.  HPV-vaksinen Cervarix 
har SYSVAK-kode HPV02. Det er viktig at riktig kode benyttes. 

3. Utvidet bivirkningsovervåking 

Når en vaksine innføres i barnevaksinasjonsprogrammet eller tilbys en ny gruppe har det vært vanlig 
at det i en periode gjøres utvidet bivirkningsovervåking.  

Cervarix har hatt markedsføringstillatelse i Norge siden 2007. Vaksinen er undersøkt i kliniske studier 
på gutter og er brukt i program til jenter i flere land i Europa over mange år. Vaksinen er således 
velprøvd og bivirkningsprofilen er godt kjent. Det er ikke vist at gutter får andre bivirkninger av 
vaksinen enn det som er beskrevet hos jenter.  

 For å få et så fullstendig bilde som mulig av vaksinens bivirkningsprofil ber Folkehelseinstituttet 
likevel helsepersonell om å melde alle mistenkte bivirkninger etter HPV-vaksinasjon hos både jenter 
og gutter skoleåret 2018/ 2019. Utvidet overvåkning vil gjelde for både jenter og gutter, da dette gir 
mulighet til å sammenligne bivirkningsprofilene. Utvidet overvåking innebærer at helsepersonell også 
skal melde vanlige og kjent bivirkninger (lokalreaksjoner, feber, kvalme, svimmelhet) dersom de blir 
fortalt om det i kontakt med foreldre eller barna.  Dette er hendelser som vanligvis ikke meldes fordi 
de er kjente og forventede.  

Informasjon om hvordan melde mistenkt bivirkning og meldeskjema er tilgjengelig på temaside for 
bivirkninger av vaksine (FHI)  

4. Informasjonstiltak 
Fra høsten 2018 vil informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet hovedsakelig være tilgjengelig 
digitalt. Tosidig trykksak med informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet blir sendt i egen 
forsendelse til kommunehelsetjenesten medio juni.  Den trykte informasjonsbrosjyren «Om HPV-
vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet» utgår og vi ber om at denne kasseres. Følgende 
informasjon omHPV-vaksine blir nå tilgjengelig:  

Informasjon til elever og foresatte:  

1) Skjema for informasjon og samtykke for vaksinasjon i skolealder deles ut til elever/foresatte 
med henvisning til utdypende informasjon på nettsiden om HPV-vaksine. Skjemaet for HPV-
vaksine og andre vaksiner i skolealder er tilgjengelig på nettsiden: Skjema for informasjon og 
samtykke for vaksinasjon i skolealder (FHI)  
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2) Trykket brosjyre «Om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet» er erstattet med 
informasjon på nettsiden om HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet (FHI) 
 

3) Det er laget en kort animasjonsfilm til elever på 7. klassetrinn om HPV-infeksjon og HPV-
vaksine. Filmen er tilgjengelig og kan lastes ned på temasiden HPV-vaksine til elever på 7. 
trinn (FHI) 

 
Informasjon til helsepersonell som vaksinerer:  
 
Mandag 27. august kl.: 11.00 holdes en presentasjon på Facebook-siden: Folkehelseinstituttet - 
Kunnskap for helsetjenesten. Presentasjonen er beregnet for helsepersonell og vil ha hovedfokus på 
HPV-vaksine til gutter. Det blir mulighet til å stille spørsmål i kommentarfeltet.  

Informasjon om innføringen av HPV-vaksine til gutter er tilgjengelig på temasiden HPV-vaksine til 
elever på 7. trinn (FHI) 

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine finnes på Folkehelseinstituttets nettsider. I 
Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell på www.fhi.no finnes mye informasjon om vaksiner og 
vaksinasjon. Denne er nylig omstrukturert og vi anbefaler alle vaksinatører å bli kjent med den: 
Vaksinasjonsveilederen: Kapittel om HPV-vaksine (FHI) 

Mer informasjon er tilgjengelig:  

Smittevernveilederen: Kapittel om humant papillomavirus (FHI) 

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Rapport 2016:2 (FHI)   

Helsepersonell kan også få råd om vaksiner og vaksinasjon på Vaksinetelefonen mandag-fredag 
mellom kl. 13.00 og 14.30 (21 07 70 00). Spørsmål kan også sendes på e-post til vaksine@fhi.no  

Vi anbefaler alle som er involvert i vaksinasjonsvirksomhet å abonnere på nyheter fra temaområdet 
vaksine: Nyhetsbrev fra Folkehelseinstituttet   

 

Vennlig hilsen 

 

Ingeborg S. Aaberge 
Fagdirektør 
 Didrik Frimann Vestrheim 
 Avdelingsdirektør 

 

           

Brevet er elektronisk godkjent. 

Likelydende brev er sendt til kommuneleger/smittevernleger og ledende helsesøstre/ ledere for 
helsestasjonstjenesten. 


