
 
 

 

Forslag om metodevurdering av nye vaksiner 

Viktig informasjon – se på dette først! 

 Innsendte forslag til en metodevurderinger på vaksiner vil bli publisert i sin helhet. Dersom 
forslagsstiller mener det er nødvendig informasjon for utfylling av skjemaet som ikke kan 
offentliggjøres ta kontakt før innsending. (e-post) 
 

Forslagsstiller er klar over at skjemaet vil bli publisert i sin helhet (kryss av):                    ☒ 

 Forslagsstiller har fylt ut punkt 17 nedenfor «Interesser og eventuelle 

 interessekonflikter» (kryss av):            ☒ 

 Dette skjema brukes for å sende inn forslag om metodevurdering på vaksiner. Skjema gjelder 
ikke forslag om forskningsprosjekter. En metodevurdering er en type 
kunnskapsoppsummering, og for at en slik skal kunne utføres behøves dokumentasjon 
eksempelvis fra gjennomførte kliniske studier.  Manglende dokumentasjonsgrunnlag kan 
være en av årsakene til at det ikke gis oppdrag om en metodevurdering. 

Kontaktinformasjon: 
Navn på forslagsstiller (organisasjon/institusjon/foretak/produsent): 

 

Navn på kontaktperson: 

 

Telefonnummer: 

 

E-postadresse: 

 

Dato og sted: 

 

Pro Sentret, Velferdsetaten, Oslo kommune 

Camilla Hammergren/ Solveig Hokstad 

23 100 200 

camilla.hammergren@vel.oslo.kommune.no / solveig.hokstad@vel.oslo.kommune.no 

 

Oslo, oktober 2018 

mailto:camilla.hammergren@vel.oslo.kommune.no
mailto:solveig.hokstad@vel.oslo.kommune.no


 
 

 

1. Forslagstillers tittel på forslaget:* 
*Denne kan endres under den videre behandlingen i systemet 

 

2. Kort beskrivelse av vaksinen som foreslås vurdert:  

 

Hepatitt A vaksinasjon av brukergruppen ved helseavdelingen på Pro Sentret 

Hepatitt A vaksine, alternativ 1. Twinrix og alternativ 2. Havrix 



 
 

 

En sammenligning mellom flere vaksiner?  ☐ ☐ 

Er vaksinen tatt i bruk?  ☐ ☐ 

                Hvis ja – vaksinen tatt i bruk til forebygging, i vaksinasjonsprogram? ☒ ☐ 

                Hvis ja – vaksinen benyttes innen forskning/utprøving? ☐ ☐ 

 

5. Hva omfatter vaksinen (flere kryss mulig)? 

Blå resept § 4 ☒ 

Nasjonale vaksinasjonsprogram  ☐  

Annet (beskriv)  ☐ 

 

Pro Sentret har i mange år tilbudt hepatitt A og B vaksinasjon til våre brukere. Et tilbud som 
er svært ettertraktet, som fungerer som døråpner og som gir oss mulighet til å drive 
skadereduksjons – og helsefremmende arbeid blant våre brukere. Mange i vår 
brukergruppe har utfordringer knyttet til språk, de kan ha begrensede lese- og 
skrivekunnskaper og lite kunnskap om kropp, sykdommer og infeksjoner. Vår rapport 
«Vulnerable persons from Bulgaria and Romania who sell sexual services in Oslo»  
(http://prosentret.no/wp-content/uploads/2017/05/Vulnerable-persons-from-Bulgaria-
and-Romania-PDF.pdf) gir eksempler på noen av brukergruppens utfordringer  . Brukerne 
er imidlertid opptatt av beskyttelse, og vi opplever at også de med lite kunnskap om helse 
har hørt om vaksiner. Det har derfor vært kjærkomment å kunne tilby vaksinering for begge 
typer infeksjoner.   

