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HPV-vaksine og bivirkningsrapportering i  

Norge
Infeksjon med humant 

papillomavirus (HPV) kan forårsake 

livmorhalskreft og flere andre 

kreftformer. Per i dag finnes det tre 

HPV-vaksiner for å forebygge HPV-

infeksjon og utvikling av HPV-

relatert kreft: Gardasil, Gardasil 9 og 

Cervarix (1).  

For alle vaksinene er det anbefalt å 

gi tre doser over 6-12 måneder til 

personer 15 år eller eldre. Ny 

kunnskap har vist at to doser i løpet 

av 6-12 måneder gitt i 

aldersgruppen 9-14 år (9-13 år for 

Gardasil) gir tilstrekkelig 

immunrespons, og i 

barnevaksinasjonsprogrammet 

tilbys derfor to doser HPV-vaksine til 

denne aldersgruppen (1,2,3).   

De fleste som tar HPV-vaksinen i 

Norge får vaksinen gjennom et 

vaksinasjonsprogram. Gardasil, 

Cervarix og Gardasil 9 er også 

tilgjengelig for kjøp utenom 

vaksinasjonsprogram.  

 

Bivirkningsmeldinger 

etter vaksinasjon 
Mistenkte bivirkninger etter 

vaksinasjon overvåkes av Statens 

legemiddelverk i samarbeid med 

Folkehelseinstituttet. 

 

Meldinger fra helsepersonell blir 

fulgt opp og tilleggsopplysninger 

innhentes dersom det er nødvendig 

for vurdering av 

årsakssammenheng. Resultatet av 

vurderingen sammen med råd om 

videre vaksinasjon sendes tilbake til 

melder. Privatpersoner kan selv 

melde inn mistenkte bivirkninger via 

elektronisk meldeskjema, uten å gå

via helsepersonell. Bivirknings-

meldinger direkte fra pasienter 

anonymiseres i det de oversendes 

Legemiddelverket, og det er derfor 

ikke mulig å følge opp eller svare ut 

disse på samme måte (4).  

Bivirkningsrapporter for 

HPV-vaksine 
Legemiddelverket har publisert 

regelmessige oppsummeringer av 

meldte bivirkninger helt siden 

Gardasil ble tatt inn i 

barnevaksinasjonsprogrammet i 

2009.  

Denne rapporten oppsummerer alle 

meldte mistenkte bivirkninger etter 

HPV-vaksinasjon i Norge fra 

vaksinen ble tilgjengelig på 

markedet til og med 30. april 2019. 

Meldte bivirkninger etter de tre 

vaksinene Cervarix, Gardasil og 

Gardasil 9 oppsummeres i hvert sitt 

kapittel. Bivirkningstallene for de tre 

vaksinene er ikke direkte 

sammenlignbare blant annet fordi 

det er stor forskjell i antall doser 

som er gitt av hver enkelt.  To av de 

tre vaksinene har vært gitt i 

vaksinasjonsprogram, de har ikke 

vært i bruk i vaksinasjonsprogram 

like lenge, og har vært gitt til ulike 

aldersgrupper.  

 

Symptomer eller sykdom som 

oppstår i etterkant av vaksinasjon 

meldes på mistanke om en mulig 

sammenheng. Det er dermed ikke 

alltid gitt at det er en 

årsakssammenheng mellom den 

mistenkte bivirkningen og vaksinen.

Melding av bivirkninger 
Helsepersonell har plikt til å melde fra 
om alle alvorlige reaksjoner, både 
kjente og ukjente, som mistenkes å ha 
sammenheng med vaksiner.  

I tillegg skal alle ukjente reaksjoner 
uavhengig av alvorlighetsgrad meldes. 
Hver enkelt melding blir gjennomgått i 
en faggruppe som vurderer 
alvorlighetsgrad og sannsynligheten 
for at hendelsen var forårsaket av 
vaksinen.   

