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SAMMENDRAG
Bakgrunn: Rundt 300 kvinner i Norge får påvist livmorhalskreft hvert år, og det er ca. 80
dødsfall i året som følge av denne kreftformen. Tidlig på 1980-tallet ble sammenhengen
mellom humant papillomavirus (HPV) og livmorhalskreft etablert, og det har siden blitt utført
mye forskning på denne sammenhengen. HPV-infeksjon er den mest vanlige seksuelt
overførbare infeksjonen. Selv om de aller fleste infeksjonene går bort av seg selv, kan
allikevel HPV forårsake sykdom. Det er identifisert over 200 HPV-typer, men kun ca. 18 av
disse er identifisert som kreftfremkallende. Og det er en vedvarende infeksjon med disse
høyrisikotypene som er assosiert med kreftutvikling. Det faktum at HPV kan være en årsak til
utviklingen av livmorhalskreft, har lagt grunnlaget for å utvikle en vaksine mot dette viruset
for å forhindre livmorhalskreft. Og sommeren 2006 ble den første HPV-vaksinen godkjent for
markedsføring. Det er nå to godkjente vaksiner i Norge: Gardasil fra Merck og Cervarix fra
GlaxoSmithKline.
Godkjenning av HPV-vaksinene la grunnlaget for en utredning om en innføring av HPVvaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. Utredningen ble gjort av
Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret, Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt råd for
kvalitet og prioritering i helsetjenesten, og pågikk fra året 2005 til 2008. Alle disse instansene
besluttet å anbefale en implementering av HPV-vaksinen i det norske
barnevaksinasjonsprogrammet. Basert på beslutningsgrunnlaget som var dannet og
anbefalingen som ble gitt, foreslo Regjeringen å bevilge penger til en HPV-vaksinasjon
gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og denne bevilgningen ble vedtatt av Stortinget 9.
desember 2008.
Studiens hensikt og problemstilling: Hensikten med studien er å øke den helhetlige
forståelsen av forholdene rundt prosessen med innføringen av HPV-vaksinen i det norske
barnevaksinasjonsprogrammet og belyse argumentasjonsvektingen som har ført frem til
Stortingets vedtak.
Metode: Studien baserer seg på en kombinasjon av to kvalitative metoder: forskningsintervju
og dokumentanalyse, og benytter en hermeneutisk tilnærming.
Resultater: En gjennomgang av beslutningsgrunnlaget og beslutningsprosessen forut for en
HPV-implementering i det norske barnevaksinasjonsprogrammet avdekker en rekke
kontroversielle anliggender og faglig kompliserte spørsmål, samt utfordrende etiske og
moralske aspekter. De som har gitt en faglig anbefaling av vaksinen har vurdert at
faktagrunnlaget er godt nok, og har på dette grunnlagt hevet argumentasjonsvektingen opp på
et politisk plan. Det fremgår en fremtredende vilje til å få vaksinen inn i
vaksinasjonsprogrammet, også hos fagfolk som skal vurdere sikkerhet og effekt, og dette kan
ha påvirket beslutningsgrunnlaget og prosessen i ukjent omfang. Skeptikerne beholder sin
argumenteringsrekke på det faglige planet ettersom disse vurderer faktagrunnlaget som
mangelfullt og usikkert. Til tross for at det er en klar uenighet om vaksinen er effektiv og
sikker nok for implementering i vaksinasjonsprogrammet, har den allikevel blitt vedtatt å bli
innført med de implikasjonene det medfører. Det er satt som forutsetning at det gjennomføres
langtidsoppfølging og overvåking av effekt og bivirkninger, men det er også noe usikkert
hvordan vaksinasjonen skal gjennomføres i samråd med dette. En utfordring vil også ligge i
det faktum at Stortinget vektlegger informert samtykke hos foreldre og foresatte til
vaksinering, der samtykket skal baseres på god og grundig informasjon om usikkerhetene
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rundt vaksinens effekt og mulige bivirkninger. I denne forbindelse vil det ligge kontroverser i
å utforme informasjonen og samtidig sikre en god vaksinasjonsdekning.
Konklusjon: Det er identifisert og beskrevet usikkerhetsmomenter ved HPV-vaksinens effekt
og sikkerhet, samt kontroversielle anliggender i forbindelse med beslutningsgrunnlaget og
beslutningsprosessen ved innføring i vaksinasjonsprogrammet. Likevel er det politisk
besluttet at nytten ved HPV-vaksinasjon er større enn risikoen for norske jenter, men at hver
enkelt familie etter god informasjon selv må beslutte om man er enig i dette. Dermed er det
mulig for den enkelte familie selv å vurdere hvorledes jentas egen livssituasjon og deres førevar-holdninger vil spille inn ved valget om å motta vaksinen eller la være.
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ABSTRACT
Background: Approximately 300 Norwegian women are diagnosed with cervical cancer
every year, and 80 deaths are due to this disease. In the early 1980s, the correlation between
human papilloma virus (HPV) and cervical cancer was established. Since then, much research
has been done on this subject. HPV-infection is the most common sexually transmitted
disease. Most infections clear by themselves, but some persist. More than 200 types of HPV
have been identified, but only 18 are characterized as oncogenic. Persistent infections with
high-risk strains are associated with development of cervical cancer. The fact that HPV
influences the development of cervical cancer has laid the foundation for the development of
a vaccine against HPV that may prevent cervical cancer. In the Summer of 2006, the first
HPV-vaccine was approved for marketing. Two HPV-vaccines are now approved for use in
Norway: Gardasil developed by Merck, and Cervarix developed by GlaxoSmithKline.
HPV-vaccine market access approval lay the foundation for an evaluation regarding the
implementation of an HPV vaccine in the Norwegian children’s vaccination program. The
evaluation was carried out by The Norwegian Institute of Public Health, Norwegian
Knowledge Centre for the Health Services, Norwegian Directorate of Health, and The
Norwegian Council for Quality Improvement and Priority Setting in Health Care, and lasted
from 2005 until 2008. These groups recommended the implementation of the HVP vaccine in
the Norwegian children’s vaccination program. Based on these findings and
recommendations, the Norwegian Government recommended the financing for an HPV
vaccination component in the children’s vaccination program. Financing was formally
approved by the Norwegian Parliament on December 9th this year.
Purpose and Thesis: The purpose of this study is to increase knowledge surrounding the
approval of the HPV vaccine as an element in the Children’s Vaccination Program in Norway,
and to highlight the process that has taken place and describe the weight given to the various
arguments raised in this process.
Method: This study employs a combination of two qualitative methods: The research
interview and document analysis, and further applies a hermeneutical approach.
Results: A review of the basis on which the facts and process of determination is built on,
reveals a series of controversial matters and complicated issues, and challenging ethical and
moral aspects. The experts who have given a scientific recommendation of the vaccine, have
concluded that the scientific basis is sound, and have on this basis, raised the level of
arguments to a political level. There is a prominent desire to achieve an implementation of the
HPV-vaccine into the Children’s vaccination program, also amongst experts evaluating the
vaccines efficacy and safety. It remains to be seen if this may have influenced the facts and
this process. Those voices that remain sceptical to this vaccine on the other hand, hold their
arguments to the uncertainty of the scientific facts. Despite disagreement as to the vaccine’s
efficacy and safety, it was still decided that this vaccine should be implemented with all the
uncertainty this may imply. Several additional requirements follow this implementation which
must be performed, such as long-term follow-up on efficacy and safety. There are however,
unanswered questions as to how these additional requirements will be met. Another challenge
stems from the fact that the Norwegian Parliament requires that informed consent be provided
from parents in association with this vaccination, where the consent is to be based on
thorough information concerning the uncertainties of the efficacy and safety of this vaccine.
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Some controversy remains as to how to provide balanced information without compromising
the intent of the vaccination program.
Conclusion: Several uncertainties regarding the HPV vaccine exist in connection with its
efficacy and safety. There are also several controversial areas related to the arguments used in
the decision making process from which this vaccine was approved as part of the Children’s
Vaccination Program in Norway. Despite these uncertainties there was a political decision
that the benefits from this vaccine are greater than the risks for Norwegian girls, but that each
family should make its own decision after an informed consent process. This to ensure that
each family will evaluate for themselves how each girl’s situation and their own precautionary
outlook will play a part in the choice to accept or deny this vaccination.
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1 INNLEDNING:
1.1 Introduksjon
Livmorhalskreft er den nest hyppigste krefttypen hos kvinner i et globalt perspektiv, med ca.
500 000 tilfeller og 275 000 dødsfall i året som følge av denne kreftformen (Schiffman et al.
2007). Ca. 80 % av tilfellene oppstår i land som ikke har screeningprogram eller et organisert
helsevesen som kan tilby god behandling. I Norge er livmorhalskreft den tredje hyppigste
kreftformen hos kvinner mellom 15 og 54 å, der kvinner får et tilbud om å undersøke
celleprøver for livmorhalskreft hvert tredje år. Men prevalensen har sunket betraktelig etter
innføring av screeningprogrammet (Kreftregisteret 2007).
Sammenhengen mellom livmorhalskreft og humant papillomavirus (HPV) ble formodet for
over 30 år siden, og HPV-infeksjon er den mest vanelige seksuelt overførbar infeksjon (CDC
2008). Allerede i midten av 1970-tallet begynte forskere å postulere og analysere den mulige
rollen HPV kunne ha i å utvikle livmorhalskreft. De første HPV-typene ble isolert direkte fra
biopsier fra livmorhalskreftlesjoner, og HPV 16 og 18 ble klonet i 1983 og 1984. Dette førte
til en rask utvikling innen dette forskningsområdet i helsetjenesten. Innen fire år ble de
grunnleggende eksperimentelle detaljene som forklarte rollen til HPV i
livmorhalskreftutvikling beskrevet, der det kom frem at enkelte HPV-typer hadde visse gener
som ble uttrykt i livmorhalskreftceller. Disse genene kalles onkogener. De siste 20 årene har
resultert i en bedre forståelse av onkogenenes funksjon og HPV-infeksjonensforløpet. Studier
peker mot at vedvarende infeksjon av høyrisiko HPV-typer er hovedårsaken til
livmorhalskreft (zur Hausen 2002), men at infeksjon med høyrisiko HPV-typer kun er en
nødvendighet, men ikke en tilstrekkelig årsak for å utvikle livmorhalskreft (Woodman et al.
2007). Harald zur Hausen var den som i 1983 oppdaget og påviste HPV-typer som kan føre til
livmorhalskreft, og har siden uført mye forskning på området. I 2008 vant han Nobelprisen i
medisin for denne oppdagelsen at HPV kan forårsake livmorhalskreft (Nobelprize 2008).
Det faktum at HPV kan være en årsak til å utvikle livmorhalskreft, og at man etter hvert har
fått bedre kunnskap om interaksjonen mellom celler i livmorhalsen og selve viruset, ga
utgangspunktet for utviklingen av en HPV-vaksine for å forhindre kreft. Resultatet av denne
forskningen ble de to godkjente vaksinene Cervarix, fra produsenten GlaxoSmithKline, og
Gardasil, fra produsenten Merck. Gardasil fikk markedsføringstillatelse i Norge, gjennom
EMEA 20. september 2006 (Legemiddelverket 2006), og Cervarix fikk
markedsføringstillatelse tilsvarende 20. september 2007(Legemiddelverket 2007).
Denne godkjenningen la grunnlaget for en utredning om en innføring av en HPV-vaksine i det
norske barnevaksinasjonsprogrammet, som ble utført av Folkehelseinstituttet,
Kunnskapssenteret, Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten, som pågikk fra året 2005 til 2008. Med utgangspunkt i beslutningsgrunnlaget
som ble dannet her, besluttet både Folkehelseinstituttet, Råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten og Helsedirektoratet å anbefale en implementering av HPV-vaksinen i det
norske barnevaksinasjonsprogrammet.
Vaksinene hadde parallelt blitt vurdert i andre land, og vaksinering har allerede startet i USA,
Australia, Belgia, Frankrike, Tyskland og Italia. England startet vaksinering høsten 2008,
Danmark starter januar 2009, mens Nederland starter høsten 2009 (HOD 2008). Sverige har
nylig besluttet å starte vaksinering av jenter i femte og sjette klasse fra 2010 (Avis2 2008).
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Basert på anbefalingen fra Folkehelseinstituttet, Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten og Sosial- og helsedirektoratet, og fremmet av helseminister Bjarne Håkon
Hanssen for Stortinget, foreslo Regjeringen i statsbudsjettfremlegget 7. oktober 2008 å
bevilge 57 millioner NOK av budsjettet for 2009 til en HPV-vaksinasjon gjennom
barnevaksinasjonsprogrammet, som skal starte for 7. klassetrinn høsten 2009 (St.prp.nr. 1
(2008–2009)). Bevilgningen til implementering av HPV-vaksine ble vedtatt av Stortinget 9.
desember 2008 (Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008-2009)).

1.2 Oppgavestruktur
Oppgaven starter med en presentasjon av hensikt og problemstilling til oppgaven. Deretter
redegjøres det for aktuell teori i eget kapittel, etterfulgt av oppgavens metodiske tilnærming.
Presentasjonen av data starter med en kronologisk tidslinje, etterfulgt av en individuell
presentasjon av de to datasettene som studien bygger på. Analyse av datasettene blir gjort
parallelt i den påfølgende diskusjonen, som avsluttes med en redegjørelse av metodens
svakheter og styrker.

1.3 Hensikt og problemstilling
Hensikten med studien er å øke den helhetlige forståelsen av forholdene rundt prosessen med
innføringen av HPV-vaksinen i det norske barnevaksinasjonsprogrammet og belyse
argumentasjonsvektingen i denne forbindelse.
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2 ORDLISTE:
ACIS:

Adenocarcinoma in situ: forstadium til livmorhalskreft som
utgår fra kjertelepitel.

Andenocarcinom:

Kreft som utgår fra kjertelepitel.

APC:

Antigenpresenterende celler.

Boosterdose:

Oppfriskningsdose.

Carcinom:

Krefttyper som utgår fra alle typer epitelceller.

CIN:

Cervikal intraepitelial neoplasi: forstadium til livmorhalskreft
utgått fra plateepitel.

Epitelceller:

Celler som dekker hud og slimhinner.

FDA:

Food and Drug Administration. Myndigheten i USA som
godkjenner legemidler.

FHI:

Folkehelseinstituttet.

GBS:

Gulliian-Barre Syndrom.

Genotyping:

En testing som påviser i denne sammenheng hvilke HPV-type
som er tilstedet i prøven.