Pro Sentrets utfordring i møte med brukerne er å gi adekvat helsehjelp og sikre at 
informasjon om tilbud og behandling blir forstått. Når vi tilbyr vaksiner må vi gi nødvendig 
informasjon om vaksinene og de aktuelle infeksjonene, samtidig som vi sikrer at 
behandlingen er forsvarlig. Vi bruker blant annet brosjyren «Fakta om hepatitt A, B og C og 
om hvordan du unngår smitte», utgitt av Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Sosial- og 
Helsedirektoratet på flere språk. Den anbefaler vaksine mot hepatitt A ved reiser utenfor 
Vest-Europa, Nord-Amerika, Japan og Australia. For migrantene og de omreisende blant 
brukerne våre vil det by på ekstra utfordringer å forklare hvorfor vi ikke kan tilby denne 
vaksinen, når vi allikevel tilbyr hepatitt B vaksine. Vi ønsker derfor fortsatt å kunne tilby 
hepatitt A vaksine til de av brukerne våre som ennå ikke har beskyttelse mot viruset.  

Smittevernoverlegen i Oslo og Folkehelseinstituttet meldte 9. mars i 2018 at hepatitt A-
utbruddet blant menn som har sex med menn i Oslo er over. Siden utbruddet er over 
dekker ikke Folketrygden lenger utgifter til hepatitt A-vaksine til msm. I meldingen stod det 
at de som ønsker hepatitt A-vaksine nå må dekke utgiftene selv. Den 24. april 2018 mottok 
Pro Sentret en telefon fra Folkehelseinstituttet der de informerte om at vi ikke lenger kan 
få Twinrix på blå resept til våre brukere.  Vi har etter dette ikke kunnet tilby hepatitt A 
vaksinasjon og da våre brukere ikke kan prioritere å betale dette selv er det heller ikke 
foretatt vaksinasjon mot hepatitt A.  
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6. Vaksinens bruksområde: 

Forebygging i nasjonalt vaksinasjonsprogram  ☐ 

Til smitteutsatte ved utbrudd i Norge ☐ 

Pre/Post-eksponering  ☐ 

Allmennfarlig smittsom sykdom ☒ 

Annet ☒ 

 

Spesialisthelsetjenesten ☐ 

Primærhelsetjenesten ☒ 

 

7. Hvilke fagområde(r) gjelder vaksinen, og hvilke pasienter berøres? (Får vaksinen evt. også 
konsekvenser for andre grupper (som personell, pårørende?) 

 

8. Hvilke aspekter er relevante for vurderingen? (flere kryss mulig)  

Klinisk effekt  ☐ 

Sikkerhet/bivirkninger  ☐ 

Kostnader/ressursbruk  ☐ 

Kostnadseffektivitet  ☐ 

Organisatoriske konsekvenser  ☒ 

Etiske  ☒ 

Juridiske  ☐ 

9. Foreslå hva som bør være hovedproblemstilling(er) for metodevurderingen av vaksinene, samt 
eventuelle underproblemstillinger (i samsvar med pkt. 8): 

 
 

Helsetjenestetilbudet ved Pro Sentret er å anse som del av primærhelsetjenesten, -  også 
for brukere som ikke har rett til helsehjelp eller oppfølging.  

Brukergruppen ved sentret representerer mennesker i spesielt sårbare livssituasjoner. Den 
største gruppen av kvinner som bruker Pro Sentret er i dag migranter, i motsetning til for 
20 år siden da de fleste var norske kvinner, ofte med rusproblemer. De siste årene opplever 
vi økt pågang fra menn og transpersoner, dette er som en følge av Pro Sentrets økte innsats 
overfor disse personene og miljøene de opererer i.  

Da vaksinen vi foreslår er kjent og i bruk, synes ikke dette punktet å være relevant å fylle ut. 



 
 

 

10. Gi en kort begrunnelse for hvorfor det er viktig at metodevurderingen av vaksinen som foreslås 
bør gjennomføres:  

 
 

11. Kommenter vaksinen som forslås vurdert mht. følgende punkter: 

Alvorlighetsgraden på tilstanden vaksinen er ment for 

 

Forventet effekt 

 

Sikkerhet (beskriv kort opplysninger om kjente risikoforhold, sikkerhetsaspekter og bivirkninger) 

 

Totalt antall pasienter i Norge vaksinen er aktuell for 

 

Konsekvenser for ressursbruk i helsetjenesten 

 

Behov for revisjon av eksisterende nasjonale faglige retningslinjer, evt. utarbeidelse av nye 

 

Se punkt 9. 

N.a. 

Sårbare grupper blir beskyttet og merverdien i form av økt etterspørsel etter andre tiltak 
som forebygger seksuell uhelse vil være merkbar. 