Bivirkningsmeldinger klassifiseres som 
alvorlige når ett eller flere av følgende 
kriterier er oppfylt (4):  

 hendelsen har medført 
sykehusopphold eller forlenget 
sykehusopphold. 

 hendelsen regnes som en medisinsk 
viktig hendelse. 

 hendelsen har gitt vedvarende 
betydelig nedsatt funksjonsevne/ 
funksjonskapasitet. 

 hendelsen har medført livstruende 
sykdom eller død. 

 

 
Vaksinasjonsprogram  
I Norge tilbys HPV-vaksine gjennom to 

vaksinasjonsprogram: 

Barnevaksinasjonsprogrammet (BVP) 

Vaksinen virker forebyggende og gir 

derfor best beskyttelse når den gis til 

barn/unge før de utsettes for smitte. 

Den tilbys derfor i 

barnevaksinasjonsprogrammet i god 

tid før gjennomsnittlig seksuell debut. 

HPV-vaksinen Cervarix benyttes per i 

dag i dette programmet. Frem til 2017 

ble Gardasil benyttet. Per 30.april 

2019 har over 100 000 jenter og 

gutter fått minst en dose Cervarix, og 

over 230 000 jenter har fått minst en 

dose Gardasil i 

barnevaksinasjonsprogrammet. 

HPV-vaksine til unge kvinner (Unge 

kvinner) 

Kvinner født i 1991 eller senere har fra 

1. november 2016 fått tilbud om 

gratis HPV-vaksine. HPV vaksinen 

Cervarix brukes i dette midlertidige 

programmet, som avsluttes 1. juli 

2019. Per 30. april 2019 har 120 000 

unge kvinner fått minst en dose. 



HPV-vaksinen Cervarix fikk markedsføringstillatelse i 2007, og er den 
vaksinen som per dags dato tilbys i dagens vaksinasjonsprogram.  

Vaksinen beskytter mot HPV-type 16 og 18 som inngår i vaksinen (direkte 
beskyttelse), og har i tillegg kryssbeskyttende effekt mot HPV-typene 31, 33 
og 45. Til sammen forårsaker disse fem HPV-typene rundt 90 % av alle 
tilfeller av livmorhalskreft i Norge (5). Langvarig HPV-infeksjon kan føre til 
kreft i munn, svelg og endetarmsåpningen hos begge kjønn, samt penis hos 
menn. Disse kreftformene skyldes hovedsakelig HPV-typene 16 og 18. som 
vaksinen beskytter mot. 
 

Cervarix  
Jenter på 7.klassetrinn har fått 

tilbud om vaksinen Cervarix siden 

høsten 2017. Høsten 2018 ble 

tilbudet utvidet til å omfatte gutter. 

For å få et så fullstendig bilde som 

mulig av vaksinens bivirkningsprofil 

er helsepersonell oppfordret til å 

melde alle mistenkte bivirkninger 

etter vaksinasjon med Cervarix, ikke 

bare de meldepliktige. Det er vanlig 

med utvidet bivirkningsovervåking i 

en periode når en vaksine innføres i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
barnevaksinasjons-programmet eller 

tilbys en ny gruppe. Det var forventet 

et høyere antall meldte bivirkninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

for HPV-vaksine i barnevaksinasjons-

programmet høsten 2018 og videre i 

2019 mens utvidet overvåking pågår.

  

  Vaksinasjon med Cervarix 

Totalt er det gitt nesten 500 000 doser Cervarix i Norge (figur 1) og nesten 230 000 personer er vaksinert  

med minst en dose, se figur 1. Samtidig er det mottatt 273 bivirkningsmeldinger hvor de fleste 

bivirkningsmeldingene (252 av 273 meldinger) er klassifisert som lite alvorlige, se figur 2. 
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Figur 1: Antall doser og antall vaksinerte med minst en dose Cervarix per 30. april 
2019
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  Meldte bivirkninger etter vaksinasjon med Cervarix 





























































 
 

 

*1 melding i 2017, 3 meldinger i 2018 og 2 meldinger i 2019 der alder er ukjent. 