GSK:

GlaxoSmithKline. Vaksineprodusent for Cervarix.

HOD:

Helse- og omsorgsdepartementet.

HPV:

Humant Papillomavirus.

HSIL:

Høygradige skvamøse intraepitelial lesjon (høygradig
celleforandring i plateepitel).

ITT populasjon:

Intention-to-Treat populasjon. Alle deltagere i en studie blir
analysert i den gruppen de ble fordelt til, uavhengig om de fikk
tiltaket eller placebo. Dette har hovedsakelig i denne
sammenheng vært analyse av alle individer inkludert i studien,
uavhengig av HPV-status, endepunkter og fulgt protokoll, men
som har mottatt minst en dose med vaksine eller placebo.

K1:

Rapport fra Kunnskapssenteret Nr. 5-2007: Vaksiner mot
humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av
profylaktiske HPV-vaksiner.
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K2:

Rapport fra Kunnskapssenteret Nr. 12-2007: Økonomisk
evaluering av humant papillomavirus (HPV)-vaksinasjon i
Norge.

K3:

Rapport fra Kunnskapssenteret Nr. 22-2008: Vaksiner mot
humant papillomavirus (HPV). Etiske aspekter ved innføring av
profylaktiske HPV-vaksiner.

Koloskopi:

Visuell vurdering av livmorhalsen med et mikroskop som tillater
6-40 ganger forstørrelse.

Konisering:

Gynekologisk kirurgisk operasjon hvor en kjegleformet bit av
livmorhalsen blir fjernet.

LSIL:

Lavgradig skvamøs intraepitelial lesjon (lavgradige
celleforandringer i plateepitel).

LYR:

Økt leveår, som er leveår med full helse.

MHC:

Major Histocompatilblitity Complex.

MT:

Markedsføringstillatelse.

MVA:

Merverdiavgift.

NEJM:

New England Journal of Medicine.

Neoplasi:

Nydannelse av vev/svulst, godartet eller ondartet.

Plateepitelkarsinom:

Kreft som utgår fra plateepitel.

PPP:

Per protokoll populasjon: Deltakere som fyller alle
inkluderingskriteriene og følger protokollen til punkt og prikke.

QALY:

Kvalitetsjusterte leveår, som er leveår med mindre enn full
helse.

Replacement:

At andre onkogene HPV-typer vil ta over om man fjerner HPV
16 og 18 fra nisjen.

SHdir:

Sosial- og helsedirektoratet. Nå Helsedirektoratene etter 1. april
i år.

SPC:

Summary and Product Characteristics, generell omtale på den
offisielle preparatomtalen som er godkjent av
legemiddelmyndighetene i de land der preparatet har godkjent
markedsføringstillatelse.

SYSVAK:

Nasjonalt vaksinasjonsregister i Norge.
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VAERS:

The Vaccine Adverse Event Reporting System. Et åpent
Amerikansk innrapporteringssystem for bivirkninger som mulig
er relatert til vaksiner, der rapporter kan sendes inn av alle.
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3 TEORI

3.1 Immunmekanismer, HPV, livmorhalskreft og vaksiner:
3.1.1 Immunsystemet:
Immunsystemet er sammensatt av et komplekst cellesystem, som samarbeider for å beskytte
kroppen mot fremmede proteiner og celler, eller mot vekst av kreftceller, gjennom å iverksette
en immunrespons. Alt som kan utløse en immunrespons kalles et antigen. Et antigen kan være
et protein, karbohydrat eller lipid, og er definert som en struktur som kan gjenkjennes av et
antistoff eller en antigenreseptor. Delen av antigenet som gjenkjennes av antistoffet eller
antigenreseptoren kalles en epitop (Lea 2000).
Kroppens første forsvarslinje er den fysiske og mekaniske barrieren av hud og slimhinnen.
Huden er hovedsakelig kun penetrerbar gjennom kutt og små brister, og skiller ut stoffer som
beskytter mot patogener. Slimhinnen er 200 ganger større enn hudoverflaten, og sekrerer blant
annet en spesiell klasse antistoff som kalles IgA, som kan binde seg til antigener (dette
omtales i slutten av kapittelet). Slimhinnen og huden er dekket av epitelceller. Under dette
epitellaget ligger en mengde forsvarsceller klare for å forsvare kroppen mot en invasjon av
mikroorgansimer og lignende. Disse cellene utgjør kroppens andre forsvarslinje, og kan
videre deles inn i det medfødte (non-adaptiv, uselektivt og nedarvet) og det adaptive
(spesialiserte) immunforsvaret. Det adaptive immunforsvaret deles igjen inn i humoral- og
cellemediert immunrespons. Det medfødte og det adaptive immunforsvaret er tett
sammenkjørt, og består av forskjellige spesialiserte celler og produkter som blant annet
cytokiner. Cytokiner er proteiner som sekreres ut av cellen og virker på andre celler for å
koordinere en korrekt immunrespons (Lea 2000).
Cellene i immunforsvaret kalles lymfocytter eller hvite blodceller, og disse befinner seg i de
lymfoide organene. Lymfocyttene produseres i benmargen, og blir delt inn i B-celler, natural
killer (NK) celler, granulocytter og umodne thymocytter. De umodne thymocyttene migrerer
til thymus og utvikler seg til modne T-celler. Lymfocytter transporteres i kroppen via
blodbanen og lymfesystemet (Lea 2000).
Immuncellene i det medfødte immunforsvaret er monocytter, makrofager, dendritter,
granulocytter, mastceller og NK-celler (Plotkin & Orenstein 2004).
B- og T-cellene utgjør immuncellene til det adaptive immunforsvaret, og en immunrespons
aktiveres når profesjonelle antigenpresenterende celler (APC) presenterer antigenet til
relevant B- eller T-celler. B-cellenes hovedfunksjon er å gjenkjenne antigen via deres
immunglobulinreseptorer, for så å produsere antistoffer mot det aktuelle antigenet. Hver Bcelle er programmert til å produsere et spesifikt antistoff. Når en B-celle møter et passende
antigen, prolifererer den og fabrikkerer mange store plasma celler, som virker som store
antistoffproduserende fabrikker for det spesifikke antigenet. Antigenet kan være en perfekt
eller en nesten perfekt match (Plotkin & Orenstein 2004).
Antistoffer tilhører en stor familie med store molekyler kalt immunglobuliner, som deles i
ulike underklasser: IgG, IgM, IgE, IgD og IgA (Lea 2000). Antistoffproduserende B-celler
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gjennomgår en modning som fører til et immunglobulinskift. IgM produseres først og finnes
etter ca. seks dager, og IgG og IgA kommer et par dager senere (Plotkin & Orenstein 2004).
De forskjellige klassene med immunglobuliner utspiller forsjellige roller i immunforsvaret:
IgG dekker mikroorganismer og effektiviserer opptaket av disse i andre immunceller der i
blant APC, IgM dreper bakterier, IgE beskytter mot parasittinfeksjoner og IgD forblir bundet
til B-cellen og har en viktig rolle i å initiere B-celle respons. Det er særlig antistoffene som
utgjør den humorale immunresponsen (Lea 2000).
Responsen mediert av T-celler refereres til som cellemediert immunrespons. I motsetning til
B-celler, så gjenkjenner ikke T-celler fritt flytende antigen. Men deres overflate har
spesialiserte antistoffliknende respeptorer som bindes til antigener som er presentert på
overflaten til APC(Lea 2000).
T-celler deles inn i to hovedgrupper: CD4+ og CD8+. CD4+ kalles også hjelpeceller (Th), og
deres hovedrolle er å hjelpe B-cellene til å produsere antistoff. Th-cellene deles igjen inn i
Th1 og Th2 som har noe forskjellig virkning blant annet ved produksjon av ulike cytokiner.
CD8+ T-celler er kalt t-drepeceller eller cytotokiske T-celler, og disse dreper direkte celler
som fremstiller unormaliteter i sine major histokompatible kompleks (MHC) I molekyler (Lea
2000). Cellene i kroppen kommuniserer gjennom disse MHC molekylene, som er plassert på
cellenes overflate. Egne og fremmede antigener nedbrytes til peptider i cellen og danner så
kompleks med disse MHC molekylene for å vise de andre cellene hva som foregår rundt og
inni cellen. MHC deles inn i klasser. MHC klasse I finnes på overflaten på de fleste celler i
kroppen (Plotkin & Orenstein 2004). Disse vil vise frem cellens egne molekyler under
normale omstendigheter, men vil endres om en celle er infisert med ukjente antigener, og
dette vil igjen aktivere en immunrespons. MHC klasse II finnes kun på APC. Gjenkjenning av
peptider presentert på MHC og interaksjon mellom celler krever at cellene har lik MHC
klasse.
Virusinfeksjoner forårsaker gjerne en endring i presentasjonen av peptider på MHC klasse I
molekylene til den infiserte cellen, som medierer en Th1 respons som karakteriseres av
aktiveringen av CD8+ T-celler, som dreper den infiserte cellen. Og CD8+ T-celler ansees å
være det viktigste forsvaret mot både virusinfeksjoner og kreftceller i det adaptive
immunforsvaret (Brinkman et al. 2007). Antistoffer produsert av B-celler kan også assistere i
denne immunresponsen ved å direkte feste seg til virusene, og på den måten klarerer virusene
før de går inn i cellene.
Etter en immunrespons utvikler noen få B- og T-celler seg til hukommelsesceller. Disse gjør
neste immunrespons mot samme mikroorganisme mer effektiv, og det er dette som refereres
til som immunitet. Eksempelvis stimuleres en hukommelses T-celle innen to til seks timer,
sammenliknet med 6-30 timer som trengs for å stimulere naive T-celler. Immunitet kan
påvirkes av gener, som kan gi en sterkere eller en svakere immunrespons (Plotkin &
Orenstein 2004).
Slimhinneimmunsystemet er uavhengig av det systemiske immunforsvaret, og består kun av
ett lag epitelceller under slimlaget. De immunglobulinproduserende cellene i slimhinnevevet
representerer kvalitativt det viktigste humorale immunsystemet i kroppen. Alt eksokrint vev
har B-celler og plasmaceller, som hovedsakelig produserer sekretorisk IgA og IgM, som
transporteres via et transmembrant glykoprotein i epitelet kalt secretory component (SC). Ved
epiteloverflaten slippes IgA og IgM løs etter avspalting fra transportmolekylet SC. I
forbindelse med den kvinnelige genitalia, produseres immunglobulinene både lokalt, av de
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lokale lymfocyttene ved møte med antigen, men serumprodusert IgA og IgG fra blodet kan
også komme til og assistere i immunresponsen. Og den raske bevegelsen til IgA og IgG fra
blodet til vevet er mest sannsynlig relatert til en østradiol-indusert mekanisme. Men IgG kan
også påvirke slimhinnes permeabilitet ved at IgG induserer en inflammasjon respons, som
igjen kan føre til at slimhinnen får små hull i seg og dermed lekker. Dette kan være en nyttig
effekt for å få rask patogenbekjempelse ved at immunglobuliner og andre protektive faktorer
kommer raskt til overflaten gjennom en midlertidig lekkasje i slimhinnemembranen, men det
kan også påvirke epitelbarrierens funksjon om dette blir satt ut av balanse (Brandtzaeg 1997).

3.1.2 Humant papillomavirus (HPV)
Papillomavirus er veldig vanlige i naturen og infiserer artsspesifikt. Det vil si at humant
papillomavirus går kun på mennesker. HPV er et virus som blant annet kan infisere
genitalområdene, munn, nese, hals og hud. Disse virusene klassifiseres etter hvor og hvordan
de smitter. HPV kan infisere hud eller slimhinne. Typene som infiserer hud, smitter ved hud
til hud kontakt, og de typene som infiserer slimhinnen, smitter ved slimhinnekontakt. HPVtyper som går på slimhinnen i underlivet overføres ved seksuell kontakt (Severson et al.
2001), selv om det har blitt rapportert at det kan smitte ved å dele seng, dele håndkle og
badedrakter og lignende, og bruk av samme badekar (Kaufman et al. 2000). Mer enn 200
HPV-genotyper har blitt identifisert og ca. 40 infiserer genitalia (Hung et al. 2007). Mengden
av forskjellige HPV-typer har mest sannsynlig utviklet seg gjennom evolusjonært press til å
unngå nøytraliserende antistoffer (Roden et al. 2004).
HPV-infeksjonsforløp og utvikling av livmorhalskreft
HPV er avhengig av at det er rifter i slimhinnen for å smitte, for HPV manifesterer seg kun i
basalceller. Når den har infisert basalceller, samler viruset seg i cellekjernen. Ettersom
keratinocyttene prolifererer blir viruset sluppet ut. Proliferering skjer i alle epidermiske lag,
utenom basallaget. HPV har en inkubasjonstid på tre til fire måneder (Jastreboff & Cymet
2002).

Figur 1. HPV livssyklus. Infeksjonen er avhengig av tilgang på basalcellelaget. Og dette skjer ofte
gjennom rifter i huden eller slimhinnen. Den infiserte cellen deler seg og populasjonen sprer seg lateralt.
Noen av de ”umodne” virusene migrerer inn i differensierende basalcellelag, hvor virusgener aktiveres,
viralt DNA replikeres og kapselproteiner dannes, og viruspartikler formes. Partiklene slippes så ut på
overflaten og kan da smitte mer vev (zur Hausen 2002).
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Viruset er lite og koder for kun åtte gener. Genomet er organisert i ”early region” (E), late
region (L) og oppstrømsregulatoriske regioner (URR), som separerer E og L. URR inneholder
DNA-replikasjonsorigo og andre transkripsjonsregulatoriske elementer. E inkluderer E1, E2,
E4, E5, E6 og E7, og L inkluderer L1 og L2. Størrelsen på genene overskrider
kodekapasiteten, noe som indikerer overlapping av kodende regioner.
I basalcellene er E virusgenene hovedsakelig undertrykt. Men til tross for det begrensede
uttrykket av spesifikke E gener (E5, E6 og E7), resulterer det allikevel i økt proliferasjon av
den infiserte cellen og lateral utbredelse.
Etter inngang i basalcellelaget følger uttrykk av L virusgenene. Det sirkulære virusgenomet
replikeres og strukturelle proteiner dannes. I de øvrige lagene i epidermis eller slimhinnen,
samles og slippes de komplette viruspartiklene ut, som nevnt over. Ettersom HPV-infiserte
lesjoner utvikler seg til livmorhalskreft, integreres virusgenomet ofte i vertcellens DNA (zur
Hausen 2002). Men om integrasjon er avgjørende for kreftutvikling er fortsatt under debatt,
for det viser seg at i noen kvinner med livmorhalskreft finnes det ikke integrert HPV DNA,
men kun fritt virus DNA, og at det i sykdomsfrie kvinner kan finnes integrert HPV DNA
(Woodman et al. 2007). E2 fungerer som hovedregulatoren som kontrollerer uttrykket av alle
de andre virusgenene, og undertrykking av E6 og E7 er en av de viktigste regulatoriske
punktene. Integrasjon av HPV-genomet i vertcellens kromosomale DNA, fører til forstyrrelse
av E2 genet. Tap av E2 fører til oppregulering av E6 og E7, og gjennom det, forhindring av
normal cellesyklusregulering ved interaksjon med p53 og Rb, som fører til en forlenget
cellesyklus og supprimert apoptose, som igjen kan føre til progresjon av HPV-assosiert kreft
(Hung et al. 2007).
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Fig.2. HPV-mediert progresjon til livmorhalskreft. Etterfulgt infeksjon uttrykkes E genene E1, E2,
E4, E5, E6 og E7, og viruset replikeres fra fritt virus DNA. I de øvrige lagene i epitelet replikeres virus
DNA videre, og L1 og L2 og E4 utrykkes. L1 og L2 kapsler inn virusgenomet for å danne ”umodne”
virus i cellekjernen. Lavgradige celleforandringer underbygger viral replikasjon. Et ukjent antall
høyrisiko HPV-infeksjoner utvikler seg til høygradige celleforandringer. Progresjonen av ubehandlede
lesjoner til invasiv kreft er assosiert med integrasjon av HPV-genomet i vertcellen kromosom
(Woodman et al. 2007).

