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Återrapportering av uppdrag från
landstingsfullmäktige gällande att uppvakta
Folkhälsomyndigheten om att påskynda utredning och
fördjupad analys av kostnaderna för HPV-vaccinering
av pojkar
Ärendebeskrivning
Ärendet avser en återrapportering gällande de uppdrag som
landstingsfullmäktige den 15 december 2015 beslutade att ge hälso- och
sjukvårdsnämnden. Uppdragen var att uppvakta Folkhälsomyndigheten om
att påskynda utredningen HPV-vaccinering av pojkar samt att göra en
fördjupad analys av kostnaderna för och hur ett införande av HPVvaccinering för pojkar, män som har sex med män och män som är HlVbärare kan genomföras.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2016-08-18
Protokoll från landfullmäktige 2015-12-15, § 204, Motion 2015:8 av Håkan
Jörnehed m.fl. (V) om att införa avgiftsfri HPV-vaccination för pojkar, män
som har sex med män (MSM) och hiv-bärare (LS 2015-0299)
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i programberedningen för folkhälsa och psykiatri.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att

till landstingsfullmäktige överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens återrapportering av uppdraget.

Förvaltningens motivering till förslaget
I enlighet med beslutet i fullmäktige kontaktade hälso- och
sjukvårdsförvaltningen den 22 mars 2016 Folkhälsomyndigheten. Syftet var
att diskutera utredningsläget på Folkhälsomyndigheten kring de
hälsoekonomiska underlagen för att införa HPV1-vaccination av pojkar.
Besked gavs då att myndigheten som ett resultat av intresset från
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Stockholms läns landsting skulle påskynda detta arbete, eventuellt med
konsekvens att färdiga resultat skulle kunna tillhandahållas redan innan
sommaren. Vid förnyad kontakt i juni informerade dock myndigheten
förvaltningen om att arbetet ännu icke var klart, bland annat för att det
hälsoekonomiska arbetet visat sig vara mer komplext än väntat.
Folkhälsomyndigheten uppgav då att detta arbete prioriteras och bör vara
klart senast hösten 2016.
Folkhälsomyndigheten har också meddelat att myndighetens samlade
utredning kring frågan om HPV-vaccination skall rekommenderas för
pojkar eller inte skall läggas fram våren 2017.
Förvaltningen gör bedömningen att det i ljuset av Folkhälsomyndighetens
intensiva arbete med frågan inte är motiverat att sätta igång ett parallellt
arbete i Stockholms läns landsting i frågan. De inputdata och de modeller
som används i utredningen på Folkhälsomyndigheten är i stort de samma
som skulle ha använts i en utredning i hos landstinget. När
Folkhälsomyndighetens utredning är klar kommer förvaltningen att
applicera resultaten på befolkningen i Stockholms län.

Barbro Naroskyin
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Björn Wettermark
Avdelningschef

HSN 2016-0155

Stockholms läns landsting

u t d r a g

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-12-15

Justerat tisdag den 22 december 2015
Justeringen anslogs tisdag den 22 december 2015
Annika Sandström
Mikael Sundesten
Inger Strömbom

§ 204
Motion 2015:8 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa avgiftsfri HPVvaccination för pojkar, män som har sex med män (MSM) och hiv-bärare
(förslag 81)
LS 2015-0299
Inleddes kl. 16.58 och avslutades kl. 17-34I ärendet yttrade sig landstingsråden Håkan Jörnehed, Anna Starbrink och Dag Larsson,
Jessica Ericsson, landstingsrådet Ella Bohlin, Fredrik Saweståhl, Michel Silvestri, Kerstin
Burman, landstingsrådet Susanne Nordling samt Kerstin Mannerqvist.
YRKANDEN
1)

bifall till landstingsstyrelsens förslag

2)

bifall till S-ledamöternas skriftliga reservation i landstingsstyrelsen

3)

bifall till MP- och V-ledamöternas muntliga reservation i landstingsstyrelsen
innebärande bifall till motionen

Ordföranden ställde propositioner om bifall respektive avslag till yrkandena ovan och fann
att fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.
BESLUT
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att uppvakta Folkhälsomyndigheten om att
påskynda utredningen HPV-vaccinering av pojkar
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att göra en fördjupad analys av kostnaderna för
och hur ett införande av HPV-vaccinering för pojkar, män som har sex med män och män
som är HlV-bärare kan genomföras
att i övrigt anse motionen besvarad.
forts.
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Utdrag
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-12-15

Justerat tisdag den 22 december 2015
Justeringen anslogs tisdag den 22 december 2015
Annika Sandström
Mikael Sundesten
Inger Strömbom

Forts. § 204
RESERVATION
S-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
MP- och V-ledamöternas reserverade sig mot fullmäktiges beslut.
Vid protokollet
Elisabeth Angard Levander

Exp.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
LSF Kansli/Annika Sabel
Akten

