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Landstingsstyrelsen

Förslag att införa vaccination mot humant papillomvirus i
det svenska barnvaccinationsprogrammet
Ärendet
Socialstyrelsen har till Stockholms läns landsting remitterat förslag att
införa vaccination mot humant papillomvirus, HPV, i det svenska
barnvaccinationsprogrammet m.m.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att

överlämna landstingsdirektörens tjänsteutlåtande inkl bilaga till
Socialstyrelsen som svar på remissen.

Förvaltningens synpunkter
Inom Stockholms län finns en referensgrupp om HPV-vaccin med uppgift
att följa utvecklingen inom området. Referensgruppen har tagit del av
Socialstyrelsens förslag och lämnat synpunkter på förslaget (bilaga).
I likhet med referensgruppen anser Stockholms läns landsting att

•

det är bra och angeläget att Socialstyrelsen föreskriver och
rekommenderar att vaccination mot humant papillomvirus erbjuds i det
allmänna barnvaccinationsprogrammet för flickor mellan 10 och 12 år,

•

det är viktigt att ha ett aktivt förhållningssätt till all
cervixcancerprevention och att se vaccinationsprogrammet som en
första länk i en kedja av medicinska strategier för att uppnå ett minskat
insjuknande i cervixcancer,

•

en nationell enhet bör etableras för att utarbeta information, tillse att
vaccinationen införs på ett organiserat sätt med god kvalitetskontroll,
observera följsamheten till vaccinationen, följa effekten av densamma
liksom styra samordningen med de onkologiska centra som ansvarar för
den gynekologiska cellprovstagningen och registrera nödvändiga data så
att en heltäckande evaluering av vaccinets effekter kan ske.

Bilaga
Skrivelse från Hälso-och sjukvårdsnämndens förvaltning innehållande svar från
referensgruppen om HPV-vaccin i Stockholms län
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•

finansieringsfrågan måste lösas innan vaccinationsprogrammet startas.
Statlig kostnadstäckning är rimlig och en förutsättning för att
säkerställa likvärdig vård över landet.

Dessutom anser landstinget att
•

det vetenskapliga kunskapsunderlaget visar på betydande osäkerhet om
bland annat vaccinationens långsiktiga skyddseffekter. Detta behöver
utredas. Eventuella ovanliga biverkningar visar sig först vid ett
breddinförande.

•

Nyttan och kostnadseffektiviteten av vaccination mot HPV-virus är
behöver undersökas noggrannare.

Miljökonsekvenser av beslutet
Till skillnad från vissa läkemedel bedöms användning av vaccin inte ha
någon miljöpåverkan.
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