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• HVP-infeksjon, HPV-vaksine og
barnevaksinasjonsprogrammet
– Til nå
– Mulige endringer
• Færre doser?
• Gutter?

• HPV-vaksine innhentingsprogram for unge kvinner
• HPV-vaksine og uønskede hendelser
– POTS, ME …..

Humant papillomavirus (HPV)
• Mer enn 200 kjente genotyper
• 40 typer infiserer hud og slimhinner i
anogenitalområdet
• Ca. 15 typer medfører høyrisiko for kreft
• Type 16 og 18 er årsak til over 70 % av alle tilfeller av
livmorhalskreft i Norge

HPV-infeksjon
• Vanligste seksuelt overførbare infeksjon:

– 70 % smittes i løpet av sitt seksuelt aktive liv
– 10 % er til enhver tid smittet

• Viruset er vanlig både i slimhinnene og huden i
underlivet og gir en overfladisk infeksjon i epitelet
• Hudkontakt kan føre til smitte, samleie ikke
nødvendig for smitteoverføring
• Kondom gir begrenset beskyttelse mot HPV fordi
viruset også finnes på hud som ikke dekkes av
kondomet

HPV-infeksjon
• Vel 90 % kvitter seg med infeksjonen i løpet av 4 - 24 mnd.
• Gjennomgått infeksjon beskytter ikke mot ny infeksjon
• Knapt 10 % utvikler vedvarende/kronisk infeksjon
• Kronisk infeksjon med en høyrisiko HPV-type kan gi
celleforandringer som gjennom flere trinn kan utvikle seg
til kreft
• Utviklingen av livmorhalskreft tar vanligvis 10 – 30 år, men
kan gå fortere

HPV-infeksjon og kreft
• Livmorhalskreft

– HPV-virus påvist i over 99 % tilfellene. Sterk
assosiasjon til bestemte virustyper - over 70 %
forårsaket av HPV- type 16 eller 18 i Norge

• Viktig (medvirkende) årsak til flere kreftformer, men
assosiasjonen til spesielle HPV-typer ikke så klar som
for livmorhalskreft
– Kreft i endetarmen (HPV påvist i 90 %)
– Kreft i ytre kjønnsorganer, vagina (90 %), penis (50 %)
– Kreft i munnhule / svelg (HPV påvist i 13 – 56 % i
forskjellige studier)

Forekomst i Norge
• 250 - 300 kvinner får livmorhalskreft hvert år
• 3. hyppigste kreftform hos kvinner 15 - 54 år
• Nest hyppigste kreftform hos kvinner under 35
år
• 75 - 100 dødsfall per år

Celleprøver og forstadier til kreft
• Hvert år blir det tatt ca. 450 000 celleprøver i Norge
• Årlig får ca. 25 000 norske kvinner påvist
celleforandringer og innkalles til ny prøve
• 3000 kvinner må behandles for forstadier
(konisering).

– Ca. halvparten av forstadiene skyldes type 16 eller 18.
– Ca. halvparten av kvinnene er under 35 år.

• Konisering gir økt risiko for premature fødsler og
kompliserte svangerskap

HPV-vaksine
• Vaksine mot infeksjon med HPV-virus
• Inneholder overflateprotein fra to eller flere
HPV-typer, satt sammen til viruslignende
partikler (VLP)
– Ikke levende, inneholder ikke virus-DNA
– Kan ikke infisere celler eller gi sykdom
– Adjuvans er tilsatt for å forsterke
immunresponsen

Tre HPV-vaksiner på markedet
• Gardasil
– HPV type 6, 11, 16 og 18

• Gardasil 9
– HPV type 6, 11, 16, 18,
31, 33, 45, 52, 58
– Adjuvans: Aluminiumhydroksyfosfatsulfat

• Cervarix
– HPV type 16 og 18
– Adjuvans: AS04 (MPL +
aluminiumhydroksyd)

Hvordan vise at vaksinene virker?
• Effekt mot livmorhalskreft kan ikke undersøkes direkte i
kliniske studier fordi forstadiene må behandles
• Vaksineeffekten må derfor måles indirekte:

- Antistofføkning hos vaksinerte (immunrespons)
- Effekt mot HPV-infeksjon
- Effekt mot forstadier til kreft

• I beskyttelsesstudiene er effekt mot alvorlige forstadier
(CIN 2/3) brukt for å måle effekten mot kreft

