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 Informasjonsbrev nr. 5 

Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 eller senere 
Dette brevet inneholder viktig informasjon til kommunehelsetjenesten om gjennomføring av 

vaksinasjonsprogrammet HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 eller senere.  

Hovedpoengene i brevet: 

 Folkehelseinstituttet må innen 15.11.17 motta faktura for alle vaksinedoser gitt i perioden 

1.11.2016 - 31.10.2017.  

 Fakturaer må inneholde korrekt informasjon for at kommunen skal få utbetalt kompensasjon. 

Se spesifikasjoner under punkt 2. 

 Neste påminnelse til kvinnene på SMS vil bli sendt ut i uke 44. Det er viktig at kommunene før 

dette har oppdatert informasjonen på nettsidene sine om når, hvor og hvordan kvinner kan få 

tatt vaksinen. 

 Kommunene oppfordres til å bruke relevante instanser eller ressurspersoner for å sikre at 

informasjon om vaksinasjonstilbudet når ut til minoritetsgrupper.  

 

 

1. Status for vaksinasjonsprogrammet 
Kommunene har gjort en svært god jobb med både informasjon om, og praktisk gjennomføring av 

vaksinasjonstilbudet. Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at det er blitt gitt nesten 

147 000 doser med Cervarix til over 70 000 kvinner siden programoppstart (1.11.2016–15.07.2017).   

De første seks månedene av programmet ble det mottatt 50 meldinger om mistenkte bivirkninger 

etter vaksinasjon med Cervarix, hvorav seks meldinger er klassifisert som alvorlige. De mottatte 

bivirkningsmeldingene gir ikke grunnlag for å endre råd om HPV-vaksinen. Mer informasjon om HPV-

vaksine og bivirkninger (Statens legemiddelverk)  

Folkehelseinstituttet vil i slutten av november 2017 publisere en ettårsrapport med informasjon om 

antall gitte vaksinedoser og registrerte meldinger om mistenkte bivirkninger. Kommunelegene vil i 

samme tidsrom motta en oversikt over antall vaksinerte per kommune/bydel per post.  

 

 

Til kommunenes 
kommuneleger/smittevernleger, 
økonomisjefer/regnskapssjefer, 
ledende helsesøster/ leder for 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
   
   
  
 
   Deres referanse:    

Vår referanse: 16/10818/   
Brevdato: 04.09.2017 

https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/hpv-vaksine-og-bivirkninger
https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/hpv-vaksine-og-bivirkninger
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2. Faktureringsinformasjon for utbetaling av kompensasjon 
Kommunene kan sende samlet elektronisk faktura til Folkehelseinstituttet inntil 4 ganger pr. år. 

For å få registrert fakturaene innenfor riktig regnskapsår må alle doser gitt i perioden fra 1.11.2016 til 

31.10.2017 faktureres innen 15.11.17.  

 

Dersom kommunen har fakturert tidligere, skal det kun faktureres for doser som det per 31.10.17 ikke 

er fakturert for.  

Vi minner om at alle fakturaer må inneholde korrekt informasjon for at kommunen skal få utbetalt 

kompensasjon. 

 

Faktura må inneholde følgende: 

1. Faktura-spesifikasjon: HPV vaksine til unge kvinner  

2. Kommunens navn  

3. Tidsperiode for vaksinasjon som det kreves kompensasjon for  

4. Antall vaksinedoser satt per vaksinerende enhet  

5. Navn på vaksinerende enhet(er) og tilhørende HER-ID. Det er enheten(e) som registrerer 

vaksinen til SYSVAK som skal noteres, ikke navnet på den personen som gir vaksinen.  

 

Fremgangsmåte for å finne navnet på vaksinerende enhet: 

Benytt PC som er tilknyttet helsenettet. Gå inn på Norsk Helsenett sine nettsider, og åpne 

Adresseregisteret. Søk opp egen enhet (helsestasjon, legekontor, vaksinasjonsklinikk eller lignende). 

Noter «Visningsnavn» og «HER-ID» som det fremkommer i Adresseregisteret. Dette er de to feltene 

som kommunen skal ta med på fakturaen (ref. pkt. 5 i spesifikasjonen over). 

 

3. Om Cervarix og bestilling av vaksinen 
Alle HPV-vaksinene som er tilgjengelig på det norske markedet er gode vaksiner som gir god 

beskyttelse mot forstadier til livmorhalskreft. Cervarix ble valgt til vaksinasjonsprogrammet til unge 

kvinner født 1991 og senere gjennom offentlig anbudsrunde.  

Cervarix inneholder antigen mot HPV-typene 16 og 18. I tillegg har vaksinen vist beskyttende effekt 

mot HPV-typer som ikke inngår i vaksinen (kryssbeskyttelse). Det er dokumentert at vaksinen kan gi 

over 90 prosent beskyttelse mot alle alvorlige forstadier til livmorhalskreft, uavhengig av HPV-type, 

hos kvinner som tidligere ikke har påvist HPV-smitte.  

Mer informasjon om effekt av HPV-vaksinene er tilgjengelig i kapitlet om HPV-vaksinasjon i 

Vaksinasjonsveilederen på nettsiden: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen/vaksiner-

mot-de-enkelte-sykdommene/hpv-vaksinasjon-humant-papillomavir/  

 

Husk: 

 Cervarix skal gis som tre doser til jenter/kvinner etter fylte 15 år.  

