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Kommunstyrelsen 

Remiss av beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det 

nationella vaccinationsprogrammet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande till socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 

 

Ärendet 

Socialdepartementet har remitterat Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det 

nationella vaccinationsprogrammet för yttrande senast den 15 maj 2018. Uppsala kommun 

har beviljats förlängd svarstid till den 16 maj 2018.  

 

Remissunderlaget finns att läsa i sin helhet på: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b207f5dd619b47f49931e190051e768e/be

slutsunderlag-hpv-vaccination-pojkar-nationella-vaccinationsprogrammet.pdf. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och utlåtanden har lämnats av relevanta 

personer inom elevhälsan. 

 

Föredragning 

Uppsala kommun har tagit del beslutsunderlaget om att erbjuda pojkar vaccination mot 

humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 

Uppsala kommun instämmer i Folkhälsomyndighetens sammanvägda bedömning att införa 

HPV-vaccination även för pojkar. Genom att införa HPV-vaccination utifrån lagstadgade 

bedömningskriterier kommer vaccinationen att erbjudas jämlikt över hela landet, vilket är en 

fördel ur ett folkhälsoperspektiv.  

 

Elevhälsans medicinska insats har väl fungerande rutiner av vaccination och dokumentation i 

det nationella vaccinationsregistret, vilket underlättar ett införande samt ökar förutsättningen 

för en god vaccinationstäckning.  Uppsala kommun vill dock understryka det ökade behovet 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b207f5dd619b47f49931e190051e768e/beslutsunderlag-hpv-vaccination-pojkar-nationella-vaccinationsprogrammet.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b207f5dd619b47f49931e190051e768e/beslutsunderlag-hpv-vaccination-pojkar-nationella-vaccinationsprogrammet.pdf


av resurser till elevhälsans medicinska insats och vikten av att säkerställa att extra resurser 

öronmärks för verksamheten. Uppsala kommun anser att det är viktigt att andra 

hälsofrämjande och förebyggande insatser inte åsidosättas till förmån för ett utökat 

vaccinationsprogram.   

 

Inför ett eventuellt införande av HPV-vaccination till pojkar är det viktigt att skolsköterskor 

och skolläkare får adekvat information och kunskap, för att kunna besvara pojkars och 

vårdnadshavares frågor om vaccinationen. Det underlättar också för verksamheten om 

informationsmaterial utvecklas på nationell nivå, annars måste varje kommun/vårdgivare 

utveckla eget material.  Lokalt framtagen information är tidskrävande och det riskerar även 

skillnader i informationen. Uppsala kommun vill framhäva att elevhälsan arbetar läsårsbaserat 

och att ett införande därför måste ske i samband med lässårsstart. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i detta ärende. 

 
Kommunledningskontoret 

 

 

 

Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 

Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Yttrande över remiss av beslutsunderlag om HPV-vaccination av 
pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet 

Uppsala kommun har tagit del beslutsunderlaget om att erbjuda pojkar vaccination mot 
humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. 
Uppsala kommun instämmer i Folkhälsomyndighetens sammanvägda bedömning att införa 
HPV-vaccination även för pojkar. Genom att införa HPV-vaccination utifrån lagstadgade 
bedömningskriterier kommer vaccinationen att erbjudas jämlikt över hela landet, vilket är en 
fördel ur ett folkhälsoperspektiv.  
 
Elevhälsans medicinska insats har väl fungerande rutiner av vaccination och dokumentation i 
det nationella vaccinationsregistret, vilket underlättar ett införande samt ökar förutsättningen 
för en god vaccinationstäckning.  Uppsala kommun vill dock understryka det ökade behovet 
av resurser till elevhälsans medicinska insats och vikten av att säkerställa att extra resurser 
öronmärks för verksamheten. Uppsala kommun anser att det är viktigt att andra 
hälsofrämjande och förebyggande insatser inte åsidosättas till förmån för ett utökat 
vaccinationsprogram.   
 
Inför ett eventuellt införande av HPV-vaccination till pojkar är det viktigt att skolsköterskor 
och skolläkare får adekvat information och kunskap, för att kunna besvara pojkar och 
vårdnadshavares frågor om vaccinationen. Det underlättar också för verksamheten om 
informationsmaterial utvecklas på nationell nivå, annars måste varje kommun/vårdgivare 
utveckla eget material.  Lokalt framtagen information är tidskrävande och det riskerar även 
skillnader i informationen. Uppsala kommun vill framhäva att elevhälsan arbetar läsårsbaserat 
och att ett införande därför måste ske i samband med lässårsstart. 
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Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 