– Etter råd fra WHO og internasjonale legemiddelmyndigheter

• Endelig effekt mot kreft kan først dokumenteres etter at
vaksinene har vært i bruk i lang tid (10-20 år)

Effekt målt som immunrespons
• Antistofføkning hos 95 - 100 %
• Antistoffnivået etter vaksinasjon er mange ganger høyere
enn etter naturlig infeksjon
• Høyere antistoffnivå i gruppen 9 - 15 år enn hos voksne
• Antistoffnivået faller det første
året, når deretter platåfase,
som varer så lenge det har vært
undersøkt (minst 10 - 11 år)

Romanowski et al. 2015

Effekt mot forstadier til kreft forårsaket av HPV
16 og 18
• Effekt etter 3 doser hos kvinner som ikke var smittet
på forhånd: Over 90 %
• Effekt hos alle som var inkludert i studien (uavhengig
av om de var smittet ved vaksinering) og hadde fått
minst én dose: Ca. 40 %
• Effekten mot infeksjon og mot forstadier til kreft er
vist å vare så lenge som studiene er fulgt opp (ca. 10
år)
• Foreløpig ikke sett tegn til avtagende effekt

Beskyttelse mot andre typer enn HPV
16/18
• Cervarix har vist ca. 90 % beskyttelse mot
alvorlige forstadier (CIN 3+) uavhengig av HPVtype
• Gardasil 9 har vist mellom 90 og 100 %
beskyttelse mot de 5 ekstra typene i vaksinen,
men liten effekt mot ikke-vaksine typer
• Gardasil gir nær 100 % beskyttelse mot
kjønnsvorter, Cervarix 35 – 50 % (kanskje)

HPV-vaksine i vaksinasjonsprogrammet
• Fra skoleåret 2009-2010 (jenter født 1997)
– Til nå Gardasil (4 typer), 3 doser
– Vurdering av nytt anbud pågår

• Er to doser tilstrekkelig?

– Jenter opp til 14 år oppnår like høyt antistoffnivå etter 2
doser (6 måneders intervall) som kvinner 15 – 26 får etter
tre doser
– Samme antistoffkinetikk
– Usikkerhet rundt varighet av immunrespons og
kryssbeskyttelse

• To dosers program for jenter under 15 år godtatt av
legemiddelmyndighetene i Europa og USA

Kjønnsnøytral vaksinasjon?
• HPV-vaksinasjon av gutter i barnevaksinasjonsprogrammet vil
– øke beskyttelsen for jenter noe
– beskytte mot HPV-relatert kreft i endetarm, penis,
oropharynx
– tydeliggjøre at beskyttelse mot HPV er et felles ansvar
– beskytte homofile mot HPV

• Kostnad-nytte:

– Det mest effektive er økt vaksinasjonsdekning hos unge
jenter, deretter vaksinasjon av flere årskull jenter
– Vanskelig å få vaksinasjon av gutter til å bli
«kostnadseffektivt»

• Politisk beslutning om også gutter skal tilbys gratis
vaksine

Oppfølgingsprogram i Norge
• Samarbeid mellom Folkehelseinstituttet,
Kreftregisteret og referanselaboratoriet på AHUS

– Følge vaksinasjonsdekning og kreftforekomst på individ- og
samfunnsnivå
– Registrere og vurdere uønskede hendelser

• Følge prevalens av HPV-typer. Endring? Betydning?
• Fortsatt screening – mange typer kan gi kreft
– Modifisere opplegg når erfaring med effekt av
program?
• Behov for boosterdoser?

Andel jenter som har fått HPVvaksinen per årskull

HPV-forekomst og typer før
vaksinasjonsprogrammet startet
• Jenter 17 år (urinundersøkelser)
– 15 – 20 % har HPV i urinen
– 7,5 – 11 % har høyrisikotyper
– 6 – 7 % har vaksinetyper

• Jenter 21 år (urinundersøkelser)
– 45 % har HPV i urinen
– 30 % har høyrisikotyper
– 16 % har vaksinetyper

Tilbud om HPV-vaksine til unge kvinner
• Stortinget har besluttet at alle kvinner født 1991 og senere skal
få tilbud om HPV-vaksine (innhentingsvaksinasjon)
– Kvinner som ikke tidligere har fått tilbud om HPV-vaksine
– Jenter/kvinner som tidligere har takket nei til HPV-vaksine i
barnevaksinasjonsprogrammet

• Innhentingsprogrammet har to års varighet
• Tilbudet er definert som et midlertidig vaksinasjonsprogram
knyttet til barnevaksinasjonsprogrammet.

