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 Deres referanse:      

  Vår referanse:  16/10818/    

 Brevdato:  13.03.2018  

Informasjonsbrev nr. 6: Tilbud om gratis HPV-vaksine til unge kvinner født 1991 

eller senere  
Informasjon om vaksinasjonsprogrammet i 2018  

Dette brevet inneholder viktig informasjon til kommunehelsetjenesten om gjennomføring av 

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

Hovedpoengene i brevet:  

• Status for vaksinasjonsprogrammet. Det er bred oppslutning om tilbudet, over 93 000 kvinner 

har tatt første vaksinedose. Nå er det viktig å sikre at de som har startet tar alle tre dosene for å 

få best effekt.  

• Vaksinasjon må starte senest i desember 2018 og den siste av de tre dosene må være tatt innen 

1. juli 2019.   

• I løpet av våren gjennomfører Folkehelseinstituttet en ny informasjonskampanje i sosiale medier. 

Det vil også bli gjennomført en større «siste frist» kampanje fra 1. september 2018 for å sikre at 

alle unge kvinner er orientert om tilbudet.   

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

Vær oppmerksom på at Folkehelseinstituttet har ny fakturaadresse – se faktaboks under punkt 3.  

• Folkehelseinstituttet må innen 15.11.18 motta faktura for alle vaksinedoser gitt i perioden  

1.11.2017 - 31.10.2018.   
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1.  Status for vaksinasjonsprogrammet per 31.01.2018  

Kommunene har gjort en svært god jobb med gjennomføring av vaksinasjonstilbudet. Tall fra 

Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at det er blitt gitt 227 541 doser med Cervarix til over 93 

000 kvinner siden programoppstart (1.11.2016–31.01.2018).   

I samme periode er det mottatt 111 meldinger om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon med 

Cervarix, hvorav 10 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)   

Vaksinasjonsregimet på 0-1-6 måneder angir minimumsintervaller. Flere unge kvinner har av ulike 

grunner utfordringer med å følge vaksinasjonsintervallene. Det er derfor viktig at 

kommunehelsetjenesten har gode rutiner for å følge opp de som er i gang med 

vaksinasjonsprogrammet.  Vaksinasjonssteder som har ulike former for innkallingssystem oppfordres 

til å bruke disse for å kalle inn kvinner som mangler andre eller tredje dose. Minimumsintervallene 

må overholdes, men det er ikke nødvendig å starte på nytt hvis det har gått lengre tid mellom 

dosene.   

For å få gratis vaksine gjennom programmet må vaksinasjon starte senest i desember 2018 og den 

siste av de tre dosene må være tatt innen 1. juli 2019.   

Minner om at Cervarix har SYSVAK kode HPV02  

2.  Kommunikasjonsaktivitet fremover   

I løpet av våren vil Folkehelseinstituttet fortsette å informere unge kvinner født 1991 – 1996 om 

tilbudet og minne de som er i gang med vaksinasjon om å fullføre med alle tre dosene. Statusrapport 

med nasjonale tall for andel og antall vaksinerte gjennom vaksinasjonsprogrammet publiseres neste 

gang medio mai 2018.  

  

Fra 1. september 2018 vil det bli gjennomført en større informasjonskampanje, med budskap om  

«siste frist». Dette gjøres for å sikre at alle unge kvinner er orientert om tilbudet innen utgangen av 

vaksinasjonstilbudet. Informasjon om kampanjens innhold og materiell som kommunene kan benytte 

lokalt vil dere motta i august.  

  

Kommunehelsetjenesten oppfordres til å sikre at informasjon om vaksinasjonstilbudet på nettsider er 

oppdatert og benytte andre relevante informasjonskanaler som lokalmedia for å minne om tilbudet. 

Landsdekkende oversikt over hvor kvinnene kan få HPV-vaksine finnes på denne lenken 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/her-far-du-hpv-vaksine/ Gi oss beskjed hvis vi bør oppdatere 

med ny lenke for tilbudet i deres kommune.  

  

3.  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 1.11.2017 til 

31.10.2018 faktureres innen 15.11.18. Dersom kommunen har fakturert tidligere, skal det kun 

faktureres for doser som det per 31.10.18 ikke tidligere er fakturert for. Siste frist for å fakturere for 

kompensasjon i vaksinasjonsprogrammet er 30.09.2019.   
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Faktura må inneholde følgende:    

1. Fakturaspesifikasjon: 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).   

  

Fakturaadresse FHI:  

Folkehelseinstituttet, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, Torgarden, 7468 Trondheim  

Elektroniske fakturaer (EHF): 9908:983744516, Aksesspunkt: Evry  Referanse: 4060JOHI  

4.  Nyttige kontakter og oppdatert informasjon  

Ved spørsmål om oppsett av elektronisk faktura med FHI send e-post til: inn-faktura@fhi.no  

Oppdatert informasjon vaksinasjonsprogrammet er tilgjengelig på Folkehelseinstituttets nettside om  

HPV-vaksine til unge kvinner – lenke https://www.fhi.no/hpv     

For ytterligere informasjon om registrering i SYSVAK se https://www.fhi.no/hn/helseregistre-

ogregistre/sysvak/. Vi minner om at helsepersonell kan finne mye informasjon om vaksiner og 

vaksinasjon i Vaksinasjonsveilederen på www.fhi.no. Vaksinasjonsveilederen er nylig omstrukturert 

og vi anbefaler alle vaksinatører å bli kjent med den. Helsepersonell kan også få råd om vaksiner og 

vaksinasjon på Vaksinetelefonen mandag-fredag mellom kl. 13.00 og 14.30 (21 07 70 00). Spørsmål 

kan også sendes e-post til vaksine@fhi.no.  

Vi anbefaler alle som er involvert i vaksinasjonsvirksomhet å abonnere på nyheter fra temaområdet 

vaksine: www.fhi.no/nyhetsvarsel.  

  

Vennlig hilsen  

  

 Didrik Vestrheim 

Avdelingsdirektør  

 

   Anita Odveig Daae  

   Prosjektleder  

Brevet er elektronisk godkjent.             
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