 

En bivirkningsmelding kan inneholde 

flere mistenkte reaksjoner eller 

symptomer. I figur 3 og 4 er meldte 

symptomer gruppert etter hvilken 

organklasse de tilhører, og figurene 

viser hvilke typer hendelser som er 

rapportert flest ganger i de to 

vaksinasjonsprogrammene. Det er 

stort sett samme type bivirkningene 

som er meldt i programmene, 

uavhengig av om de er gitt til barn 

eller unge kvinner. De fleste 

innrapporterte bivirkningene er 

milde, forbigående symptomer slik 

som lokalreaksjoner på 

injeksjonsstedet, hodepine, feber, 

generell sykdomsfølelse, utslett og 

kløe. Dette er kjente bivirkninger 

som er beskrevet i preparatomtalen 

for vaksinen (2).  

 I barnevaksinasjonsprogrammet er 

fire meldinger etter vaksinasjon med 

Cervarix klassifisert som alvorlige, da 

hendelsene medførte 

sykehusinnleggelse for observasjon.  

 I vaksinasjonsprogrammet for unge 

kvinner er det mottatt 15 

bivirkningsmeldinger som er 

klassifisert som alvorlige. Flere av 

disse gjaldt alvorlig straksallergisk 

reaksjon, der kvinnene ble innlagt til 

observasjon. Slike reaksjoner på 

vaksine er sjeldne. Ved vaksinering 

av personer som tidligere har hatt 

alvorlig straksallergisk/anafylaktisk 

reaksjon uansett agens, bør det 

utvises forsiktighet (6). 
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Figur 2: Antall bivirkningsmeldinger for Cervarix per 30. april 2019, fordelt på 
meldeår og vaksinasjonsprogram
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Meldte bivirkinger etter vaksinasjon med Cervarix i barnevaksinasjonsprogrammet*
 

 

 







































*Antall bivirkninger kan overstige antall bivirkningsmeldinger fordi en melding kan inneholde flere bivirkninger 

 

 

Meldte bivirkninger etter vaksinasjon med Cervarix i vaksinasjonsprogrammet for unge kvinner* 
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Figur 4: De 10 hyppigst meldte system organklasser i vaksinasjonsprogrammet for 
unge kvinner
*Antall bivirkninger kan overstige antall bivirkningsmeldinger fordi en melding kan inneholde flere bivirkninger

Eks: Smerter på injeksjonsstedet, ubehag, feber, utmattelse 

Eks: Hodepine, svimmelhet, bevissthetstap, nummenhet

Eks Utslett, kløe, rødhet

Eks: Pustevansker

Eks: Søvnforstyrrelse, slapphet

Eks: Smerter på øyet

Eks: Muskelsmerter, stivhet, leddsmerter

Eks: Blåmerker

Eks: Magesmerter, kvalme, brekninger, diaré 
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Figur 3: De 10 hyppigst meldte system organklasser i barnevaksinasjonsprogrammet 
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Vaksinasjon med Gardasil  
Totalt er det gitt 668 853 doser Gardasil i Norge  

og flere enn 234 000 personer er vaksinert med  

minst en dose, se figur 5. Samtidig er det mottatt 

782 bivirkningsmeldinger. De fleste bivirknings 

-meldingene er klassifisert som lite alvorlige  

(691 av 782 meldinger), se figur 6. 