E1 og E2 står for virus DNA-replikasjon og genuttrykk. E4 har en rolle i å forstyrre
integriteten til cytoskjelettet til vertcellen, og gjennom dette å assistere samlingen og
modningen av viruset. Siden E4 først er uttrykt sent i virus-replikasjonssyklusen, er det
egentlig feil å kalle den et E gen (Severson et al. 2001).
E5 har vekststimulerende og transformerende egenskaper og er et onkogen. Men siden E5 ofte
er borte i kreftceller indikerer dette at E5 ikke har en viktig rolle i å vedlikeholde en malign
tilstand, og er derfor ikke obligatorisk i den sene fasen i HPV-mediert karsinogenese (zur
Hausen 2000).
E6 og E7 er de mest onkogene genene i den virusmedierte onkogenesen, ved å udødeliggjøre
keratinocyttene (Severson et al. 2001). E6 danner blant annet et kompleks med E6-assosiert
protein AP (E6AP), som bindes til og medierer degenerasjon av tumorsupressorproteinet p53
gjennom ubiquitin-dirigert proteolyse. p53 er viktig for DNA-reparasjon siden den medierer
enten G1 vekststans eller apoptose, som respons på DNA-skade i cellen. Degradering av p53
resulterer i mangel på cellesykluskontroll, som fører til akkumulering av mutasjoner og
genetisk instabilitet (Brinkman et al. 2007). E6 har også mange andre egenskaper som er
viktige i forbindelse med kreftutvikling (zur Hausen 2000).
E7 binder seg til det retinoblastomiske genproduktet Rb, og hindrer cellesyklusstans
(Severson et al. 2001). Bindingen av E7 til pRb (protein generert fra Rb genet), fører til at Rb
slipper transkripsjonsfaktor E2F, som resulterer i mangel på regulering av cellesykluskontroll
og ukontrollert cellulær proliferasjon, grunnet aktivering av visse E2F avhengige gener, som
kreves for DNA-syntese og cellesykluskontroll (Brinkman et al. 2007).
L genene utgjør kapside (viruskapselen), derL1 koder for hovedkapsidproteinet som utgjør 95
% av virusmassen, og L2 koder for det lille kapsidproteinet (Severson et al. 2001). L1 og L2
utrykkes ikke i forstadier eller maligne celler (zur Hausen 2002).
Høyrisiko HPV-infeksjon er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig årsak i å forårsake
livmorhalskreft
Høyrisiko HPV-infeksjon er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig årsak i å forårsake
livmorhalskreft (Woodman et al. 2007). Høyrisiko HPV-infeksjoner resulterer i utvikling av
livmorhalskreft kun i en liten prosent av infiserte kvinner, etter en lang periode der viruset
ligger latent. En høy andel kvinner klarerer infeksjonen gjennom immunologiske mekanismer.
Immunologisk suppresjon representerer derfor en risikofaktor for viral DNA persistens og
progresjon av lesjoner. Men faktorer som avgjør viral resistens i andre kvinner er ikke
fullstendig kartlagt (zur Hausen 2002).
Immunsystemet er viktig ved kontroll av en HPV-infeksjon. Det fremgår at Th-celler er viktig
i regresjon av lesjoner, samt humoral og cellemediert immunrespons mot HVP-antigener. Det
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at noen infeksjoner slipper unna den immunologiske kontrollen, og utvikler seg til
livmorhalskreft kan se ut til å være basert på forskjellige modifikasjoner i det cellulære
antigen-presenterende systemet, der i blant MHC presentasjon. Og det at de slipper unna den
immunologiske overvåkningen fremgår som et viktig trinn i progresjonen av HPV-relatert
kreft. Det finnes blant annet to kontroller hos infiserte celler som beskytter mot malign
transformasjon. Den ene involverer inhibering av virale onkoproteinfunksjoner og den andre
involverer transkripsjonelle kontroller.

Fig.3. Systemisk- og vertcellekontroll som innvirker på HPV-indusert progresjon mot malign
proliferasjon. Progresjonen av HPV-infiserte celler til LSIL, HSIL og livmorhalskreft avhenger av
sviktende kontrollmekanismer. Disse inkluderer intracellulære kontroller som antagelig er utført av
cyclin-avhengig kinase inhibitorer, en parakrin signalkaskade og en redusert immunkontroll (zur
Hausen 2002).

I tillegg til faktorer ved vertcellen, finnes det flere faktorer som påvirker progresjon av
lesjoner og utviklingen av livmorhalskreft. Disse kan deles i tre grupper: virale risikofaktorer,
mutagene agenter og eksterne forhold.

19

Fig. 4. HPV og ikke-HPV-assosierte faktorer som bidrar til HPV-indusert malign
progresjon. Hormonelle faktorer (østrogen og derivater av østrogen) aktiverer HPVpromotoren og letter udødeliggjøringen av HPV-infiserte celler. Mutagene agenter forsterker
vedvarende HPV DNA, og øker progresjonen ved å modifisere cellulære signalkaskader som
kontrollerer vedvarende HPV, eller fører til økt viral onkogent utrykk. Et økt nivå av E6 og E7
resulterer i en økt genomisk instabilitet, som igjen fremmer progresjon av den infiserte
vertcellen til invasiv vekst (zur Hausen 2002).

Det fremgår at virale faktorer som virus mengde og variant av risiko HPV-type kommer i
tillegg til at det er en høyrisikotype. Andre faktorer som spiller inn er mutagener, røyking,
mange seksualpartnere, multiple infeksjoner med andre seksuelt overførbare sykdommer og
hormoner. En studie viser også at det er en genetisk arvelig predisposisjon for livmorhalskreft,
men genene som er involvert i dette er ikke identifisert (zur Hausen 2002).
HPV-typer og prevalens
HPV klassifiseres også basert på deres onkogene potensial som lavrisiko og høyrisiko typer.
Høyrisikotyper er HPV: 16, 18, 26, 27, 30, 31, 33-35, 39, 40, 42-45, 51-59, 61, 62, 64, 66-69
og 71-74 (Jastreboff & Cymet 2002). Høyrisikotyper har en sterkere bindingskapasitet til p53
og Rb enn lavrisikotyper, som gjør dem mer onkogene (Brinkman et al. 2007). HPV 16 og 18
er de to mest onkogene typene, og har blitt klassifisert som karsenogene av World Health
Organisation International Agency for Research and Cancer (IARC) (Franco et al. 2001).
Forekomsten av HPV-typer i livmorhalskreft totalt: HPV 16 ble funnet i 50 % av tilfellene,
HPV 18 ble funnet i 14 %, HPV 45 ble funnet i 8 % og HPV 31 ble funnet i 5 % (Bosch et al.
1995). HPV 16 er den viktigste onkogene typen, og finnes i ca. 50 % av plateepitelkreft i
livmorhalsen (SCC, kreft som utgår fra plateepitel). Både HPV 16 og 18 er mest prevalente i
adenokarsinomer (AD, kreft som utgår fra kjertelepitel), men HPV 18 er mest prevalent av de
to i denne kreftformen. Basert på etnisk opprinnelse er fordelingen av HPV 16 varianter i
livmorhalskreft er forskjellig for disse to krefttypene. Ikke-europeiske varianter av HPV 16
var mer vanlig i AD enn i SCC, hvor blant annet asiatisk-amerikanske varianter var mer
vanlig. Dette indikerer at AD og SCC varierer signifikant i forhold til deres ikke-virale
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risikofaktorer. Involvering av hormoner i patogenesen er mer fremtredende i AD enn i SCC.
Normale sylinderepitelceller, som ofte er assosiert med AD, uttrykker hormonale reseptorer,
mens basalceller i plateepitelet, som er assosiert med SCC hovedsakelig ikke har det. HPVgenomet inneholder en mengde hormonresponsive elementer som kan spille en rolle i
forbindelse med reguleringen av genuttrykket til viruset (Burk et al. 2003).
HPV 16, 18 og 45 er funnet i en høyere andel i livmorhalskreft sammenliknet med forstadier
til kreft enn andre HPV-typer. Integrasjonen av HPV-genomet i vertcellekromosomet er
assosiert med invasiv kreft, men integrasjon behøver ikke å være nødvendig for å forårsake en
invasjon. Videre er vedvarende transkripsjonsaktivitet nødvendig for å vedlikeholde kreften
(Schiffman et al. 2007). Distribusjonen av HPV-typer funnet i livmorhalskreft varierer
geografisk, og spesifikke HPV-typer kan ha forskjellig risiko for kreft i forskjellige
geografiske regioner. Nyere forskning tyder på at det er en sammenheng mellom spesifikke
MHC og HPV-typespesifikk risiko for livmorhalskreft, som indikerer at vertsgenetikken er
innblandet og burde undersøkes for å forstå geografisk variasjon i typespesifikk HPVprevalens (Bosch et al. 1995).
Lavrisiko HPV-typer forårsaker godartede vorter, og HPV 6 og 11 er funnet i de fleste
kjønnsvorter (zur Hausen 2000).
Det er vanlig at ofte flere HPV-typer forekommer samtidig, og dette forekommer mer
frekvent enn hva som kan forventes ville skje tilfeldig. Studier viser at det er en økt sjanse for
å pådra seg en ny infeksjon om man allerede er smittet med en HPV-type. Det er en generell
forståelse at HPV-infeksjonene er uavhengig av hverandre. Men det viser seg eksempelvis at
virusmengden til HPV 16 er mye høyere når andre HPV-typer er tilstedet, enn når HPV 16 er
alene. Og i kvinner med invasiv kreft finnes HPV 16 DNA oftere i integrert form når HPV 16
er alene, enn når HPV 18 er tilstedet samtidig. Dette kan tyde på at infeksjonene på en måte
kan påvirke hverandre, og om det er slik at det også kan tenkes at å fjerne en type ha en
fordelaktig effekt for de andre HPV-typene (Woodman et al. 2007).

3.1.3 Livmorhalskreft
Genital HPV-infeksjon er den mest prevalente seksuelt overførbare sykdommen, og kan
infisere alle overflater på kjønnsorganene, innvendig og utvendig, og endetarm (2008). HPV
ansees å være hovedårsaken bak manglende regulering av cellesyklusen, som man mener
ligger til grunn for utviklingen av livmorhalskreft. Det finnes HPV i nesten alle
livmorhalskrefttilfeller 93 % (Bosch et al. 1995) til 99.7 % (Franco et al. 2001)). Den høyeste
prevalensen av HPV-infeksjoner hos kvinner er hos de som er under 25 år, deretter synker
prevalensen. Det kommer igjen en topp på prevalensen av infeksjon hos eldre kvinner på alder
der forekomsten av livmorhalskreft er høyest (Woodman et al. 2007). Livmorhalskreft er den
nest hyppigste krefttypen i verden, og den viktigste krefttypen i utviklingsland, der det er ca.
500 000 tilfeller, og 275 000 dødsfall i året (2002) (Schiffman et al. 2007), og utgjør ca. 10 %
av all krefttilfeller hos kvinner (Franco et al. 2001).
I Norge er livmorhalskreft den tredje vanligste kreften hos kvinner i alder 15-54, men
prevalensen har sunket siden 1970-tallet. I 2006 var det 294 nye tilfeller rapportert, med en
topp hos kvinner i alderen 30-44 år (2007). Forekomsten av livmorhalskreft har sunket mye
siden 1980-tallet grunnet innføring av celleprøver. Men det synes å være en ny trend av
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økende tilfeller de siste årene, både i USA og i Europa. Dette kan skyldes økt deteksjon
gjennom nye diagnostiske tester (Franco et al. 2001).
Det finnes hovedsakelig to typer livmorhalskreft: plateepitelcarcinom (SCC) og
adenokarsinom (AC). SCC står for 90 % av livmorhalskreften (Severson et al. 2001). Veldig
få infeksjoner utvikler seg til kreft, og det tar opptil flere tiår før forstadier utvikler seg til
livmorhalskreft.
De fleste HPV-infeksjoner forsvinner innen 1-2 år. Gjennomsnittstiden av varigheten fra
utvikling av forstadier til invasiv kreft er mye lenger enn tiden fra en HPV-infeksjon er
etablert til utvikling av forstadier. De mest persisterende typene fremgår som de mest vanlige
(Schiffman et al. 2007). Graden av celleforandring klassifiseres hovedsakelig etter to
systemer. I cervical intraepithelial neoplasia (CIN) systemet, er CIN 1 lavgradige
celleforandringer, CIN 2 og 3 er høygradige celleforandringer, og carsinomain situ er invasiv
livmorhalskreft. Betheda systemet går fra atypical squamous cells of undertermined
significance (ASCUS), low grade squamous intraepithelial lesion (LSIL), high grade
squamous intraepithelial lesions (HSIL) til carcinoma in situ (Jastreboff & Cymet 2002).

