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Høringssvar: Høring av forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen

Norsk Sykepleierforbund takker for muligheten til å komme med innspill, vi har mottatt innspill fra landsgruppen av 
helsesøstre til denne høringen.

Norsk Sykepleier støtter forlaget til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og SYSVAK- 
registerforskriften for å kunne forebygge sykdom som følge av HPV. Våre kommentarer dreier seg derfor i hovedsak om 
plan for gjennomføringen.

NSF stiller spørsmål ved at Folkehelseinstituttet allerede før høringsfristen er over, sender brev til kommunene, som 
nærmest forutsetter at høringsforslaget går uforandret gjennom. Det gir en noe uryddig prosess.

Departementet foreslår at kommunen, som for influensavaksineprogrammet, skal organisere tilbudet om vaksinen fra 
september 2016. I følge Folkehelseinstituttet vaksinerer kun om lag 
25 % av de som er i risikogruppene seg for sesonginfuensa, noe som er langt fra tilfredsstillende. 
http://www.fhi.no/dokumenter/0d1dee3458.pdf

Det er fastlegene som har hovedansvaret for denne vaksineringen. Noe som har vist seg å øke dekningsgraden i 
kommunene er å oppsøke arenaer der målgruppen oppholder seg som eldresenter, poliklinikker, helsestasjoner, skoler 
og arbeidsplasser. 

HFU kan være en velegnet arena for å tilby HPV- vaksine, det samme kan studenthelsetjenesten. Helsestasjon for 
ungdom (HFU) opplever i dag en pågang av unge voksne over aldersgrensen på 20 år. Denne aldersgruppen er ofte på 
flyttefot, og mange har ikke fått skaffet seg en fastlege på det nye stedet ennå. Dette har ført til at flere bydeler og 
kommuner har utvidet aldersgrensen for å kunne benytte seg av tilbudet. Dette er blitt ytterligere aktualisert etter at 
jordmødre og helsesøstre kan skrive ut prevensjon til kvinner over 20 år fra 1.januar 2016. NSF og flere andre har spilt 
inn at aldersgrensen for HFU bør utvides til 25 år alle steder.

 Eksempel på hvordan vaksineringsarbeidet vil kunne se ut, tall fra Sarpsborg kommune:
3 816 kvinner i aktuell alder•
Dersom 45 % ønsker vaksinen tilsvarer det 1 717 kvinner som faktisk takker ja•
Alle må ha 3 vaksiner = 5 151 vaksinetilfellen •
Registrering i SYSVAK vil medføre merarbeid, da mange i denne aldersgruppen ikke har noe journal i WinMed i •

kommunen der de nå bor.
Informasjonsstrategi og annonsering i kommunen er viktig og må beregnes inn i arbeidsoppgavene. •
Det må være en plan for at noen kan svare på henvendelser ved spørsmål tilknyttet vaksineringen.•
Bestilling og lagring - små kommuner har ikke lagringsplass for flere hundre vaksiner. •
Oppfølging av de som ikke møter til 2. eller 3. vaksine.•

Erfaringene fra pandemivaksineringen i forbindelse med svineinfluensaepidemien viste at kommunene valgte svært ulik 
organisering. Helsesøstrenes kompetanse på å organisere vaksinering i grupper var verdifull og profesjonen var 
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involvert de fleste steder. Noen kommuner valgte å løse oppgaven ved at massevaksineringen for skulle foregå innenfor 
den vanlige arbeidstiden. Dette førte til avvik på gjennomføring av andre konsultasjoner og annen oppfølging av barn og 
unge i kommunene.  Andre kommuner valgte å sette inn helsesøstre som kunne tenke seg å jobbe litt ekstra på 
kveldstid mot timebetaling. Den siste løsning gjorde at befolkningen fikk et godt tilbud uten at det gikk utover allerede 
eksisterende arbeidsoppgaver. 

NSF mener at HFU og studenthelsetjenesten er en god arena for gjennomføringen av opphentingsprogrammet for HPV- 
vaksinen. Slike lavterskeltilbud bemannet med personell med erfaring fra vaksinering av store grupper barn og ungdom 
vil sikre god gjennomføring og registrering. En forutsetning må være at midlene som tilføres kommunene i forbindelse 
med gjennomføringen brukes på utvide åpningstiden ved å gi timelønn inkludert kveldstillegg, og ev eventuelt 
overtidsbetaling til fagpersonene som påtar seg oppgaven. Kommuner som ikke har HFU bør opprette tilsvarende tilbud 
på ettermiddag/kveld. Det å gi kommunene gode modeller for gjennomføringen av et slikt løft ville være på sin plass i lys 
av de nasjonale erfaringene vi har med vaksinering. Det er viktig at gjennomføringen av vaksinasjonen ikke påvirker 
vanlig drift i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og HFU.

Praktisk gjennomføring
Vi synes det er uklart hva som ligger i at opphentingen vil foregå i en 2-årsperiode. Det bør klargjøres om det innebærer 
at det er ok at 1. dose er gitt før 2 år er gått, eller om alle tre doser må være gitt før 2 år er gått for at kommunen skal få 
tilskudd på 200 kr pr vaksine.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge
Fagsjef
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