 

 

Meldte bivirkninger etter vaksinasjon med Gardasil  
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Figur 5: Antall doser og antall vaksinerte med minst en dose Gardasil per 30. 
april 2019

Antall doser Antall vaksinerte

2 9 9 6 2 4
17 11 9

32

99

121

78
74

54

77
68

60

23

12

1

4
3

2

2
4

4

7

5

1

1

3

1

0

20

40

60

80

100

120

140

 Før 2009 2009b) 2010b) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Figur 6: Antall bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon med Gardasil per 30. april 
2019 fordelt på vaksinasjonsprogram og alvorlighet
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HPV-vaksinen Gardasil fikk markedsføringstillatelse i 2006, 

og ble benyttet i barnevaksinasjonsprogrammet fra 2009 

til 2017. Vaksinen beskytter mot HPV-type 6, 11, 16 og 18 

og det er også vist delvis kryssbeskyttelse for noen andre 

HPV-typer (31, 33, 45). HPV-typene 6 og 11 er de største 

årsakene til kjønnsvorter, mens det er spesielt type 16 og 

18 som kan gi opphav til celleforandringer i livmorhalsen 

eller annet vev og som kan føre til utvikling av ulike 

krefttyper (1).  

 



 

De hyppigst meldte symptomene 

etter vaksinasjon med Gardasil er 

vist i figur 7. De vanligste er 

hevelse og ømhet i armen der 

vaksinen er satt, samt hodepine. 

Det er også meldt om feber, 

kvalme/oppkast, diaré og 

magesmerter. Dette er 

kjente bivirkninger knyttet til 

vaksinen som stemmer med 

preparatomtalen (1). Det meldes 

relativt ofte om vasovagale 

reaksjoner som besvimelser eller 

nærbesvimelser ofte ledsaget av 

krampelignende anfall, tåkesyn 

og pustebesvær uten 

allergisymptomer – slike 

reaksjoner kan utløses av selve 

stikkprosedyren og kan opptre 

for alle typer injeksjoner. 

Allergiske reaksjoner på Gardasil 

er sjeldne.  

 

 

 

 

Utvalgte symptomer meldt etter vaksinasjon med Gardasil 
Det er totalt meldt 21 tilfeller av 

postviralt tretthetssyndrom, 

kronisk utmattelsessyndrom 

(CFS)/myalgisk encefalomyelitt 

(ME) og/eller postural ortostatisk 

takykardi syndrom (POTS). Av 

disse gjaldt fem meldinger POTS 

(fire tilfeller ble meldt i 2015, ett 

tilfelle ble meldt i 2017). Det 

europeiske legemiddelkontoret 

(EMA) konkluderte i november 

2015 etter en grundig vurdering 

med at det ikke er grunnlag for å 

mistenke at HPV-vaksinen kan 

føre til utvikling av POTS (7,8,9). 

En stor norsk studie publisert i 

juni 2017 fant ingen økt risiko for 

kronisk utmattelsessyndrom 

etter HPV-vaksinasjon (10). 

Antallet meldte CFS/ME-tilfeller 

etter vaksinasjon med Gardasil er 

ikke høyere enn det som normalt 

forekommer i denne 

aldersgruppen (11).  
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Figur 7: De 10 hyppigst meldte bivirkninger etter organklasse for Gardasil
*Antall bivirkninger kan overstige antall bivirkningsmeldinger fordi en melding kan inneholde flere bivirkninger

Antall bivirkninger

Eks: Smerter på injeksjonsstedet, ubehag, feber, utmattelse 

Eks: Hodepine, svimmelhet, bevissthetstap, nummenhet, kramper

Eks: Magesmerter, kvalme, brekninger, diaré

Eks: Utslett, kløe, rødhet

Eks: Muskelsmerter, stivhet, leddsmerter

Eks: Søvnforstyrrelse, slapphet

Eks: Blåmerker

Eks: Pustevansker

Eks: Smerter i øyet

Eks: Forkjølelse



5

17

4

3

1

0

5

10

15

20

25

2017 2018 2019

Figur 8: Antall bivirkningsmeldinger etter vaksinasjon med Gardasil 9 
per 30. april 2019
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Figur 9. De 10 hyppigst meldte bivirkninger etter organklasse for Gardasil 9 
*Antall bivirkninger kan overstige antall bivirkningsmeldinger fordi en melding kan inneholde flere bivirkninger 

 

Gardasil 9 
Vaksinasjon med Gardasil 9 
Totalt er det gitt 8 935 doser Gardasil 9 i Norge per 30. april 2019 og 

over 5000 personer er vaksinert med minst en dose. Det er mottatt 

30 bivirkningsmeldinger og de fleste bivirkningsmeldingene er 

klassifisert som lite alvorlige (26 av 30 meldinger). 