3.1.4 Vaksiner:
Vaksiner er en av de mest brukte legemidlene (Brennan & Dougan 2005). Det finnes to måter
å oppnå beskyttelse på: gjennom passiv og gjennom aktiv immunisering. Ved passiv
immunisering oppnår man beskyttelse gjennom antistoffer som allerede er produsert av andre
individer. Aktiv immunisering forekommer naturlig gjennom en normal infeksjon eller ved å
etterlikne denne. En vaksinering er ment til å forårsake en immunrespons som er så lik en
naturlig infeksjon som mulig. Dette er ikke lett å få til grunnet kompleksiteten ved
immunresponsen mot forskjellige mikroorganismer. Diverse cellemedierte mekanismer er
involvert i forskjellige infeksjoner, og vaksinen må aktivere de mest relevante
effektorsystemene i hvert tilfelle, for å indusere en tilstrekkelig immunrespons for å oppnå
immunologisk hukommelse (Lea 2000).
En vaksine kan defineres som et medisinsk produkt som iverksetter eller modifiserer en
tilsiktet og spesifikk immunrespons for profylaktisk eller terapeutisk behandling av en
sykdom eller tilstand (Brennan & Dougan 2005). Vaksiner kan bli basert på levende, døde
eller innaktiverte hele organismer eller deler av dem, eller rensede produkter fra dem,
rekombinante vektorer eller DNA-sekvenser. Vaksiner kan deles inn i to grupper: levendesvekkede vaksiner eller døde, urepliserbare vaksiner (Lea 2000).
Tradisjonelle vaksiner er levende-svekkede mikroorgansimer, inaktiverte hele
mikroorganismer, og delte eller subenhetstilberedninger. Nye vaksine teknologier inkluderer
blant annet rekombinant proteinvaksiner, virusliknende partikler (VLP)-vaksiner og DNAvaksiner (Ulmer et al. 2006). Mange av disse vaksinene baseres på bioteknologi og produseres
ved rekombinant DNA-teknologi (Brennan & Dougan 2005).
Adjuvans:
Drepte/døde vaksiner er ikke i stand til å replikere in vivo, og er derfor mindre immunogene
enn levende vaksiner. Derfor administreres disse ofte sammen med eksogene stoffer, kalt
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adjuvans, for å kompensere for den reduserte immunogeniteten (Ulmer et al. 2006).
Adjuvanser er immunologiske agenter som inkorporeres i vaksineformuleringen for å
forsterke immunogeniteten til vaksinens antigen. Adjuvanser kan klassifiseres basert på
fysiske og kjemiske egneskaper. Basert på disse blir adjuvans delt inn i: mineralsalt,
mikrobiologiske, partikulære, olje-emulsjon, og adjuvans basert på overflateaktive stoffer,
syntetiske stoffer, cytokiner og genetiske adjuvanser. Adjuvanser virker hovedsakelig
gjennom tre grunnleggende mekanismer: 1) effekt på antigenlevering og presentasjon, 2)
indusering av immunmodulære cytokiner og 3) effekt på APC. Adjuvansens virkning er tenkt
at går etter ”antigen depot effekten”, som holder igjen antigener på injeksjonsstedet og slipper
det sakte fri for å fremme vedvarende antigenpresentasjon, og på den måten øke deres
biologiske og immunologiske halveringstid, samt forbedre levering av antigen til APC og
sekundære lymfoide organer (Plotkin & Orenstein 2004).
Den eneste globalt godkjente adjuvansen for bruk i mennesker er alum, som er adjuvans
basert på aluminiumsaltderivater. MF59, en squalene oljeemulsjon, TLR4 ligand og MPL,
renset fra bakterier, eller laget med syntetisk kjemi har også blitt godkjent i noen land (Kwissa
et al. 2007).
Adjuvanser som inneholder aluminium (Al) er den mest brukte adjuvansen. Flere
aluminiumsforbindelser blir brukt og er kjent som aluminium hydroksid, aluminium fosfat
eller alum. Alums immunpotensial ble oppdaget i 1992, og millioner av vaksinedoser med
alum har blitt administrert siden. Aluminium forekommer ikke naturlig i kroppen, så all
aluminium i blod, urin og vev kommer da fra vaksinering med alum. Det er ingen sikker
kunnskap om hvordan virkningsmekanismen til adjuvanser med aluminium potenserer
immunresponsen, men tre mekanismer brukes til å forklare hvordan alum kan øke
antistoffproduksjon: 1) depotmekanismen, 2) inflammasjonsmekanismen og 3) ved økt opptak
av antigen i APC. Alum aktiverer hovedsakelig en medfødt immunrespons, med Th2 rettet
bias, som gir økte titer av Th2-avhengige antistoffklasser IgG og IgE. I tillegg aktiverer den
også kompliment systemet, og koagulasjonskaskaden kan være involvert i alum gjenkjenning
(McKee et al. 2007).
I 1959 ble den adjuvante effekten av lipopolysakkarid (LPS) endotoksin fra gram-negative
bakterier oppdaget. Men denne kunne ikke brukes i mennesker fordi den var for toksisk.
Monofosforyl Lipid A (MPL) adjuvans, utviklet av Corixa Inc., som nå eies av GSK (Kwissa
et al. 2007), er laget fra LPS, men er mye mindre toksisk en LPS. Den har for øvrig bevart den
immunmodulerende effekten. Denne adjuvansen gir en lavere sekresjon av
proinflammatoriske cytokiner, men aktiverer APC, som fører til utløsning av en
immunmodulsert cytokinkaskade, og stimulerer også en Th1 respons som induserer en
cellemediert immunitet og komplementfikserte antistoffer (Plotkin & Orenstein 2004). AS04,
er en adjuvans som består av en kombinasjon av alum og MPL (McKee et al. 2007).
HPV-vaksiner
Det finnes i dag to HPV-vaksiner på markede: Gardasil fra Merck og Cervarix fra
GlaxoSmithKline (GSK). De begge er basert på VLP vaksineteknologi. Profylaktiske VLP
fåes ved å uttrykke HPV kapsidproteinene L1 alene, eller i kombinasjon med L2, i et
ekspresjonssystem. Når disse proteinene blir overuttrykt i ulike cellulære ekspresjonssystem,
samler disse molekylene seg spontant til VLP, som morfologisk likner naive HPV vironer,
men som ikke inneholder virusgenomet. De er ikke infeksiøse og inneholder ingen onkogener,

23

og VLPene har også epitopformene som kreves for å indusere nøytraliserende antistoffer mot
L1 og L2 (Breitburd & Coursaget 1999).
Gardasil
Gardasil er en VLP vaksine produsert av det Amerikanske legemiddelfirmaet Merck..
Gardasil inneholder VLP fra det rekombinante hovedkapselproteinet L1 til HPV-typene 6, 11,
16 og 18. L1 proteinet produseres ved separert fermentering i et rekombinant
soppcellesystem, og samles spontant inn i VLPer. Disse VLPene renses ut og samles i en
løsning som tilsettes en aluminium hydroxyfosfat adjuvans samt noen andre tilleggsstoffer
(Merck 2008).
Cervarix
Cervarix er en VLP vaksine produsert av GSK, et legemiddelfirma med hovedkvarterer i UK
(GlaxoSmithKline 2008). Cervarix inneholder HPV-16 og HPV-18 L1 antigen, som samles
spontant til VLP ved bruk av Baulovirus i et ekspresjonssystem. Disse VLPene renses ut og
tilsettes en løsning med en AS04 adjuvans, som inneholder både aluminium og MPL, i stedet
for den vanlig aluminiumsadjuvansen.
Disse to vaksinens hovedmekanisme antas å være at de indusere en humoral immunrespons
gjennom serum IgG som overføres til slimhinnen i blant annet livmorhalsen. Og at den
muligens også induserer en cellemediert immunrespons (GlaxoSmithKline u.å.).

3.2 Saksgang og instanser
Gardasil ble FDA godkjent 8. juni 2006 (FDA 2006b) og i Norge 20. september 2006,
gjennom EMEA (Legemiddelverket 2006), og Cervarix ble godkjent i Norge 20. september
2007, gjennom EMEA (Legemiddelverket 2007). I forbindelse med denne godkjenningen ble
det aktuelt å vurdere om vaksinen skulle implementeres i det nasjonale
barnevaksinasjonsprogrammet.

3.2.1 Barnevaksinasjonsprogrammet
Det anbefalte vaksinasjonsprogrammet avgjøres av HOD, og innkjøp og distribusjon gjøres av
FHI. Basisvaksinasjonen foregår i sped- eller småbarnsalder, og det blir gitt boosterdose i
skolealder. Boosterdose i voksen alder er aktuelt for personer som utsettes for økt risiko. Alle
barn bosatt i Norge skal tilbys vaksinasjon etter programmet og har rett på dette. Det anbefalte
vaksinasjonsprogrammet inneholder vaksiner mot ni ulike sykdommer, og blant disse er
meslinger-kusma-røde hunder (MMR) og difteri-tetanus-kikhoste (DTP) vaksinene. Alle
vaksinasjonene er frivillige. Det er kommunehelsetjenesten som har plikt å tilby vaksinasjon
etter programmet. Barn som er uvaksinert eller mangelfullt vaksinert i forhold til
vaksinasjonsprogrammet skal få tilbud om innhentingsvaksinasjon så tidlig som mulig
(Sandbu 2007).
Det ble gjennomført en utredning om HPV-vaksinen over flere trinn i forbindelse med en
vurdering av om den burde innføres i vaksinasjonsprogrammet. Første utredning ble utført av
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en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelseinstituttet (FHI), og resulterte i rapporten 2007:9:
Vaksine mot humant papillomavirus (HPV).

3.2.2 Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI):
FHI er et forvaltningsorgan underlagt HOD, og er en nasjonal kompetanse institusjon for
myndighetene, helsetjenesten, rettsapparatet, påtalemyndigheter, politikere, media og
publikum. Instituttet består av en administrasjonsdivisjon og fem fagdivisjoner: der i blant
smittevern. Målet med FHI er å bedre befolkningens helse, livskvalitet og rettssikkerhet og
hovedmålene er: helseovervåkning, forskning og forebygging. Områder som skal gies ekstra
oppmerksomhet fremover er blant annet sosiale helseforskjeller, helseovervåkning og registre
og internasjonale helseutfordringer (Folkehelseinstituttet 2003).
Det er divisjon for smittevern som håndterer vaksineanliggende, og Hanne Nøkleby er
divisjonsdirektør i denne avdelingen. De driver blant annet med vaksineforsyning, gir råd om
smittevern og forebygging av smittsomme sykdommer til myndigheter, helsepersonell og
befolkningen, og forskning i et folkehelseperspektiv. Divisjonen er delt opp i divisjonsledelse
og kvalitetssikring samt i syv avdelinger der i blant: avdeling for bakteriologi og
infeksjonsimmunologi, avdeling for biofarmasøytisk produksjon, avdeling for
infeksjonsovervåkning og avdeling for vaksine og avdeling for virologi. I forbindelse med
vaksiner importerer og distribuerer FHI vaksiner og deriblant alle vaksiner til
barnevaksinasjonsprogrammet, immunglobuliner og sera. Preparatene er reseptpliktige
legemidler og distribueres til helsestasjoner, legekontor, sykehus og apotek. FHI driver også
rådgivning til helsepersonell om vaksiner og vaksinebruk (Folkehelseinstituttet).
For HPV-vaksinen ble det i etter første utredning fra FHIs arbeidsgruppe bestilt to rapporter
fra Kunnskapssenteret: Rapport Nr. 5-2007: Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV).
Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-vaksiner, og rapport Nr.12-2007: Økonomisk
evaluering av humant papillomavirus (HPV)-vaksinasjon i Norge, som skulle inkluderes i
beslutningsgrunnlaget.

3.2.3 Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjeneste:
Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten ble opprettet 1. januar 2004. Opprettelsen var en
sammenslåing av Senter for medisinsk metodevurdering (SMM), SINTEF Unimed, Stiftelsen
for helsetjenesteforskning (Heltef) og Divisjon for kunnskapshåndtering i Sosial- og
helsedirektoratet. Bakgrunnen for denne sammenslåingen var behovet for å styrke
kunnskapsgrunnlaget for faglige beslutninger i helsetjenesten og forvaltning for i større grad å
nå helsepolitiske mål. Kunnskapssenteret etatstyres fra SHdir, men skal være faglig
uavhengig. Siden etablering av Kunnskapssenteret har det ekspandert og blitt tillagt nye
oppgaver. Fra 1. januar 2006 ble Helsebiblioteket etabler og innlemmet i senteret, fra 1.
januar 2007 ble Gruppe for kvalitetsforbedring i helsevesenet (GRUK) med, fra mai 2007
kom Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i gang, og sekretariatsfunksjonen for Nasjonalt råd
for kvalitet og prioritering ble lagt til senteret fra 2007 (Kunnskapssenteret 2008b).
Kunnskapssenteret innhenter, analyserer og formidler kunnskap, og støtter helsetjenesten i
håndtering av kunnskap for å medvirke til gode beslutninger på alle nivåer i helsetjenesten, og
bidra til virksomme og trygge tjenester som ivaretar brukerens behov. Hovedtyngden av
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senterets oppdrag er eksterne, og de viktigste oppdragsgiverne er helsetjenesten og
forvaltningen. Det er oppdragsgiveren som utformer sin bestilling og bestillingen bearbeides
så sammen med Kunnskapssenteret. Det er vanlig at det blir inkludert eksterne fagfolk i
prosessen. Kunnskapssenterets arbeidsområde er kunnskapshåndtering (kritisk vurdering,
oppsummering og formidling av forskning), kvalitetsmåling, kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet. Innen disse arbeidsområdene utvikler Kunnskapssenteret ny kunnskap ved
egen forskning, bidrar med sin kompetanse i utdanning av helsepersonell, identifiserer og
peker på kunnskapsmangler, støtter og driver formidlingsarbeid, og har også en nasjonal
funksjon innen arbeidsområdene og deltar aktivt i internasjonale nettverk og organisasjoner
(Kunnskapssenteret 2008c). Sekretariatet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten er underlagt Kunnskapssenteret (Kunnskapssenteret).
Basert på de to rapportene fra Kunnskapssenteret om HPV-vaksinene og FHIs egen rapport,
sendte FHI sin anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet 12. april 2007.

