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pojkar
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Förslag till beslut
1. Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Folkhälsomyndigheten föreslår i en utredning att vaccination mot humant
papillomvirus (HPV) för pojkar bör inkluderas i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Insatsen bedöms vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv samt hållbar utifrån etiska och humanitära utgångspunkter. Region
Norrbotten ställer sig positiv till förslaget.

Ärendet
Folkhälsomyndigheten har utrett om HPV-vaccination av pojkar bör
inkluderas i det allmänna vaccinationsprogramet för barn.
Socialdepartementet har skickat utredningens rapport på remiss. I det
beslutsunderlag som sammanställts av Folkhälsomyndigheten klargörs att
HPV-vaccination av pojkar uppfyller smittskyddslagens (2004:168) kriterier
för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram. Tidplan för eventuellt
införande är inte fastställd ännu utan inväntar regeringens beslut i frågan.
Infektioner med humant papillomvirus anses vara den vanligaste sexuellt
överförbara sjukdomen. Viruset infekterar hud- och slemhinneceller i svalg
och övre luftvägar samt i anogenitalia områden. Infektionen ger sällan symtom och läker oftast ut spontant men blir ibland kronisk och kan leda till
kondylom och cancer. Över 200 typer av HPV har identifierats och numrerats varav 13 typer kan orsaka cancer. Genom att erbjuda pojkar vaccin beräknas ytterligare ca 120 cancerfall förebyggas årligen varav hälften bland
män. Kondylom är en mycket vanlig sexuellt överförbar sjukdom hos både
män och kvinnor. Kondylom har oftast ett lindrigt förlopp men kan vara
svårbehandlad. I åldersspannet med högst förekomst av kondylom (20-24 års
ålder) uppskattas incidensen i Sverige vara omkring 1000 fall per 100 000
invånare.
Genom att erbjuda pojkar vaccination, samordnat och i samma årskurser som
det för närvarande erbjuds flickor kan smittspridning effektivt förhindras och
den framtida sjukdomsbördan minska. Vaccinationerna ska ges inom skolhälsovården med kommunen som huvudman medan regionens roll är att
tillhandahålla vaccinet. Vaccinet ges i två doser och gäller barn 9-13 år eller
9-14 år. Ekonomisk ersättning utgår från staten till kommun och landsting
för kostnader i samband med vaccinationerna.
Bilagor:
Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet
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