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Vaccinationsprogram mot HPV till alla barn i årskurs 5
Beslut om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination
av barn har nu fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör. Ändringen träder i kraft 1
augusti 2020 och innebär att alla barn i årskurs 5 ska erbjudas vaccination mot HPV-infektion
inom det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccination av pojkar startar med pojkar födda
2009 och senare.
I budgeten för 2020 (https://www.regeringen.se/budget) inkluderades finansiering för att
utvidga vaccinationsprogrammet mot HPV till alla barn. Vaccin mot HPV ingår i den nationella
upphandlingen för vacciner enligt barnvaccinationsprogrammet som SKL Kommentus
Inköpscentral ansvarar för. Inom det aktuella ramavtalet har vaccinet Gardasil 9 upphandlats.
Övergången till att erbjuda HPV-vaccination till alla barn i årskurs 5 kommer att innebära en
ökad arbetsbörda för skolsköterskor. Aktuell covid-19-pandemi riskerar dessutom att påverka
resurserna inom elevhälsan. Därför kommer det i föreskriftsändringen att finnas en
övergångsbestämmelse som ger möjligheten att under en övergångsperiod t.o.m. 31 juli 2022
även kunna vaccinera i årskurs 6. Detta för att ge en flexibilitet för verksamheter att hantera
ändringar i vaccinationsprogrammet på bästa sättet.
I samband med förändringen av vaccinationsprogrammet mot HPV kommer befintligt
informations- och kunskapsmaterial på Folkhälsomyndighetens webbplats att uppdateras. Även
nytt material kommer att tas fram för att bidra till ökad kunskap om denna vaccination.
Förslaget till föreskriftsändring har varit på remiss under perioden 2 mars – 13 april 2020. Det
är möjligt att begära ut remissvaren från Folkhälsomyndighetens diarium.
Sammanfattning av remissvaren:
Totalt 26 inkomna remissvar, varav 2 avstår från yttrande.


Majoriteten av remissvaren är genomgående positiva till hela förslaget av
föreskriftsändring.
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Många lyfter vikten av att fullfölja tidsplanen för införandet för att bibehålla förtroendet
för vaccinationsprogrammet.



Enstaka svarande (2) har föreslagit uppskjuten start pga rådande pandemi.



Några lyfte den ökade arbetsbördan för de skolor som växlar från åk 6 till åk 5 som ett
observandum, men det förändrade ej helhetsbilden i svaren som positiva.



Notering av Barnläkarföreningen om vikten av att den ekonomiska ersättningen
verkligen kommer dit den ska/öronmärks.



Jämlikhetsaspekten lyfts som positiv inom Sverige och i ett globalt sammanhang.



Ett remissvar tar upp önskemål om att i framtiden också ändra så att övriga
skolvaccinationer är mer enhetliga över landet.



Ett remissvar föreslår att HPV-vaccination bör ske i åk 4 i samband med den
hälsokontroll man har då, för att undvika ett ytterligare besök i åk 5 (en resursfråga).



Många positiva kommentarer kring kommande utbildnings- och informationsmaterial
för både de som vaccinerar och de som vaccineras. Flera belyser vikten av att denna
insats också når huvudmän, skolledare och rektorer samt att materialet stäms av med
elevhälsans medicinska insats (EMI) under framtagandet. Det nämns också att
materialet ska vara lättillgängligt och lättläst.

Kontaktperson

Kontaktperson i detta projekt är Lina Schollin Ask, utredare på enheten för
vaccinationsprogram, e-post: lina.schollin.ask@folkhalsomyndigheten.se, tfn 010-205 22 06.

Med vänlig hälsning,
Sören Andersson
Tf Enhetschef
Enheten för vaccinationsprogram
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