3.2.4 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD):
HOD har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale
tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivning i
Norge. Bjarne Håkon Hanssen er nå (høsten 2008) Helse- og omsorgsminister og er
departementets øverste leder. Han har en politisk stab på fire statssekretærer: Rigmor Aasrud,
Kari Henriksen, Dagfinn Sundbøe og Ellen Birgitte Pedersen, og en politisk rådgiver: Ketil
Lindseth (HOD u.å.-c).
HOD har syv avdelinger: Folkehelseavdelingen, Spesialisthelseavdelingen, Eieravdelingen,
Helserettavdelingen, Kommunetjenesteavdelingen, Budsjett- og økonomiavdelingen og
Administrasjonsavdelingen (HOD u.å.-a). HOD har også samtlige underliggende etater som
blant annet: Helsedirektoratet, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Norsk pasientskadeerstatning, og
Pasientskadenemnda (HOD u.å.-d).
Etter å ha mottatt anbefaling fra FHI om implementering av HPV-vaksine i
barnevaksinasjonsprogrammet, sendte HOD så saken til Sosial- og helsedirektoratet, som
skulle foreta en ny vurdering av spørsmålet om HPV-vaksinering av norske jenter for å belyse
en rekke faglige perspektiver før en beslutning kunne taes (Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering i helsetjenesten 2007).

3.2.5 Sosial- og helsedirektoratet (SHdir):
Sosialdelen ved til Sosial- og helsedirektoratet ble flyttet ut av SHdir den 1. april i år, og
direktoratet byttet da navn til Helsedirektoratet. Men siden de dokumentene som denne
oppgaven baserer seg på ble laget av daværende Sosial- og helsedirektoratet, vil jeg for
enkelhetens skyld bruke forkortelsen SHdir.
SHdir er faglig forvaltningsorgan på sosial- og helseområdet, og har delegert myndighet på
enkelte områder av sosial- og helselovgivning. SHdir skal bidra til å gjennomføre nasjonal
helse- og sosialpolitikk og skal gi råd til sentrale myndigheter, kommuner, helseforetak og
frivillige organisasjoner. En viktig oppgave for SHdir er å utvikle og effektivisere det
helsefremmende og forebyggende arbeidet og tjenestetilbudet på helse- og sosialområdet i
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helsetjenesten. SHdir har også ansvaret for Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten,
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, Pasientombudene og faglig ansvar for helseog sosialtjenester hos fylkesmennene (HOD u.å.-b).
SHdir skal styrke den sosiale tryggheten og helsen til hele befolkningen gjennom helhetlig og
målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå, og skal gjøre dette med
utgangspunkt i rollen som fagorgan, regelverksforvalter og iverksetter på helse- og
omsorgspolitiske områder. De har ansvar for å følge med på forhold som påvirker folkehelse
og levekår, samt følge utviklingen i helse- og omsorgstjenestene. På grunnlag av dette skal de
gi råd og veiledning om strategier og tiltak ovenfor sentrale styresmakter, regionale og lokale
styresmakter, helseledere, frivillige organisasjoner, privat sektor og befolkningen. De har også
ansvar for å sammenlikne kunnskap og erfaringer i faglige spørsmål og opptre nasjonalt
normerende på utvalgte områder, og være en kompetanseorganisasjon som styresmakter, ulike
sektorer, tjenesteapparatet, interesseorganisasjoner, fag- og utviklingsmiljø samt media kan
kontakte. SHdir skal også sikre at vedtatt politikk blir iverksatt på helse- og omsorgsområdet i
helsetjenesten, og målet er at politikken skal realiseres i samsvar med de føringene som
departementet legger i sturingsdokumentene. De skal også engasjere seg i internasjonalt
arbeid og anliggende og se helse i et globalt perspektiv. SHdir har 20 fagavdelinger der i
blant: Bioteknologi og generelle helselover, medisinsk utstyr og legemidler, personell og
utdanning og kvalitet og prioritering (SHdir 2008b).
I forbindelse med drøftingen med FHI og HOD om en implementering av HPV-vaksinen i det
nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, ønsket SHdir å løfte spørsmålet inn i Nasjonalt råd
for kvalitet og prioritering i helsetjenesten (Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten 2007).

3.2.6 Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering
Formålet for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten er å bidra til mer
helhetlig tilnærming til problemstilinger om kvalitet og prioritering i helsetjenesten, felles
situasjons- og problemforståelse hos aktørene i helsetjenesten slik at de ulike institusjoners
tiltak og prosesser blir godt koordinert, samt medvirke til dialog mellom myndigheter,
tjenesteytende virksomheter, brukerorganisasjon og faglige organisasjoner/fagforeninger.
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten har en rådgivende funksjon i
forbindelse med dette og skal gjennomføre prosesser med sikte på disse anliggender.
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten skal vektlegge rutiner som ivaretar
disse formålene og etablerer prosesser som ivaretar/innspill erfaringer fra utøvende tjenester,
eksempelvis gjennom høringsmøter. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten
skal også gi innspill til prioriteringsspørsmål som eventuelt må avgjøres som en del av
ordinære budsjettprosesser. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten har ikke
som rolle å gi pålegg om hvordan den enkelte virksomhet skal følge opp Nasjonalt råd for
kvalitet og prioritering i helsetjenestens tilrådinger, så de aktuelle virksomhetene må ut ifra
sin ansvarsposisjon på selvstendig grunnlag ta nødvendige initiativ for oppfølging. Aktuelle
temaer for behandling i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten er blant
annet:
•

Spørsmål i forbindelse til om det utvikler seg eventuelle uakseptable forskjeller i
tjenestetilbudet på tvers av fagområder, geografi eller sosiale grupper og gi råd om
hvordan slike forskjeller kan utlignes.
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•

Spørsmål knyttet til innføring av ny og kostbar teknologi/legemidler

HOD kan be SHdir om å ta opp saker i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten, og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten skal gi uttalelser til
saker som er reist av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenestens medlemmer.
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten er satt sammen av medlemmer fra
forskjellige virksomheter med ansvar for helsetjenester, fra forvaltningen, fra
brukerorganisasjonen og universiteter og høgskoler. Bjørn-Inge Larsen, som er direktør for
SHdir, er også leder for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten som for
øvrig består av 24 rådsmedlemmer. Som utgangspunkt for Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering i helsetjenesten gjelder både forvaltningsloven og offentlighetsloven, og Nasjonalt
råd for kvalitet og prioritering i helsetjenestens uttalelser er offentlige om ikke annet følger av
lovbestemt taushetsplikt (Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2008c).
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenestens sekretariatsfunksjon er
organisatorisk lagt til Nasjonal kunnskapssenter for helsetjenesten. Sekretariatet er et
stabselement som ligger direkte under ledelsen i Kunnskapssenteret. Sekretariatet skal blant
annet være med på å identifisere fremtidige saker innefor Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering i helsetjenestens arbeidsområde, og skal også forestå utredning av saken på ulike
tidspunkter i saksbehandlingsprosessen, slik at Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten har et så godt grunnlag som mulig til å treffe sine beslutninger. Sekretariatet
består av fire personer der i blant assisterende direktør Britt Mørland og direktør John-Arne
Røttingen (Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2008f).
Nasjonalt råd besluttet rutiner for sin saksgang sist i sitt møte 8. oktober 2008. Prosessen
begynner i det en sak meldes inn fra en/flere av rådsmedlemmene til sekretariatet, som så
foretar en første utredning av de problemstilingene som saken reiser sammen med den som
har fremmet forslaget. På bakgrunn av denne diskusjonen utarbeider sekretariatet et
problemnotat, som så legges frem for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten. Det faktum at denne biten av prosessen er skilt ut har med hensikt å vise
betydningen av å få en åpen og legitim prosess. Dette skal sikre at Nasjonalt råd for kvalitet
og prioritering i helsetjenesten får et godt nok beslutningsgrunnlag for å avgjøre om en sak
skal gå videre eller ikke, at den som har fremmet forslaget føler at intensjonen med forslaget
fanges opp og videreformidles til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten på
en korrekt måte, at man får en omforent forståelse av kriteriene for å velge saker, at alle
forslagene blir behandlet på en så lik måte som mulig, og at sekretariatet raskt kan komme i
gang med de innledende saksforberedelsene. Med utgangspunkt i presentasjonen av de
innmeldte sakene og på bakgrunn av en kort diskusjon fatter Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering i helsetjenesten et vedtak om det ønsker å behandle saken videre eller ikke. Om en
sak vedtas å bli behandlet går den tilbake til sekretariatet, som sammen med forslagsstiller,
foreslå en grundigere utredning. Når saken er tilstrekkelig utredet sendes den tilbake til
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten for behandling, og på bakgrunn av
sakens dokumenter fatter Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten sine vedtak.
I enkelte saker kan det være behov for ytterligere dokumentasjon/saksbehandling, og i disse
tilfellene går saken tilbake til sekretariatet på nytt (Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten 2008e).
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering behandlet saken om implementering av HPVvaksinen over to møter, ett 26. november 2007 og det siste 26. mars 2008, der de tilrår
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innføring av tilbud om HPV-vaksinering i barnevaksinasjonsprogrammet for 12-årige jenter
som del at et helhetlig program for å motvirke livmorhalskreft (Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering i helsetjenesten 2008a). På dette grunnlag ble saken sent tilbake til HOD for å bli
tatt opp i forbindelse med budsjettet 2009, der Stortinget skulle ta stilling til saken. Der ble
det besluttet å foreslå en bevilgning på 57 millioner NOK i året 2009 til en HPV-vaksinasjon i
det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet som del av et helhetlig program for å forebygge
livmorhalskreft i Norge (HOD 2008). Det eksisterende tiltaket mot livmorhals har vært
screeningprogrammet som utføres i forbindelse med Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft
i regi av Kreftregisteret.

3.2.7 Kreftregisteret
Kreftregisteret, institutt for populasjonsbasert kreftforskning, ble opprettet i 1951 og er et av
de eldste nasjonale kreftregistre i verden. Siden Kreftregisteret går så langt tilbake, og Norge
har et unikt personnummersystem, er Kreftregisterets material veldig godt egnet til å etablere
ny viten gjennom forskning samt å spre kunnskap om kreftsykdom, også i et internasjonalt
perspektiv. Kreftregisteret er organisert som en selvstendig institusjon. Alle landets leger er
pålagt ved lov å melde alle nye krefttilfeller til Kreftregisteret. Kreftsykdom skal også meldes
dersom det er mistanke om kreft, selv om det ikke er stilt sikker diagnose eller om diagnosen
stilles for første gang ved obduksjon. Siden kreftopplysninger kommer fra flere uavhengige
kilder sikres registreringen god fullstendighetsdekning. Kreftregisteret har også ansvar for
masseundersøkelsene Mammografiprogrammet og Masseundersøkelse mot livmorhalskreft,
som har som hensikt å forebygge dødsfall fra kreft ved å oppdage kreftsykdom eller forstadier
til kreft så tidlig så mulig. Med bakgrunn i dette og det at Kreftregisterets kompetanse innen
diagnostikk og behandling eskalerer, har Kreftregisteret i samarbeid med det kliniske miljøet i
Norge utviklet nasjonale kvalitetsregistre for behandling av kreft (Kreftregisteret 2008).

3.2.8 Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (screeningprogrammet)
Nasjonalt screeningprogram ble vedtatt å gjennomføres i 1991, og Kreftregisteret skulle være
ansvarlig for oppbygging, gjennomføring og evaluering av programmet, og i 1995 ble
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft gjort landsdekkende. Masseundersøkelsen mot
livmorhalskreft er et samarbeidsprosjekt mellom Kreftregisteret, FHI og HOD, og
administreres av Kreftregisteret. Det baserer seg på data fra ulike spesialregistre som
cytologiregisteret, histologiregisteret, CIN-registeret, HPV-registeret, Kreftregisterets
hoveddatabase, dødsårsaksregisteret og folkeregisteret (Nilsen et al. 2007).
Hovedhensikten med programmet er å redusere antall tilfeller av og dødeligheten, og
forhindre utvikling til livmorhalskreft ved at forstadier til kreft oppdages og behandles.
Kvinner mellom 25 og 69 år skal ta en celleprøve hvert tredje år når det ikke er unormale
funn. Det er ikke funnet belegg for at hyppigere prøvetaking av symptomfrie kvinner
reduserer risikoen for utvikling av livmorhalskreft. Kvinner med unormale funn kontrolleres
og følges opp etter retningslinjer. Kontrollcelleprøver med høygradige celleforandringer eller
HPV-infeksjon med onkogene HPV-typer henvises til utvidet diagnostikk med kolposkopi, og
om det her blir påvist høygradige celleforandringer i vevsprøven er det en indikasjon på
kirurgisk behandling.
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Dekningsgraden til screeningprogrammet er opp i 80 % for kvinner i alderen 25-69 år,
(Klouman et al. 2007) og forekomsten av livmorhalskreft har sunket betraktelig etter
innføringen av screeningprogrammet. Men det fremkommer i en norsk studie at programmet
fortsatt har potensial til forbedring, for det viser seg at mer enn halvparten av
livmorhalskrefttilfellene som diagnostiseres i Norge forekommer hos kvinner som ikke har
tatt celleprøver de siste ti årene før diagnosen stilles (Nygard et al. 2003). Det kommer også
frem at 28 % av kvinner som får diagnostisert plateepitelkreft i livmorhalsen har hatt en
normal celleprøve mindre enn tre år før diagnosen ble stilt, og at kvinner med celleprøver der
det er misstanke om celleforandringer har en økt risiko for utvikling av høygradige
celleforandringer med opp til 3,5 ganger sammenliknet med kvinner med normale celleprøver
(Nygard et al. 2003). Dette illustrerer at cellescreening også har litt begrenset prediktiv verdi i
forbindelsen med livmorhalskreft, og det anbefales i denne artikkelen at nye og eventuelt
bedre diagnostiske prosedyrer burde bli implementer for å bedre screeningprogrammet. Det
taes ca. 450 000 celleprøver av norske kvinner i året, derav det fremkommer at 6 % av
celleprøvene var usikre eller viste lavgradige celleforandringer og 1,4 % av prøvene viste
høygradige celleforandringer som i Norge krever utvidet diagnostikk. Ca. 3000 kvinner blir
behandlet for livmorhalskreft eller forstadier til livmorhalskreft i året, og den vanligste
behandlingen for dette i Norge er konisering.
I forbindelse med at HPV-vaksinen er foreslått innført i barnevaksinasjonsprogrammet er det
også foreslått meldeplikt i nasjonalt vaksinasjonsregister, også av HPV-vaksinasjon som
forekommer utenfor barnevaksinasjonsprogrammet.

