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Yttrande över motion 2012:23 av Birgitta Sevefjord (V)
om att införa gratis HPV-vaccinering även för pojkar
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska yttra
sig över motion 2012:23 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa gratis HPVvaccinering även för pojkar.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2013-05-15
Motion 2012:23 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa gratis HPVvaccinering även för pojkar
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i Programberedningen för barn, unga och
kvinnosjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag

att

omedelbart justera beslutet.

Förvaltningens motivering till förslaget
I motionen föreslår Birgitta Sevefjord att Stockholms läns landsting ska
införa HPV-vaccination även för pojkar. Sedan 2010 ingår HPV-vaccinering
av flickor i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Enligt Birgitta
Sevefjord är det ett jämställdhetsproblem att pojkar inte erbjuds HPVvaccinering samt att minimerad smittspridning, ny forskning och billigare
vaccin talar för att Stockholms läns landsting borde erbjuda gratis HPVvaccin även till pojkar.
Läkemedelsverket, som kontrollerar effekten och säkerheten av läkemedel,
har granskat forskningsresultaten för HPV-vaccinerna och konstaterat att
vaccinerna är effektiva när det gäller att förebygga allvarliga
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cellförändringar (förstadier till cancer) som orsakas av HPV typ 16 och 18.
Dessa HPV-typer orsakar cirka 60-70 procent av fallen av
livmoderhalscancer. Vid andra cancerformer som sätts i samband med HPV
16 och 18 (som viss cancer hos män) är kopplingen inte lika väl
dokumenterad och det saknas kunskap om vilken andel av andra
cancerformer som orsakas av just dessa virustyper. Det fanns inte heller
säkra bevis för att vaccinering av pojkar skulle påverka att tillräckligt
många individer i en grupp blir immuna mot viruset för att viruset inte
längre ska spridas i gruppen. Socialstyrelsen beslutade därför 2010 om att
införa HPV-vaccin endast för flickor i det allmänna
vaccinationsprogrammet för barn.
Innan Socialstyrelsen tar ställning till om pojkar ska inkluderas i
vaccinationsprogrammet så vill man först utvärdera programmet för flickor
för att försäkra sig om att det fungerar på ett effektivt sätt. Skyddseffekten
av HPV-vaccin hos pojkar värderas löpande i takt med att nya
forskningsresultat blir tillgängliga.
Eftersom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer riktlinjer och
rekommendationer som tas fram av Socialstyrelsen och Läkemedelsverket,
när det gäller införande av HPV-vaccination i det allmänna
vaccinationsprogrammet för barn, så anser förvaltningen att vi avvaktar
myndigheternas bevakning av den fortskridande forskningen.
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