Meldte bivirkninger etter vaksinasjon med Gardasil 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De hyppigst meldte bivirkninger for 

Gardasil 9 er oppsummert i figur 9. 

De vanligste er hevelse og ømhet i 

armen der vaksinen er satt, samt 

hodepine. Meldte bivirkninger for 

Gardasil 9 likner de som er meldt for 

Gardasil, og er kjente bivirkninger 

for vaksinen (1). 

Det meldes også for Gardasil 9 om 

vasovagale reaksjoner som 

besvimelser eller nærbesvimelser.  

 

Gardasil 9 kom på markedet i 

Norge mars 2017 og vaksinen 

beskytter mot HPV-typene 6, 

11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 

58 (1). 

 



Innmeldte bivirkninger gir ikke 

grunnlag for å endre på gjeldende 

anbefalinger om bruk av HPV-

vaksinene. Fordelene ved å gi 

vaksinen vurderes som langt større 

enn de mulige ulempene. 

Oppsummering av meldte bivirkninger for HPV-vaksinene 
 

Bivirkningsmeldinger  
I perioden 2007 fram til 30. april 

2019 er det gitt mer enn 1 million 

doser HPV-vaksine i Norge.  I denne 

perioden har Legemiddelverket 

mottatt til sammen 1085 

bivirkningsmeldinger hvor de aller 

fleste er lite alvorlige (973 

meldinger).  

Figur 10 gir en oversikt over antall 

bivirkningsmeldinger som er 

mottatt for vaksinene i de ulike 

programmene. Fordi antallet gitte 

doser og vaksinerte personer varier 

mye mellom vaksinene i de ulike 

programmene, er antallet 

meldinger for de ulike vaksinene 

ikke sammenliknbare. Tallene sier 

derfor ingenting om risiko for 

bivirkninger ved bruk av de ulike 

vaksinene.  

 

Langtidserfaring  
De kliniske utprøvingene for HPV-

vaksinene Gardasil og Cervarix 

hadde over 30 000 deltagere og 

viste en økt risiko for lokale 

reaksjoner på stikkstedet og litt 

mer feberreaksjon etter HPV-

vaksinasjon, men ellers ble det 

ikke vist noen økt risiko for noen 

andre bivirkninger (12,13). Etter 

langtidsoppfølging av de samme 

deltagerne er det heller ikke sett 

utvikling av nye symptomer (eller 

sykdommer) hos vaksinerte i 

forhold til uvaksinerte.  
 

Vaksine mot HPV har vært 

tilgjengelig i over ti år. Det er 

utført flere store og/eller 

langvarige studier som har 

undersøkt risikoen for en rekke 

alvorlige eller kroniske 

sykdommer/tilstander hos HPV-

vaksinerte (14,15). Det er ingen 

studier som tyder på at HPV-

vaksinerte har høyere risiko for 

utvikling av alvorlige eller 

kroniske sykdommer enn 

uvaksinerte. 

 

Konklusjon 
Denne rapporten omfatter alle 

meldte bivirkninger i Norge etter 

vaksinasjon med HPV-vaksinene 

Gardasil, Gardasil 9 og Cervarix 

siden 2007 frem til og med 30. april 

2019. Det gjøres løpende 

vurderinger av hver enkelt 

bivirkningsmelding, og det 

publiseres regelmessige 

oppsummeringer av alle bivirkninger 

som er meldt etter vaksinasjon med 

HPV-vaksine (16). 
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Figur 10: Antall meldinger fordelt på vaksine og vaksinasjonsprogram
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