3.2.9 Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK)
SYSVAK er et landsomfattende system for vaksinasjonskontroll med et sentralt elektronisk
register og er hjemlet i SYSVAK-registerforskriften som igjen er hjemlet i helseregisterloven,
helsepersonelloven og smittevernsloven. SYSVAK omfatter kun vaksinasjoner og ble etablert
som landsomfattende register i 1996. Hensikten med SYSVAK er hovedsakelig at det skal
bidra som et hjelpemiddel for å sikre at alle barn får et tilfredsstillende vaksinasjonstilbud
samt å være et redskap for å skaffe opplysninger om den enkeltes vaksinasjonsstatus, som har
betydning i forbindelse med å sikre riktig vaksinasjon senere i livet. SYSVAK brukes også
som et verktøy til å holde oversikten over vaksinasjonsdekningen i landet og legge grunnlag
for forbedring av vaksinasjonsprogrammet. Det er FHI som er ansvarlig for innsamling og
behandling av helseopplysningene i SYSVAK, samt vedlikehold av databasen, utvikling av
det sentrale registret og løpende kvalitetssikringsrutiner. SYSVAK blir for tiden oppgradert til
å bli et nytt og mer brukervennlig system, og FHI skal også etter hvert overta den tekniske
driften av SYSVAK.
Helsepersonell som administrerer vaksinen skal registrere og melde opplysninger om
vaksinasjon og eventuelle uønskede hendelser etter vaksinasjon til SYSVAK uten hensyn til
taushetsplikten. Kun bivirkninger som observeres umiddelbart etter injeksjonen registreres, så
ellers er formålet med SYSVAK å finne sammenheng mellom utbrudd av sykdommer og
tilstander og vaksinasjonsdekning.
De som har plikt å registrere i SYSVAK er helsestasjoner og skolehelsetjenesten, andre
institusjoner som gir vaksinen til barn/ungdom, samt vaksinatør som vaksinerer i forbindelse
med barnevaksinasjonsprogrammet, eksempelvis legekontor. Man kan pålegge registrering i
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SYSVAK av vaksinasjoner som foregår utenom barnevaksinasjonsprogrammet, slik det blant
annet er foreslått i forbindelse med HPV-vaksinen.
FHI har konsesjon fra Datatilsynet til å drive helseregistre, og vaksinasjonsopplysningene
registrert i SYSVAK samles inn og oppbevares i samsvar med lover, forskrifter og de
sikkerhetsregler som gjelder i helsetjenesten for å ivareta personvern og sikre personregistre.
Forskriftene pålegger bare å registrere de vaksinene som inngår i vaksinasjonsprogrammet,
men det er lagt opp til at andre vaksinasjoner utenom programmet også kan registreres.
Kvalitetssikringsrutinene i SYSVAK omfatter kun vaksiner som er implementert i
vaksinasjonsprogrammet, og vaksinasjoner som er registrert i SYSVAK blir ikke slettet.
Dersom en vaksine som er en del av vaksinasjonsprogrammet ikke blir satt, skal det
registreres en kontraindikasjon for vaksinen. Det skal også registreres om det oppstår
uønskede hendelser etter en vaksinasjon. Det er presisert at det er meldepliktig selv om
vaksine bare er mistenkt årsak til alvorlig uønsket hendelse, og det er helsepersonell som skal
melde inn alvorlige uønskede hendelser etter vaksinasjon så snart som dette blir kjent for
helsepersonellet.
Den som er registrert i SYSVAK har rett til informasjon om SYSVAK og innsyn i
helseopplysninger om seg selv. Foreldre eller andre med foreldreansvar har også rett til
innsyn (Sandbu 2007).
Meldeplikt til SYSVAK er en del av forutsetningen som ligger bak beslutningen om en
innføring av HPV-vaksinen. De andre forutsetningene er blant annet kobling av SYSVAK til
de ulike registrene i Kreftregisteret for å følge opp vaksinens effekt og sikkerhet og
langtidsvirkninger. Videre må screeningprogrammet fortsette som før (SHdir 2008a).
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4 METODE
Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming for denne oppgaven. Kvalitativ metode blir brukt til å
produsere data som kan karakterisere et fenomen (Dalland 2002). Den kvalitative
metodetilnærmingen prøver i en større grad å fange opp meninger og erfaringer som ikke kan
oversetters til tall eller måles. Den kan beskrive komplekse problemstillinger, gå i dybden og
kan tillate forskeren å se fenomenet fra innsiden. Dette er essensielt for å belyse temaet i
denne studien på en riktig måte, så denne metoden er derfor meget appliserbar for denne
oppgaven (Dalland 2002).
Kvalitative samfunnsvitenskapelige metoder kan baseres på ulike typer kilder og metoder som
kan brukes alene eller kombineres. Det finnes tre hovedtyper kilder i samfunnsvitenskapelige
studier: aktører, respondenter/informanter og dokumenter. Basert på oppgavens
problemstilling har jeg valgt å bruke både informanter gjennom kvalitative intervju og
dokumenter som grunnlag for oppgavens kvalitative data. Jeg synes det er mest aktuelt å
omtale intervjuobjektene som informanter selv om respondent også kunne blitt brukt. Disse
betegnelsene brukes ikke konsekvent i faglitteraturen, men Grønmo (2004) skiller mellom de
to ved at respondent gir mer personlig informasjon, mens informanten bidrar med informasjon
sentrert om annet enn seg selv. Intervjuobjektene i denne oppgaven gjør litt begge deler
ettersom de både skal beskrive sitt eget ståsted, men også belyse dokumentasjon, argumenter
og prosesser relevant til problemstillingen basert på observasjoner. Men siden intervjuene i
hovedsak ikke skal avdekke intervjuobjektets personlige livsverden og oppfatning av denne,
men belyse et ikke-privat tema, blir betegnelsen informant mer passende og beskrivende for
intervjuets formål. Når ulike metoder og kilder kombineres kalles det metodetriangulering,
som går ut på å belyse samme problemstilling ved hjelp av forskjellige data og metoder, og
som hovedsakelig er basert på strategiske begrunnelser. Siden samfunnsforhold er komplekse
og mangeartede kan det være hensiktsmessig å kombinere forskjellige metoder. Dette kan gi
en mer allsidig belysning av temaet, kan gi muligheter for teorimangfold og kan videre styrke
tilliten til både metodene og resultatene, samt danne grunnlag for faglig fornyelse (Grønmo
2004). I denne studien har jeg valgt å benytte både kvalitative forskningsintervju og kvalitativ
innholdsanalyse av relevante utvalgte dokumenter, ettersom jeg mener at denne
kombinasjonen vil belyse problemstillingen min bedre enn hva hver enkelt metode ville gjort
hver for seg. Metodene og resultatene blir presentert hver for seg, mens datavurdering og
drøftingen slåes sammen ettersom begge kildesamlinger vil belyse de samme temaene og
komplimentere hverandre.
Dette er en forstående studie som gjennom fortolkning tar sikte på å utvikle en helhetlig
forståelse av forholdene som studeres, som i denne oppgaven er prosessen og argumentene for
en implementering av HPV vaksinen i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I forstående
studier danner kontekstuell fortolkning grunnlaget for helhetlig forståelser av fenomener eller
samfunnsmessige forhold, slik som lokalsamfunn, institusjoner, organisasjoner, grupper,
prosesser, hendelser eller debatter. Kontekstuell forståelse kan betraktes som en
grunnleggende forutsetning for å utvikle en helhetlig forståelse. Selv om begrensning av
forholdene, enhetene eller fenomenene er viktig, må de alltid forstås som en del av en større
kontekstuell helhet utenfor fenomenets grenser. Jeg har valgt en hermeneutisk tilnærming til
oppgaven ettersom det ikke er enkeltpersonenes hverdag som skal studeres, men et tema som
belyses av en sammenheng mellom aktører, prosesser og argumenter. Hermeneutikk betyr
fortolkningslære eller fortolkningskunst. Hermeneutiske analyser tar utgangspunkt i aktørens
forståelse og synspunkter og fortolker de på et bredere grunnlag og i lys av en større
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sammenheng. Aktørens handlinger og intensjoner er en del av en større helhet og fortolkes i
lys av forskerens forståelse av den helheten aktøren inngår i. Forskeren legger mer vekt på sin
egen fortolkning av aktørens handlinger enn på aktørens egen forståelse av sine handlinger
(Grønmo 2004). Aktørene i denne oppgaven er informantene som har deltatt i de kvalitative
intervjuene samt aktørene bak dokumentene som skal analyseres, eksempelvis de som har
dannet beslutningsgrunnlaget for avgjørelsen for en implementering, instansene som
prosesserer saken, beslutningstakerne osv.
Hermeneutiske analyser forutsetter at all forståelse er basert på ulike typer forforståelse.
Forskeren benytter derfor sin forforståelse som et viktig grunnlag for sin forståelse av
aktørene og deres handlinger og for sin fortolkning av handlingens mening. Forskeren skal
bevege seg mellom forståelse og forforståelse, og mellom delforståelse og helhetsforståelse.
Det er denne bevegelsen mellom ulike fortolkningsgrunnlag og forståelsesmåter som utgjør
den hermeneutiske sirkel, som innebærer at hermeneutisk fortolkning foregår på flere nivåer.
Med utgangspunkt i forforståelse og helhetsforståelse skal forskeren på den ene siden legge
vekt på aktørens egne fortolkninger og på den andre siden legge vekt på sin egen fortolkning
av aktørens fortolkninger, det som kalles dobbelhermeneutikk. Hermeneutisk analyse utgjør
en bestemt form for utvikling av helhetsforståelse gjennom fortolkning av bestemte
fenomener i lys av disse fenomenenes spesifikke kontekst (Grønmo 2004).

4.1 Metode for innholdsanalyse av dokumenter
Kvalitative innholdsanalyse av dokumenter går ut på systematisk gjennomgang av
dokumenter med utgangspunkt i å finne relevant informasjon om de forholdene som skal
studeres og med sikte på å kategorisere innholdet og registrere data som er relevant for
problemstillingen. Kvalitativ innholdsanalyse kan i prinsippet gjøres på alle typer
dokumenter, og datainnsamlingen foregår delvis parallelt med dataanalysen og videre
datautvalg foregår delvis under datainnsamlingen. Ettersom flere tekster studeres øker
forskerens forståelse av hvilke andre tekster som er relevante for analysen samtidig som
problemstillingen blir sterkere belyst. Siden dette er en krevende og progressiv jobb må
forskeren selv utføre datainnsamlingen, og nettopp fordi det er en progressiv prosess, er
datainnsamlingen lite forutsigbar og kan derfor ikke planlegges til minste detalj.

4.1.1 Forberedelser til datainnsamling
Siden datainnsamling bygger på stor fleksibilitet, er det viktig å avgrense fokus slik at man får
begrenset seg til hva som angår problemstillingen. Problemstillingen må alltid stå sentralt i
utvalg av data selv om forskeren oppdager nye datamuligheter og databehov. Det er to fokus
basert på problemstillingen som må adresseres: hvilke tema som skal prioriteres og hvilke
typer tekster som skal inngå i studiet. Disse er viktig å avklare i forkant av datainnsamlingen
slik at man ikke starter med å gape over for mye, selv om det er mulighet for å endre på dette
underveis (Grønmo 2004). Dette har faktisk vært en real utfordring i denne studien ettersom
det finnes enormt med informasjon om temaet HPV-vaksine. Siden problemstillingen faktisk
dekker mange aspekter i forbindelse med HPV-vaksinen, begrenset ikke problemstillingen
automatisk dette så mye. Og det faktum at problemstillingen ikke var godt nok spisset til å
begynne med, førte til at jeg endte opp med en enorm mengde dokumentasjon. Dette til tross
for at jeg hadde reflektert over både hvilke tema som skulle prioriteres og hvilke type tekster
som skulle inkluderes. Det krevde mye innsikt og gjennomgang av en stor mengde
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forskjellige dokumenter for å identifisere de dokumentene som skulle danne grunnlag for
innholdsanalysen. I tillegg måtte jeg tilegne meg kunnskap om tematikken parallelt med
datainnsamlingen.
Et annet viktig punkt å ta hensyn til før man faktisk starter innsamlingen, er at det er ikke en
selvfølge å finne de tekstene man er ute etter. Ikke alle dokumenter er offentlige eller lett
tilgjengelige. Dette må da legges inn i tidsaspektet slik at man legger inn tiden det vil ta å
skaffe aktuelle dokumenter (Grønmo 2004). Dette var ikke et stort problem i denne oppgaven
siden dokumentene er av ny opprinnelse, ikke er beskyttet eller utilgjengelig på den måten en
tekst fra et autentisk historisk dokument kan være.
4.1.1.1 Utvalg av dokumenter
Dokumentene som inngår i dokumentanalysen er de dokumentene som danner det offisielt
tilgjengelige beslutningsgrunnlaget i forbindelse med implementeringen av HPV-vaksinen i
det norske barnevaksinasjonsprogrammet, og inkluderer de dokumentene som listet opp og
lett omtalt i teorikapittelet. Det er mulig at det er andre relevante dokumenter som ikke er
identifisert eller offisielt tilgjengelig, men disse er ikke inkludert kun av den grunn. Det er
nærliggende å tro at det er noen dokumenter som mangler, siden det fremgår noen ”hull” i
sammenhengen mellom de enkelte dokumentene i denne samlingen. Eksempelvis mangler det
et dokument der HOD ber SHdir å gjøre en ny gjennomgang av saken. Dette er ikke å finne på
verken regjeringens, HOD eller Helsedirektoratets nettsider. Dokumentene som er inkludert er
for øvrig rapporter, saksnotater og saksfremlegg. I tillegg til disse dokumentene, som danner
det offisielle beslutningsgrunnlaget, inkluderes også en rapport vedrørende sikkerheten ved
vaksinen, som hovedsakelig er en vurdering av FDAs dokumenter rundt godkjenningen og
oppfølgingen av HPV-vaksinen Gardasil, og rapporter fra VAERS. Denne rapporten er
inkludert for å belyse sikkerhetsaspektet ved vaksinene ytterligere, ettersom dette belyses noe
beskjedent i de øvrige dokumentene, og siden jeg ikke har klart å identifisere noe tilsvarende
fra Norge eller Europa. Totalt danner disse dokumentene grunnlaget for dokumentanalysen,
som analyseres som beskrevet i metoden.
Jeg har også gått inn i en del andre dokumenter, som ikke inngår i selve dokumentanalysen,
men som allikevel har blitt indirekte inkludert gjennom at de har dannet et bedre grunnlag for
å forstå dokumentene som inngår i analysen. Dette er hovedsakelig kilder som er oppnevnt i
de øvrige dokumentene, og kilder som fyller ut mangler jeg har identifisert i dokumentene
over, og som også belyser anliggender som ikke er nevnt der. Disse dokumentene har blitt
valgt ut av ulike grunner, gjennom en selektiv prosess blant annet for å kontrollere og bekrefte
informasjonen som fremgår i de øvrige dokumentene, ytterligere belyse og utdype
anliggender jeg ønsket mer informasjon om, identifisere nye forhold og sammenhenger, samt
å utvide den generelle forståelsen av tematikken. Disse dokumentene danner et grunnlag for at
jeg skal forstå, tolke og se sammenhengen mellom de øvrige dokumentene bedre, slik at
analysen av dem og oppgaven får en ytterligere dybde. Disse dokumentene inkluderer blant
annet de publiserte studiene på de to vaksinene. FDA og EMEAs kliniske gjennomgang av
dokumentasjonene som ligger til grunn for deres godkjennelse, originale VAERS rapporter,
atrikler på sammenheng mellom HPV og livmorhalskreft, immunitet, HPV-prevalens,
sammenheng mellom konisering og svangerskapskomplikasjoner, innlegg i Tidsskriftet for
den norske legeforening, FDA dokumenter og medieomtaler osv. Noen av disse dokumentene
inngår i oppgavens teori eller bringes eksempelvis inn i drøftingen, mens andre ikke er
inkludert i oppgaven overhode. Alle disse dokumentene har for øvrig også gjennomgått en
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form for vurdering, selv om denne ikke fremkommer i oppgaven, men kun i form av min egen
bredere forståelse.

