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 Informasjonsbrev om endringer knyttet til HPV-vaksinasjon i 
barnevaksinasjonsprogrammet fra høsten 2017 
 
I dette brevet informeres det om:  

1. Endring i leverandør av HPV-vaksine til barnevaksinasjonsprogrammet 
2. Endring i doseringsregime for HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 
3. Bestilling av vaksinen 
4. Registrering i SYSVAK 
5. Informasjonsmateriell  

 
HPV-vaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009 for jenter på 7. trinn. Fra skoleåret 2017/2018 blir det endringer vedrørende valg av vaksineleverandør og doseringsregime.  
 

1. Endring i leverandør av HPV-vaksine til barnevaksinasjonsprogrammet 
Fra høsten 2017 vil jenter på 7. trinn få tilbud om HPV-vaksinen Cervarix (GlaxoSmithKline) i barnevaksinasjonsprogrammet. Valg av vaksineleverandør er gjort etter en åpen anbudskonkurranse.  
Cervarix inneholder antigen mot HPV-typene 16 og 18 som er årsak til 70 prosent av livmorhalskrefttilfellene.  I tillegg har vaksinen vist beskyttende effekt mot HPV-typer som ikke inngår i vaksinen (kryssbeskyttelse). Uavhengig av HPV-type er det dokumentert 93 prosent beskyttelse mot utvikling av alvorlige forstadier til livmorhalskreft hos kvinner som ikke var smittet med HPV ved vaksinasjonstidspunktet.  
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Bivirkningsprofilen likner det som er kjent fra Gardasil. De vanligste bivirkningene er kortvarige plager som lokalreaksjon ved stikkstedet, hodepine, tretthet, feber, muskelsmerter, leddsmerter, kløe, utslett, elveblest (urticaria), kvalme, oppkast, diare og magesmerter.  
Cervarix fikk markedsføringstillatelse i 2007, og har vært brukt i vaksinasjonsprogram i mange land over flere år. Det er distribuert over 64 millioner doser av denne vaksinen på verdensbasis. I Norge brukes vaksinen allerede i vaksinasjonsprogrammet for unge kvinner født 1991 og senere. 
Endringene i barnevaksinasjonsprogrammet innebærer følgende: 

 Cervarix skal brukes til vaksinasjon av jenter i 7.klasse fra skolestart høsten 2017. 
 Jenter i grunnskolealder som har påbegynt, men ikke fullført vaksinasjon med 

Gardasil før høsten 2017  
o fullfører vaksinasjonen med Gardasil så lenge den kan leveres fra 

Folkehelseinstituttet (FHI).  
o fullfører vaksinasjonen med Cervarix når Gardasil ikke lenger kan leveres fra 

FHI. 
Et eventuelt restlager av Gardasil ute i kommunene skal kun benyttes til de som har 
påbegynt vaksinasjon med Gardasil før høsten 2017.  
 

2. Endring i doseringsregime for HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet 
Fra høsten 2017 gis HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet som et todoseregime. 
Todoseregime er kun godkjent for aldersgruppen 9-14 år. De to dosene skal gis med et 
intervall på minst seks måneder. Immunresponsen når dosene er gitt med dette intervallet 
er da like god som ved bruk av tre doser til eldre aldersgrupper.  
Jenter som starter HPV-vaksinasjon etter at de har fylt 15 år skal fortsatt ha tre doser.  
Det presiseres at kvinner født 1991 og senere fortsatt skal ha tilbud om tre doser Cervarix.  
 

3. Bestilling av vaksinen 
Cervarix blir tilgjengelig for bestilling fra midten av juli 2017 (nettbutikk og oppdatert 
bestillingsskjema for vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet). Vaksinen vil bli sendt ut 
fortløpende sammen med andre vaksiner.  
Cervarix til barnevaksinasjonsprogrammet og Cervarix til vaksinasjonsprogrammet for unge 
kvinner født 1991 og senere er samme vaksine, men Folkehelseinstituttet kjøper inn 
vaksinene på ulike kontrakter og har separate lager av de to vaksinene.  De som vaksinerer 
både 7. klassejenter og kvinner født 1991 og senere må bestille det de trenger til hver av 
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disse gruppene separat, og de som vaksinerer bare en av gruppene må passe på å bestille 
vaksine til rett gruppe:  
I nettbutikk: Cervarix til barnevaksinasjonsprogrammet og Cervarix til vaksinasjons-
programmet for unge kvinner har ulike artikkelnummer i nettbutikken.  
Bestillingsskjema: De som ikke har begynt med netthandel bestiller Cervarix på henholdsvis 
bestillingsskjema for barnevaksinasjonsprogrammet og bestillingsskjema for vaksinasjons-
programmet for unge kvinner. 
Begge er tilgjengelig fra nettsiden:  
Vaksinebestilling og preparater (Folkehelseinstituttet): 
https://www.fhi.no/sv/vaksine/bestilling/  
 

4. Registrering i SYSVAK 
Som alle vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet er også HPV-vaksinasjon meldepliktig til 
det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK, og det er ikke krav om samtykke til 
registrering.   
Det er viktig å bruke riktig kode ved registrering i SYSVAK: 

 Cervarix har SYSVAK-kode HPV02   
 Gardasil har SYSVAK-kode HPV01 

 
 

5. Informasjonsmateriell  
Folkehelseinstituttet oppdaterer brosjyrene «Om HPV-vaksine i 
barnevaksinasjonsprogrammet» og «Vaksinasjon i barne- og ungdomsalderen».  Oppdatert 
versjon vil bli sendt til kommunene før oppstart av vaksinasjon høsten 2017. Kapittelet om 
HPV-vaksine i Vaksinasjonsveilederen vil bli oppdatert i løpet av våren 2017. Mer 
informasjon vil legges ut fortløpende på Folkehelseinstituttets nettside www.fhi.no    
Informasjon om HPV-infeksjon og HPV-vaksine er tilgjengelig:  
Vaksinasjonsveilederen: Kapittel om HPV-vaksine (Folkehelseinstituttet): 
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen/vaksiner-mot-de-enkelte-
sykdommene/hpv-vaksinasjon-humant-papillomavir/  
Smittevernveilederen: Kapittel om humant papillomavirus (Folkehelseinstituttet): 
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/hepatitt-b---veileder-
for-helsepers/  
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Helsepersonell kan få rådgivning om vaksiner og vaksinasjon på Folkehelseinstituttet 
mandag-fredag mellom kl. 13.00 og 14.30 på telefon 21 07 70 00 (sentralbord).  
Vi anbefaler alle som er involvert i vaksinasjonsvirksomhet å abonnere på nyheter (e-post 
eller SSR-feed) fra temaområdet vaksine: www.fhi.no/nyhetsvarsel.  
 
 

Vennlig hilsen 
 

Ingeborg S. Aaberge Fagdirektør  Didrik Frimann Vestrheim  Avdelingsdirektør  
           
Brevet er elektronisk godkjent. 
 
 