N.a. 

Å angi antall pasienter i Norge er utenfor vårt mandat, men et estimat for Pro Sentret pr. 
høsten 2018, er for Twinrix 100 personer pr år.  

I 2017 satte vi 88 doser Twinrix og 72 doser Engerix. Det tilsvarer 55 pasienter som nå har 
beskyttelse mot hepatitt A og B. Disse ville sannsynligvis ikke ha fått dette dersom vi ikke 
hadde tilbud om vaksinasjon og oppfølging. De pasientene som fikk Twinrix var hepatitt A 
negative i utgangspunktet, men som på grunn av hyppige reiser og risikoatferd hadde nytte 
av vaksinasjon.  

 

Da vårt forslag er knyttet til egen helsetjeneste vil det ikke medføre en uhåndterbar økt 
ressursbruk.  

Med hensyn til økonomi vil utgiften for 100 fullvaksinerte med Twinrix komme på  
ca. kroner 142 000 mot ca. kr 54 000 for Engerix, med en prisdifferanse på ca. kr 88 000 
(2018 priser). 

Pro Sentret ønsker at sårbare grupper, som våre brukere er representanter for, skal 
inkluderes i ev. programmer for vaksinering mot hepatitt A. Migranter, personer som selger 
eller bytter sex og transpopulasjonen i tillegg til menn som har sex med menn. 



 
 

 

13. Oppgi navn på produsenter/leverandører vedrørende vaksinen (dersom aktuelt/tilgjengelig): 

 
 

14. Status for markedsføringstillatelse (MT): (Når forventes MT? Eventuelt opplysning om planlagt 
tidspunkt for markedsføring).  

 

15. Fritekstrubrikk (Supplerende relevant informasjon, inntil 300 ord.) 

 

16. Interesser og eventuelle interessekonflikter 
Beskriv forslagstillers relasjoner eller aktiviteter som kan påvirke, påvirkes av eller oppfattes av 
andre å ha betydning for den videre håndteringen av vaksinen som foreslås metodevurdert. 
(Eksempler: Forslagsstiller har økonomiske interesser i saken. Forslagsstiller har eller har hatt 
oppdrag i tilslutning til eller andre bindinger knyttet til vaksinen eller aktører som har interesser i 
vaksinen.) 

 

 

  

N.a. 

N.a. 

Om Pro Sentrets brukere: Brukerne forhandler om seksuelle aktiviteter/ handlinger flere 
ganger i døgnet. I disse forhandlingene inngår også forhandlinger om bruk av beskyttelse 
som for eksempel kondom. Vi vet at mange utsettes for press, og i noen tilfeller tvang, til å 
tilby ubeskyttet sex. Personer som selger seksuelle tjenester tilhører en av de aller mest 
sårbare og voldsutsatte gruppene i samfunnet vårt.   

Antallet beretninger om vold økte fra 60 i 2016 til 84 i 2017 og antallet henvendelser til Pro 
Sentrets jurister økte med over 50 % i fjor sammenliknet med de foregående år.  

Ottawacharteret skisserer forutsetninger for god helse: Fred, husly, utdanning, mat, 
inntekt, sosial rettferdighet og egenkapital i tillegg til et stabilt økosystem og bærekraftige 
ressurser. Videre blir det fremhevet at en forbedring i helsen uten et sikkert grunnlag i 
disse grunnleggende forutsetningene er vanskelig, sågar uoppnåelig. Pro Sentrets brukere 
mangler i stor utstrekning flere av disse grunnleggende forutsetningene og er i kraft av det 
spesielt sårbare. 

Når vi velger å tilby helsetjenester til brukerne våre er det med kunnskap om deres 
utsatthet for uhelse, spesielt innen seksuell helse. Helsetilbudet er etterspurt og for mange 
det som gjør at de unngår langvarig og ressurskrevende  uhelse. Alt som bidrar til at de 
finner våre tjenester relevante, som f.eks. vaksinering, får en effekt utover det aktuelle 
tiltaket, ved at vi som helsepersonell kommer i en posisjon der vi kan informere og drive 
forebyggende og skadereduserende helsearbeid, og ikke minst bidra til kurativ og lindrende 
oppfølging.  

N.a. 