- Kommunene har plikt til å sørge for et tilbud
- Alle kvinner i målgruppen har rett til et tilbud uten å måtte
betale noe, hverken for vaksine eller konsultasjon.

To løp – forskjellige vaksiner
• Cervarix er tilbudet i innhentingsprogrammet
– Kvinner født 1991 – 1996
– Jenter som tidligere har takket nei til HPV-vaksine og er ferdige på
ungdomsskolen

• Gardasil benyttes i barnevaksinasjonsprogrammet
– Jenter i 7. klasse
– Jenter som tidligere har takket nei
til HPV-vaksine og fortsatt går på
ungdomsskolen

Ressursplanlegging og vaksineinnkjøp
• Kommunen har ansvar for gratis tilbud til alle jenter/
kvinner i målgruppen som oppholder seg i kommunen
uavhengig av folkeregistrert adresse
• Utfordringer:
– Avvik i forhold til folkeregisteret (utflytting/innflytting /
studentkommuner!)
– Hvor mange vil takke ja? (vaksinasjonsdekning)
– Hvordan vil pågangen fordele seg over toårsperioden?

Informasjonstiltak til kvinner i
målgruppen
• SMS-varsling til
kvinner født 19911996
• Animasjonsfilmer som
publiseres i sosiale
medier
• Informasjonsbrosjyre
og timekort
• Temaside på fhi.no
• Oversikt over tilbudet i
de ulike kommuner
(lenke til nettsider)

Uønskede hendelser etter
HPV-vaksinen
• Lokalreaksjoner som smerter, rødhet, hevelse og kløe er
vanlig
• «Vanlige» systemiske symptomer som feber, hodepine,
kvalme, oppkast, diaré og magesmerter, besvimelser
(skolevaksinasjon) er ikke sjelden
• Ingen holdepunkter for økt forekomst av kroniske sykdommer
(diabetes, autoimmune sykdommer) eller Guillain-Barrés
syndrom etter HPV-vaksine
– Dødsfall etter vaksinering er rapportert, men det er ingen
holdepunkter for årsakssammenheng med vaksinen (andre
årsaker funnet)
– Ingen holdepunkt for økt risiko for abort / fostermisdannelser
(få tilfeller, siden graviditet er kontraindikasjon)

Er HPV-vaksine årsak til POTS?
• POTS = postural ortostatic tachycardi syndrom
– Mange har ME-lignende symptomer

• Meldt hos ganske mange jenter i Danmark etter
HPV-vaksinering
• Årsakssammenheng usikker. EMA (det europeiske
legemiddelverket) og WHOs ekspertgruppe på
vaksinebivirkninger (GACVS) har vurdert dataene
og konkludert med at det neppe er sammenheng

Etter ca. 550 000 doser er det meldt 703
uønskede hendelser i Norge
• 64 er klassifisert som alvorlige
• De fleste er «alvorlige» pga. innleggelse på sykehus:
besvimelse, kramper, mulig allergisk reaksjon eller
andre symptomer som har gått helt eller delvis tilbake
• Ingen dødsfall i Norge
• Flere meldinger siden høsten 2015, etter at FHI spesielt
spurte etter POTS-lignende tilfeller. Mange av dem
gjaldt vaksiner satt før 2011
– 10 tilfeller av ME/CFS (som bakgrunnsforekomsten)
– 5 tilfeller av mulig POTS (under utredning)

Målet for HPV-vaksinasjon i Norge
• Færre norske kvinner får livmorhalskreft
• Færre norske kvinner må opereres på grunn av
forstadier til livmorhalskreft
• Motvirke sosial ulikhet
– Gratis vaksine til alle jenter i skolen
– Når også de som senere ikke vil følge opp
screeningprogrammet

Hvorfor er HPV-vaksine mer kontroversielt enn
andre vaksiner?
• Ikke lett å forholde seg til at det finnes en form for kreft som
vi «pådrar oss» gjennom normal seksuell aktivitet
• Gjennomførte utprøvinger uvanlig store og grundige, men
«hovedresultatet» ligger langt frem i tid (10 – 20 – 30 år)
• Sprik i tid mellom utgift og gevinst
• De første 20 årene vaksinen er i bruk vil det være
usikkerheter
– Men vi kan tape mye på å vente og se!