4.1.2 Gjennomføringen av datainnsamlingen
Det er gjennomføringen av datainnsamlingen som utgjør selve den systematiske
gjennomgangen av de tekstene som progressivt velges ut for innholdsanalysen.
4.1.2.1 Kildekritiske og kontekstuelle vurderinger
I forbindelse med gjennomføring av datainnsamling er det viktig med kildekritiske og
kontekstuelle vurderinger av de enkelte dokumentene, og dette er da særlig viktig i kvalitativ
innholdsanalyse. Valget av konkrete kilder for en bestemt studie må baseres på grundige
overveielser, og bruken av disse kildene må skje på en faglig forsvarlig måte og vurderes
kritisk. Det finnes fire typer kildekritiske vurderinger: tilgjengelighet, relevans, autentisitet og
troverdighet. I forbindelse med tilgjengelighet ligger det faktum at ikke alle kilder som er
interessante og viktige, nødvendigvis er tilgjengelige.
Kildens relevans for problemstillingen må vurderes nøye slik at man ikke sitter med
unødvendige data som både krever tid og unødvendig arbeid. Jeg tror ikke at lite relevante
kilder har blitt inkludert i dette studiet, men det er klart at enkelte kilder bidrar mer enn andre
i form av relevant informasjon i denne oppgaven. Relevante dokumenter ble valgt ut basert på
god kunnskap om temaet og foreliggende dokumentasjon, og relevante dokumenter ble
identifisert gjennom diskusjon med veiledere og med utgangspunkt i problemstillingen. Det er
mulig enkelte relevante dokumenter ikke er inkludert ettersom jeg kun har forholdt meg til
den tilgjengelige offentlige dokumentasjon publisert på denne tematikken, men av denne har
jeg sett det meste. Hva av relevante dokumenter som ikke er publisert er det umulig å si noe
om, men basert på det jeg har sett fremgår enkelte hull som ikke fylles av det som finnes
offentlig tilgjengelig, og det kan være en indikasjon på at ikke alt av relevans er publisert og
gjort tilgjengelig.
Det tredje punkt i kildekritiske vurderinger er autentisitet. Eksempelvis kan skriftlige artikler
og dokumenter være skrevet av andre enn de som er oppgitt som forfattere. Slike aspekter er
det særlig viktig å redegjøre for i studier der dokumenter brukes som kilde til analyse, nettopp
slik som i denne oppgaven. Hvilke aktører som egentlig står bak meningsstyringene i
dokumentene kan være usikkert og er vanskeligere å vurdere enn ved bruk av informanter. I
forbindelse med rapportene er det klart hvilken instans som har publisert og utarbeidet dem.
Men forfatterne som står bak må også vurderes med tanke på autentisitet, rolle og habilitet, og
det må redegjøres for hvor de kommer de fra og hva de representerer. Dette har vært et
tankekors ved særlig et par av rapportene. Videre må også kildene de har basert rapportene på
vurderes.
Dette bringer kildevurderingen til fjerde punkt som er troverdighet. Selv om kilden viser seg å
være autentisk, er ikke det ensbetydende med at informasjonen den gir er riktig. Dokumenter
kan fremstille feilaktig informasjon for å fremme bestemte interesser. I rapporter kan for
eksempel selektivt valg av kilder og medlemmer i arbeidsgrupper bidra til å fremme bestemte
vurderinger, artikler kan velge å legge vekt på bestemte funn eller studier, og studier kan
designes slik at kun bestemte resultater fremlegges. Alle disse forholdene må kontinuerlig
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vurderes når man leser en kilde. Og det er viktig å bemerke seg at alt dette forplanter seg og
påvirker hverandre. Selv om alt er gjort med edleste tanke og med korrekt fremgangsmåte i
rapportene eksempelvis, kan allikevel vurderinger bli gale hvis grunnlaget den er skrevet på er
feilaktig.
Kildekritiske vurderinger forutsetter ellers at tekstene sees i sammenheng med andre kilder,
og i lys av annen foreliggende kunnskap, særlig om tekstenes antatte forfattere og bakgrunn,
og om de forholdene som omtales i tekstene, som innebærer at tekstene betraktes i forhold til
sin kontekst. Kontekstuelle vurderinger utgjør en del av grunnlaget for de kildekritiske
vurderingene og kan gjøres ved å se tekstens innhold i lys av konteksten rundt tekstens
opprinnelse og dermed kunne avgjøre om teksten er autentisk og om innholdet er troverdig.
Kontekstuell vurdering er også viktig med tanke på tolkning og forståelse av tekstene, og å
vurdere tekstens representativitet. Videre er også tekstens mening viktig. For å forstå tekstens
representativitet og mening må forskeren vurdere hvem som laget tekstene, hvem som leste
dem, forfatterens og leserens bakgrunn og i hvilken setting tekstene ble utformet, formidlet og
lest (Grønmo 2004).
Kildekritikk er en stor del av metoden, men er også en viktig del av kvalitetssikringen av
studien. Siden dette er veldig integrert, og at det er en viktigere del ved bruken av
dokumentanalysemetoden enn kvalitativ intervjumetode, har jeg valgt å ta for meg
kildekritikk som en del av kvalitetssikringen av studiet, samtidig med metoderedegjørelse i
dette avsnittet, i stedet for sammen med resten av kvalitetssikringskriteriene. Dette er grunnet
det faktum at selv om kildekritikk også har noe relevans til kvalitetssikringen av kvalitativ
intervjumetode, omtales dette i form av andre begreper enn hva som er tradisjonelt for
kildekritikk, og er mer integrert og fordelt blant disse, og det kan føre til blanding og
forveksling av begreper. Og fordi kildekritikk også er en del av metoden, gjøres enkelte
refleksjoner på dette også i forbindelse med redegjørelsen av metoden i teksten over. Det som
ikke har blitt reflektert over der blir redegjort for i det følgende.
Et annet vanlig utfordring som kan oppstå under datainnsamlingen er at forskerens
kildekritiske forståelse er begrenset, og at tolkningene og vektleggingen av tekstene kan bli
påvirket. Dette gjorde jeg meg tanker om allerede i begynnelsen av prosjektet, ettersom man i
starten kommer over mange forskjellig kilder, og man søker på temaer man er interessert i å
finne, og er dermed mer mottagelig for å godta det som står der for å få noe på de forskjellige
temaene. Ettersom man modnes med den dataen som finnes på området, begynner man å få en
bedre følelse av kildenes ”tyngde”. I en forskningsoppgave som dette er det viktig å vektlegge
og ta utgangspunkt i aksepterte kilder. Selvfølgelig fant jeg mange kilder med veldig
interessant informasjon som kunne vært fruktbare og ført til bedre diskusjoner, men viste det
seg at dette ikke bunnet i noe reelt måtte jeg gi slipp på det, selv om dette til tider var litt
skuffende. Dette betyr ikke automatisk at jeg har avfeid alle kildelettvektere, men at jeg
eventuelt legger mindre tyngde på disse kildene.
I forbindelse med kildekritikk må man også være oppmerksom på at forskerens kontekstuelle
forståelse kan være for snever slik at tekstens representativitet og mening blir feiltolket, altså
selve innholdet blir feiltolket fordi forskeren ikke har gjort grundige nok kildevurderinger
selv. Jeg har utført kildekritikker på alle mine dokumenter, men det er en enorm jobb
eksempelvis å sette seg inn i alle forfattere i alle artikler og dokumenter. Som den ene
rapporten bemerket, og som en informant informerte om, var kun en av ti artikler ikke sponset
av industrien. Dette endrer synet når man leser disse artiklene, og det at de var sponset kom
ikke direkte frem i selve artiklene. Man måtte slå opp på forfatterne for å finne ut deres
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bakgrunn. Slike ting krever mye jobb og et våkent sinn, og siden oppgavens omfang er
begrenset har man ikke anledning til å sette seg fullstendig inn i alle disse tingene.
Kildekritikken av de utvalgte dokumentene vil bli gjort rede for under datapresentasjon, og
enkelte anliggender vil også komme igjen i forbindelsen med analysen av dokumentene i
diskusjonen.
4.1.2.2 Utvelging og registrering av relevant innhold
Med utgangspunkt i den systematiske gjennomgangen av tekstene kan forskeren velge ut og
registrere det relevante innholdet i de ulike tekstene, som gjøres på grunnlag av
problemstillingen og prioriteringen av temaer. Utvelgingskriteriene kan imidlertid bli revidert
og revurdert etter hvert. De utvalgte dokumentene eller tekstutsnittene arkiveres gjerne etter et
system som kan eksempelvis baseres på kronologi, geografi eller tematikk. I oppgaven min
var hovedsakelig dataen mine hele dokumenter, fordi hele innholdet var relevant for
problemstillingen og deler av disse ville ikke være like meningsbærende.
4.1.2.3 Kategorisering og analysering av dataene:
Kategorisering foregår under datainnsamlingen og går ut på at forskeren kategoriserer det
relevante innholdet i teksten. Det innebærer at innholdet i teksten blir vurdert og fortolket i
forhold til problemstillingen og at ulike deler av innholdet vurderes i forhold til hverandre.
Kategoriene revideres og nyanseres ettersom nye tekster og mer innhold relateres til de ulike
kategoriene. Kategoriseringer gir grunnlag for å utikle begreper og typologier og har til
hensikt å gi en mer samlet forståelse av teksten som helhet. Kategoriseringen er også en del av
dataanalysen og gjør at problemstillingen blir progressivt mer belyst og bidrar til et bredere
grunnlag for å vurdere relevante tekster, og det er derfor kategoriseringen starter allerede
under datainnsamlingen. Det blir da en parallell veksling mellom datainnsamling og
dataanalyse, som er viktig både for kategoriseringen og utvelgingen av dokumenter.
Innholdsanalysen videreføres derved gjennom at nye tekster får en systematisk gjennomgang
der det blir lagt vekt på kildekritiske og kontekstuelle vurderinger, utvelging og registrering
av relevant innhold og kategorisering (Grønmo 2004).
I forbindelse med min oppgave ble dette en relativ uproblematisk sak, ettersom mange av
dokumentene var allerede oppdelt i samtlige av de relevante temaer, slik at det ble greit å
holde oversikt over dataene. Særlig rapportene gav en pekepinn på hvilke kategorier det var
aktuelt å dele inn i. Etter å ha vært igjennom masse dokumentasjon, samt sett hvile temaer
som var gjeldene i både intervjuene og rapportene, ble kategoriene identifisert. Dette ble
basert på hva dokumentene omhandlet, samt hva jeg ønsket at problemstillingen skulle
besvare. Min egen nysgjerrighet og tanke om hva som var viktig var også en del av grunnlaget
for valg av kategori. Men fremfor alt var intensjonen å inkludere alle anliggender som var
aktuelle for belysning av problemstillingen. På bakgrunn av dette ble det flere kategorier enn
hva som fremgikk av rapportene alene. Jeg valgte å ikke utvikle begreper eller typologier i
denne sammenheng ettersom jeg synes kategoriene er tilstrekkelig for å belyse
problemstillingen og oppgavens intensjon. Ettersom aktuelle dokumenter ble identifisert ble
disse kontinuerlig sammenliknet og analysert. Jeg leste mange av dokumentene i lys av
hverandre. Etter hvert som nye dokumenter ble inkludert, leste jeg de gamle i lys av de nye.
På denne måten fikk jeg en dypere og dypere analyse av dokumentenes innhold. Det var
overraskende hvor mye mer jeg kunne lese ut fra de samme dokumentene mot slutten av
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oppgaven sammenliknet med første gangen jeg leste dem. Innsamlingsprosessen i
kombinasjon med dataanalyse gav meg en unik kunnskap og forståelse av dokumentene som
resulterte i en helhetsinnsikt og oversikt over sammenhengen mellom dokumentene, men
samtidig også en detaljert forståelse for forskjeller og likheter i materialet. Nye og relevante
dokumenter ble tilføyd kontinuerlig selv helt mot slutten av oppgaven, siden løse tråder, som
fort kan oppstå i en slik studie, måtte knyttes fast. Analysen av dokumentene utspiller seg i
drøftingsdelen, der de blir analysert sammen med, og også i lys av, intervjuene.

4.2 Kvalitativ intervjumetode
Problemstillingen i denne oppgaven kan fordelaktig bli belyst gjennom kvalitativt
forskningsintervju hvor man kan få frem personers oppfatninger og meninger i forhold til
vitenskapelige og prosessmessige anliggender relatert til implementering av HVP-vaksine.
Dette kan forhåpentligvis gi et mer nøyaktig bilde av tematikken som studeres enn kun basert
på foreliggende dokumenter. Kvalitativ tekst produseres som data under intervjuets gang som
et resultat av et dynamisk samspill mellom informant og intervjuer. Forskeren er en deltaker
og tolker som kontinuerlig representeres med nye valg grunnet åpenheten, fleksibiliteten og
fraværet av regler som kjennetegner det kvalitative intervjuet. Dette krever nøye planlegging
og stiller høye krav til forskerens kompetanse for å produsere pålitelig og kompetent data til å
basere forskningen på (Kvale 1996).