 Todoseregime er kun godkjent for aldersgruppen 9-14 år (forutsetter et minimumsintervall 

mellom dosene på seks måneder).  

 SYSVAK-kode ved registrering av vaksinasjon med Cervarix er HPV 02. 

 

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/hpv-vaksinasjon-humant-papillomavir/
https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/hpv-vaksinasjon-humant-papillomavir/


 

3 
 

Bestilling av vaksine 

 Fra høsten 2017 vil Cervarix også bli brukt til vaksinering av jenter i 

barnevaksinasjonsprogrammet (7. klasse). Cervarix til barnevaksinasjonsprogrammet og 

Cervarix til vaksinasjonsprogrammet for unge kvinner er samme vaksine, men 

Folkehelseinstituttet kjøper inn vaksinene på ulike kontrakter, og må derfor ha separate 

vaksinebestillinger til de to gruppene. I Folkehelseinstituttets nettbutikk har Cervarix til 

barnevaksinasjonsprogrammet og Cervarix til vaksinasjonsprogrammet for unge kvinner ulike 

artikkelnummer.  

 De som ennå ikke benytter nettbutikk, må bestille Cervarix på henholdsvis ‘Bestillingsskjema 

for barnevaksinasjonsprogrammet’ og ‘Bestillingsskjema for vaksinasjonsprogrammet for unge 

kvinner.’ 

 

 

4. Kommunikasjonsaktivitet fremover  
Ny SMS og aktivitet på sosiale medier: Folkehelseinstituttet har siden oppstart av 

vaksinasjonsprogrammet sendt ut tre SMS til kvinner som er født 1991 – 1996. Etter en 

spørreundersøkelse i målgruppen har 98 prosent svart at de ønsker å bli informert via SMS. Neste SMS 

for å minne om tilbudet om HPV-vaksine og om å ta resterende doser sendes ut i uke 44. Samtidig vil 

informasjonsfilmene om HPV og HPV-vaksine sendes målrettet til kvinner født 1991 – 1996 på 

Facebook, Instagram og YouTube.  

Oppdatering av kommunenes nettsider: For å sikre at kvinner i målgruppen fortsatt får god 

informasjon om det lokale tilbudet, må kommunenes nettsider oppdateres i god tid før uke 44. Dette 

gjelder særlig informasjon om vaksinasjonsdatoer, hvordan kvinner kan ta kontakt og varigheten av 

tilbudet. Programmet varer frem til 1. juli 2019 og første dose må være satt innen utgangen av 2018. 

Omtale i lokalmedia bidrar også til økt kjennskap om vaksinasjonstilbudet.  

Sikre informasjon til alle: Enkelte grupper av kvinner kan være vanskelig å nå gjennom SMS og sosiale 

medier. Dette kan for eksempel gjelde enkelte innen gruppen minoritetsspråklige kvinner eller kvinner 

med utviklingshemming. Den enkelte kommune har best oversikt over relevante instanser eller 

ressurspersoner lokalt som kan bidra til at flest mulig får vite om vaksinasjonstilbudet. Det oppfordres 

til å benytte disse. 

Fastleger må være kjent med vaksinasjonsprogrammet 

Folkehelseinstituttet har erfart at ikke alle fastleger er kjent med kommunens organisering av HPV-

vaksinasjonstilbudet til unge kvinner.  Vi ber derfor kommuneleger om å sikre at fastlegene i deres 

kommune er godt kjent med at unge kvinner født 1991 og senere får tilbud om gratis HPV-vaksine 

(Cervarix), hvordan tilbudet er organisert i kommunen og at første dose må være satt senest i 

desember 2018. 

Vi minner om at informasjonsmateriell (brosjyrer, timekort og plakater) kan bestilles via nettsiden. 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/ eller e-post publikasjon@fhi.no  

 

 

 

 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/
mailto:publikasjon@fhi.no
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5. Kontaktinformasjon  
Ved spørsmål om oppsett av elektronisk faktura med FHI send e-post til: inn-faktura@fhi.no   

 

Helsepersonell kan kontakte SYSVAK angående registering av vaksiner mandag-fredag kl. 13.00- 14.30 

på telefon 21 07 65 00 eller på e-post: sysvak@fhi.no   

 

Helsepersonell kan få rådgivning om vaksiner og vaksinasjon mandag-fredag kl. 13.00-14.30 på telefon 

21 07 70 00 (sentralbord) eller på e-post: vaksine@fhi.no  

Oppdatert informasjon vaksinasjonsprogrammet er tilgjengelig på https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/  

Vi anbefaler alle som er involvert i vaksinasjonsvirksomhet å abonnere på nyheter (e-post eller SSR-

feed) fra temaområdet vaksine: www.fhi.no/nyhetsvarsel.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Didrik Vestrheim 
Avdelingsdirektør 
 Anita Daae 
 Prosjektleder 

 

 

     Brevet er elektronisk godkjent.   

 

mailto:inn-faktura@fhi.no
mailto:sysvak@fhi.no
mailto:vaksine@fhi.no
https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/
http://www.fhi.no/nyhetsvarsel

