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Yttrande över - HPV-vaccination av pojkar tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
1. Yttrande lämnas enligt utbildningskontorets förslag.
Ärende
Linköpings kommun har inbjudits att besvara remissen från
Folkhälsomyndigheten avseende HPV-vaccination av pojkar i det nationella
vaccinationsprogrammet.
För närvarande erbjuds flickor vaccination av humant papillomvirus (HPV)
inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
Linköpings kommun instämmer i förslaget att erbjuda HPV vaccination även
till pojkar. HPV-virus finns hos både flickor och pojkar vilket talar för att en
allmän vaccination för båda könen minskar smittspridning och sjukdomsbörda
inom respektive grupp.
Linköpings kommun anser att bedömningen av kostnaden av det medicinska
resursutnyttjandet är missvisande då den gravt underskattar tidsåtgången för
vaccination samt för- och efterarbete. Med den föreslagna budgeten kommer
det hälsofrämjande och förebyggande arbetet att bli åsidosatt. Det är praxis att
klassvaccinationer görs av två skolsköterskor för att upprätthålla hög
patientsäkerhet.
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Det framgår inte vem som ska stå för vaccinkostnaden kommun eller
landsting/region? Förväntas kommunen betala vaccin så behövs ekonomisk
kompensation för detta.
Linköpings kommun ställer sig positiva till folkhälsomyndighetens förslag att
ta fram en kommunikationsplan och att det görs i god tid och är tillräckligt
omfattande för både målgruppen och den medicinska professionen.
Gällande kombination av HPV vaccin och andra vacciner så önskar Linköpings
kommun tydliga riktlinjer så att inte enskilda ordinatörer fattar olika beslut
vilket äventyrar möjligheten till uppföljning och riskbedömning.

2 (2)

__________
Beslutsunderlag:
Yttrande över - HPV-vaccination av pojkar - tjänsteskrivelse.docx
Yttrande över - HPV-vaccination av pojkar.docx

Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
3. En kommun med höga kunskapsambitioner och trygga uppväxtvillkor
4. En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv
Jämställdhet
För närvarande erbjuds flickor vaccination av humant papillomvirus (HPV)
inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
Linköpings kommun instämmer i förslaget att erbjuda HPV vaccination även
till pojkar. HPV-virus finns hos både flickor och pojkar vilket talar för att en
allmän vaccination för båda könen minskar smittspridning och sjukdomsbörda
inom respektive grupp.
Länkar
Folkhälsomyndigheten - HPV-vaccin även till pojkar
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