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NLT gruppens uppdaterade rekommendation till
landstingen gällande HPV vaccination

L

NLT-gruppen rekommenderar landstingen att utvidga erbjudandet att även gälla
flickor som nu blivit 18 år.

EL

NLT gruppen har uppmärksammat ett behov av kompletterande rekommendation
för hur landstingen kan handlägga vaccination mot Humant papillomvirus (HPV).
NLT gruppen rekommenderar landstingen att:

Vaccination ges även till ytterligare årskohorter flickor i åldern 13-18 år
(flickor födda efter 1/1 1993). Detta eftersom upphandlingen inte kunde
slutföras har vaccinationskampanjen blivit ett år försenad. NLT-gruppen
rekommenderar därför nu landstingen att utvidga erbjudandet att även
gälla flickor som nu blivit 18 år.

•

Denna utvidgade vaccination blir kostnadsfri för flickan
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För att minska framtida förekomst av livmoderhalscancer har Socialstyrelsen i
förordning beslutat att HPV-vaccination ska införas i det allmänna
vaccinationsprogrammet från den 1 januari 2010 till flickor födda 1999 och senare
när de går i årskurs 5-6. De närmast åren kan varje årskull beräknas till 50 000
flickor. Det finns också en överenskommelse mellan SKL och staten att varje
kommun får bidrag (totalt 22 mkr) för att täcka skolhälsovårdens kostnad.
Landstingen blir ansvariga för och får bidrag (totalt 93 mkr) för att upphandla
vaccin. Bidragen betalas ut som en del i det generella statsbidraget månadsvis
fr.o.m. januari 2010. Statens kostnadstäckning ska enligt kommunala
finansieringsprincipen ge full kostnadstäckning för den del som avser skydd mot
livmoderhalscancer.
Vaccinet köps och betalas av landstingen. En första nationell upphandling
genomfödes av Stockholms läns landsting men ogiltigförklarades efter överklagan
och görs nu om. Tanken bakom att låta landstingen ansvara för vaccinköp är att
kunna värdera även andra faktorer som värde av eventuellt skydd mot kondylom
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samt att koppla upphandling av större volymer för att få ett fördelaktigare pris
även för den del av vaccination som idag sker via recept med förmån till flickor
13-17 år. Målet är att leveranser av vaccin efter denna nya upphandling ska kunna
vara möjlig fr.o.m. oktober 2011.
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För den del av vaccinationsprogrammet, som enligt föreskriften ska ges i skolans
5-6: e årskurs är skolhälsovården uttalat ansvarig. För den del som utgör catch-up
vaccination enligt ovan, är landstinget ensamt ansvarig men det finns stora
fördelar att organisera även denna del av vaccinationsprogrammet via
skolhälsovården. All erfarenhet visar att detta förfaringssätt ger en betydligt bättre
vaccinationstäckning. Catch-up vaccinationen förutsätter då en både praktisk och
ekonomisk överenskommelse mellan landsting och kommunal eller annan
skolhälsovård. Det formella regelverket för en catch-up vaccination kräver
läkarordination på ett annat sätt än vid vaccination enligt fastställd föreskrift
varför landstingets egen eller inhyrd personal rimligtvis bör tas i anspråk.
Hur detta praktiskt ska gå till måste regleras mellan aktuellt landsting och varje
kommun/skolhälsovård. Dessa rutiner kommer med all sannolikhet att utformas
på olika sätt hos de olika landstingen.
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NLT gruppen föreslår även att catch-up vaccinationen av landstinget ska vara
kostnadsfri för att öka vaccinationstäckningen men även för att minska behovet
av, eller önskemålen av, att förskriva vaccin på recept med förmån.
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