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Dårligere vaksine mot humant papillomvirus
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Folkehelseinstituttet har nylig besluttet å vaksinere unge jenter med en annen vaksinetype mot humant
papillomvirus enn den som til nå er brukt. Beslutningen er lite gjennomtenkt og vil gi norske kvinner et
dårligere helsetilbud enn de har hatt.
Siden 2009 har jenter i 7. klasse fått tilbud
om vaksine mot humant papillomvirus
(HPV). Den vaksinen man til nå har brukt
(Gardasil), beskytter mot fire virusstammer.
Det er de onkogene HPV-16 og HPV-18,
i tillegg til HPV-6 og HPV-11, som forårsaker > 90 % av alle tilfeller av kjønnsvorter (1). Gardasil er nå blitt videreutviklet
til Gardasil 9, som inneholder proteiner fra
ytterligere fem kreftfremkallende HPVtyper (2).
Nå har imidlertid Folkehelseinstituttet
innstilt Cervarix som nasjonal HPV-vaksine
fra høsten 2017 (3). Dette er i tråd med tilbudet om gratis Cervarix-vaksine i perioden
2016 – 18 for kvinner født 1991 og senere
som ikke har fått Gardasil (4).
Cervarix beskytter bare mot HPV-16
og HPV-18. Grunnen til at Folkehelseinstituttet har valgt denne, er at den har vist god
beskyttende effekt mot forstadier til livmorhalskreft uavhengig av type humant papillomvirus (kryssbeskyttelse). Instituttet
vurderer derfor de to vaksinene til å ha
jevngod beskyttelse mot livmorhalskreft
totalt sett (3).
Dette er tvilsomt, siden den kryssbeskyttende effekten av Cervarix må forventes
å ha kort varighet og at den direkte effekten
som Gardasil 9 har mot de andre fem onkogene virusstammene mangler (5, 6). Med
Gardasil 9 kan man forvente å få en 90 %
reduksjon av livmorhalskreft (2), med
mulig stor innsparing fra dagens livmorhalsscreeningprogram (7). Det er usikkert
om Cervarix vil få like god effekt på lang
sikt.
Men like betenkelig er det at Folkehelseinstituttet helt har sett bort fra at Gardasil 9
dessuten beskytter mot HPV-6 og HPV-11,
som forårsaker > 90 % av alle tilfeller av
kjønnsvorter. Kjønnsvorter rammer om lag
10 % av den seksuelt aktive befolkningen
i løpet av livet (8). Dette er ingen livstruende infeksjon, men den forekommer hyppig, er kostnadskrevende for helsevesenet
og kan være svært belastende for livskvali-
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teten. En pasient skrev en gang følgende til
meg: «Kjønnsvortene har endret livet mitt
og ødelagt forhold og store deler av privatlivet mitt. Jeg føler meg ikke lenger som et

«Det er trist for pasientene og kostnadskrevende for helsevesenet
i Norge hvis beslutningen om å ta i bruk den
tovalente HPV-vaksinen
står ved lag»
normalt menneske. Dette er den «vanligste
sykdommen» i verden, men det endrer ikke
stigmaet som følger med og at jeg kan gi
noen andre en sykdom de heller ikke blir
kvitt.»
I Australia startet man allerede i 2007
med den firevalente HPV-vaksinen til 12 år
gamle jenter. De første to årene ble i tillegg
alle kvinner opp til 26 år tilbudt vaksine.
Hos jenter under 21 år i Australia er kjønnsvorter nå nesten utryddet (9), og man har
sett en betydelig reduksjon også blant unge
menn som har sex med kvinner. De blir ikke
lenger smittet av sine partnere. Denne nedgangen har man ikke sett hos menn som har
sex med menn.
Det er trist for pasientene og kostnadskrevende for helsevesenet i Norge hvis beslutningen om å ta i bruk den tovalente HPVvaksinen står ved lag.
Pasienten som er omtalt i artikkelen, har gitt sitt
samtykke til at sitatet publiseres.
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