4.2.1Forarbeid og den praktiske prosessen i å fullføre studiet:
I dette kapittelet presenteres valg og rekruttering av informanter, tema og intervjuguide,
konteksten rundt intervjuene og feltnotater.
4.2.1.1 Valg og rekruttering av informanter:
I denne studien fant jeg det mest relevant å benytte et strategisk utvalg av informanter som var
relevante for temaet i oppgaven, og som kunne produsere data som kunne belyse
problemstillingen (Dalland 2002). Seleksjon av informanter innebærer mer enn å bare
bestemme hvem som skal være en del av utvalget. Miljøene og instansene involvert i saken
må først identifiseres. Videre må representanter for disse instansene og miljøene bli selektert
for å oppnå en bred dekning av de forskjellige vinklingene som fremkommer i saken. Det
krevde undersøkelser og veiledning fra veiledere for å avdekke alle aktører som var involvert
siden dette var et nytt felt for meg. Både offentlig og privat sektor ble relevant å ta kontakt
med. Den offentlige sektor inkluderte: HOD, SHdir, FHI, LMI, Kunnskapssenteret,
Kreftregisteret og Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Den private
sektoren inkluderte legemiddelindustriforeningen, Merck/ Sanofi MSD og GSK. Videre
trengte jeg også informanter med profesjoner affektert av temaet som kunne representere
viktige holdinger relevant for deres område. Denne gruppen inkluderer: gynekologer,
gynekologiske onkologer, patologer, immunologer og allmennmedisinere.
Av de relevante aktørene som stilte var det representanter fra HOD, FHI, Legemiddelverket
og Legemiddelindustriforeningen, samt fem fagpersoner innen gynekologiske onkologi,
gynekologi, immunologi og patolog. En av informantene satt også i ekspertgruppen utnevnt
av FHI. Utover dette vil jeg videre legge til informantenes bakgrunn slik at et mer faglig bilde
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kan dannes på dette grunnlaget og ikke kun på deres stilling i en instans eller liknende. Av
utdannelse har alle informantene høyere relevant utdanning fra Mastergradnivå og høyere.
Syv informanter er utdannet lege med ulik spesialisering. To leger har spesialisering innen
gynekologisk onkologi, to leger har spesialisering innen allmennmedisin, en lege har
spesialisering innen patologi, en er gynekolog og en er barnelege. En av informantene har
doktorgrad i immunologi, en har mastergrad innen farmasi og en er utdannet innen
samfunnsøkonomi med erfaring og fokus innen helsespørsmål og vaksiner. Samtlige av
informantene har forskningsbakgrunn på relevante områder for denne oppgaven, eksempelvis
innen vaksineutprøvninger både av HPV vaksiner og andre vaksiner, kreftforskning og
forskning på HPV. Videre har også enkelte av informantene videreutdannelse og eller erfaring
med administrasjon og ledelse innen helsesektor eller helserelaterte områder. Total dekker
denne ekspertisen oppgavetemaets faglig aspekt veldig godt og kan dermed ansees å gi faglige
kompetent materiale med faglige reflektert innhold.
Utvalget av informanter var supplerende ettersom nye aktuelle informanter ble identifisert,
både gjennom anbefalinger fra informanter samt egen innsikt i nye perspektiver som var
viktig for å ekspandere bredden ytterligere. Alle deltakerne ble kontaktet av meg direkte og
svarte direkte enten via telefon eller e-post. Alle informantene som sa seg villig til å delta i
studien ble inkludert i studiet. Ikke alle ønskede aktører stilte opp grunnet reservasjon,
tidknapphet eller at de ikke ønsket det. Dette bidrar til en bias i en fullverdig representasjon av
aktører involvert i saken, og alle relevante aktører er derfor ikke representert gjennom disse
informantene. Dette forårsaker at prosjektet ikke omfatter den bredde med aktører som jeg i
utgangspunktet ønsket for å belyse problemstillingen, og at informasjon fra disse, som kunne
være viktig for oppgaven, uteble. Instansene som jeg også ønsket å intervjue var
Kunnskapssenteret, ettersom de har utarbeidet rapporter i forbindelse med HPV-vaksinen,
Råd for kvalitet og prioritering i helsetjeneste, siden de har foretatt en vurdering om innføring
av HPV-vaksinen i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, SHdir grunnet deres direkte
involvering i å utarbeide en vurdering for HOD, Kreftregisteret grunnet deres involvering i
utprøving av vaksinen og produsentene av vaksinene Merck/Sanofi MSD og GSK. Men siden
oppgaven også bygger på dokumentanalyse vil den biasen som oppstår grunnet manglende
aktører bli jevnet noe ut sammenliknet med om oppgaven baserte seg på disse intervjuene
alene. Jeg har blant annet rapportene fra Kunnskapssenteret, saksdokumentene i forbindelse
med Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten sin anbefaling samt SHdir sin rapport og
saksnotater. Jeg har også en presentasjon fra åpen høring 13. juni 2007 i HOD, som blant
annet redegjør for Kreftregisterets rolle i denne saken, samt forskningsartikler fra
Merck/GSK.
4.2.1.2 Informasjonsbrev og intervjuspørsmål som intervjuguide:
Jeg sendte et informasjonsbrev omhandlende omfanget av intervjuet til alle informantene som
sa seg villig til å delta under den innledningsvise kontakten. For å holde fokus under
intervjuet og unngå unødvendig informasjon lagde jeg en generell liste med intervjuspørsmål
som jeg sendte til informantene før intervjuet, slik at de kunne forbrede seg til intervjuet (se
vedlegg 2). Listen ga informanten en pekepinn om hvilke informasjon jeg ønsket. Videre
fungerte også listen som en rød tråd jeg kunne følge gjennom samtalen og gjorde det lettere å
holde planlagt tidsskjema. Alle informantene mottok den samme listen med bemerkning om at
spørsmålene var generelle og tilpasset et bredt utvalg som representerte mange forskjellige
områder. De ble også informert om at andre, mer spesifikke spørsmål rettet mot den
individuelle profesjonen, ville bli tilføyd under intervjuet. Videre noterte jeg relevante
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stikkord under spørsmålene for å åpne for økt refleksjon som igjen vil kunne gi mer
omfattende svar. Et spørsmål var formulert på en litt provoserende måte og jeg vurderte å
endre det, men når en informant ble emosjonelt engasjert over det, valgte jeg å beholde den
originale formuleringen med tanke på å muligens oppnå flere slike reaksjoner. Jeg hadde blant
annet ett spørsmål som jeg konsekvent ikke skrev opp på listen, men som jeg stilte alle
informantene. Dette spørsmålet var om de ville gi sin egen datter denne vaksinen. Årsaken til
dette var at karakteren på spørsmålet muliggjorde en sann emosjonell respons ved direkte
henvendelse, som gav meg en verdifull oppriktighetssjekk. Listen med spørsmål ble evaluert
av veilederne mine for relevans, samt av meg kontinuerlig. (Spørsmålslisten ligge som
vedlegg 2).
Det faktum at alle mottok den samme listen med spørsmål, uavhengig av profesjon, gjorde det
lettere å få en viss mengde sammenliknbar data. Allikevel varierte innholdet i intervjuene en
god del på grunn av fleksibilitet i gjennomføringen. Dette muliggjorde utforskende
dataproduksjon med nye spontane temaer som ikke var dekket av spørsmålene i listen.
4.2.1.3 Møtestedet
Siden informantene jeg ønsket å intervjue hadde veldig hektiske timeplaner, gjorde jeg meg
fleksibel og møtte dem der det passet dem best for å skape en naturlig, komfortabel og
stressredusert intervjusituasjon. Stort sett var dette på deres eget kontor eller i andre private
fasiliteter på deres arbeidsplass. Tidspunktet for møtene varierte fra tidlig om morgenen til
etter arbeidstid.
4.2.1.4 Tid
Alle intervjuene var basert på den samme listen med spørsmål og var derfor ment til å vare ca.
en hel time. til tross for ulike digresjoner i de forskjellige intervjuene, ble de fleste intervjuene
fullført på en time. Lite tid ble brukt til småprat med respekt for informantenes tette timeplan.
Og fordi intervjuene hadde et profesjonelt innhold følte jeg ikke det var nødvendig med ekstra
tid for å gjøre informantene komfortable utover normal vennlighet, høflighet og positiv
holdning. Men en strategisk rekkefølge av spørsmålene gav rom for en myk start. Planen var å
intervjue informantene kun en gang, men med mulighet for å stille flere spørsmål eller få ting
oppklart over e-post eller telefon. Dette gikk som planlagt med unntak av en informant som
ble intervjuet to ganger, men fortsatt med den samme intervjuguiden. Informantene ble også
forsikret om at de måtte bare kontakte meg for spørsmål og oppklaringer rundt transkriptet
eller oppgaven. For utenom en som ville lese det ferdige transkriptet tok ingen slik kontakt.
4.2.1.5 Opptaker
Under alle intervjuene brukte jeg en minidiskopptaker for å ta opp hele intervjuet. Dette
gjorde at jeg kunne gi full oppmerksomhet til informanten og samtalen. Opptaket fungerte
kun som et middel for å oppnå et korrekt transkript og for å huske stemningen under
intervjuet.Til tross for fordelene med opptak av intervjuet kan det allikevel kun få med
samtalens verbale elementer. Den ikke-verbale kommunikasjonen blir ikke fanget opp i denne
sammenheng.
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Det ble poengtert i informasjonsbrevet (se vedlegg 1) at intervjuene ville bli tatt opp. Ingen
informanter motsatte seg dette når de ble forsikret anonymitet og rett til å komme med
innvendinger til det ferdige transkriptet. Kun en informant bad om å lese sitt transkript og
kom med enkelte bemerkninger.
4.2.1.6 Feltnotater
Siden opptakere ikke kunne registrere noe annet enn den verbale kommunikasjonen, skrev jeg
feltnotater om hvilke inntrykk og tanker jeg fikk under intervjuet. Jeg noterte den generelle
stemningen og atmosfæren basert på hvordan jeg tolket den. Videre prøvde jeg å fange
informantens sanne holdning og intensjoner basert på mine sosiale ferdigheter i å tolke
kroppsspråk og korrelasjonen mellom ord og holdning. Jeg noterte også spesielle, interessante
og overraskende elementer og faktorer som jeg ønsket å undersøke videre eller som trengte å
bli fulgt opp. Med god bevissthet over disse notatenes subjektivitet kan de allikevel vise seg å
være nyttige fordi det er forskerens analyse av data som utgjør forskningen, ellers ville det
bare være en gjentagelse av uprosessert materiale. Feltnotatene viste seg å være fine å ha,
særlig når det kom til å følge opp spørsmål som oppstod under intervjuet. Mot slutten ble de
mer nyttige, om så bare for å sjekke at man husket riktig.
Jeg valgte å gjøre feltnotatene rett etter intervjuet for å kunne ha full oppmerksomhet på
informanten og samtalen under intervjuet. Feltnotatet skal helst da gjøres så snart som mulig
etter intervjuet for å få med så mange detaljer som mulig og slik at ikke noe blir glemt. Dette
gjorde jeg med alle intervjuene unntatt med tre som jeg ikke rakk siden de var rett etter
hverandre. Her skrev jeg feltnotatene rett etter det siste intervjuet. Dette var litt uheldig,
ettersom det er fordelaktig å ha tid å reflektere etter hvert intervju og skrive notater før neste
intervju starter.
4.2.1.7 Forskningsintervju som metode og forskerrollen
Kvalitative intervjuer er ikke progressive eller ferdigdefinerte i seg selv. Verdien av
kunnskapen som produseres avhenger av konteksten og bruken av kunnskapen. Hovedmålet
er ikke objektive data som skal kvantifiseres, men meningsfulle relasjoner som skal tolkes
(Kvale 1996). Det er forskerens rolle å reprodusere og tolke data. Dette kan sjelden gjøres på
en fullstendig objektiv måte uten en real mengde selvinnsikt og refleksjon over egne
forforståelser og posisjoner. En grundig gjennomgang av disse anliggender er viktig. Og man
må reflektere over viljen til å forkaste eksisterende overbevisninger når man møter valide
motsetninger, både i forhold til en selv som menneske, som del av et samfunn, som en forsker
og som fagperson.
Det kvalitative intervjuet involverer både informasjonsutbytte og sosial interaksjon.
Forskningsintervjuet er karakterisert ved metodologisk bevissthet over spørsmålsform, fokus
på dynamikken i interaksjonen mellom informant og forsker, og en kritisk oppmerksomhet på
det som blir sagt. Forskningsintervjuet er basert på konversasjonen mellom informant og
forsker og er en profesjonell samtale. Det er ikke en samtale mellom likestilte parter, fordi
forskeren definerer og kontrollerer situasjonen. Temaet i intervjuet introduseres av forskeren,
som også kritisk følger opp informantenes svar på spørsmålet (Kvale 1996). Det er viktig som
forsker å være forberedt på det spontane, følge nye ledetråder som fremkommer i samtalen og
være klar over egen deltakelse som medvirkende produsent av dataen. Å bli konfrontert med
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paradokser, motforestillinger og andre dilemmaer kan gi viktig kunnskap derom det blir riktig
håndtert, og det kan veilede i en mer konstruktiv og informativ retning og muligens belyse
nye relevante temaer eller veier. Som forsker er det avgjørende at jeg forstår konsekvensene
av interaksjonen mellom meg og informanten, og er klar over de forskjellige aspektene som
påvirker intervjuet til enhver tid, og tilkjenner den implikasjonen det har på funnene og
tolkningen av data.
I intervjusituasjonen fant jeg det meget viktig å møte informantene med en åpen holdning der
jeg ikke stilte de mot veggen slik at de inntok en forsvarsposisjon, for da blir lite god data
produsert. Så gjennom min innstilling allerede fra utgangspunktet var jeg medvirkende til å
skape en stemning der god data kan produseres. Siden jeg ikke hadde noen intensjon i
utgangspunktet om å forhøre informantene, gikk alle intervjuene avslappet for seg og ingen
inntok en forsvarsposisjon grunnet dette. Jeg hadde alltid som utgangspunkt at jeg var
takknemlig for at de ville stille, og stilte meg nøytralt interessert i hva de fortalte. Jeg
reflekterte kontinuerlig over hvilken holdning jeg hadde til informanten, for å unngå signaler
som kunne føre informantene i visse retninger og hjørner der de kan innta posisjoner. Dette
kan være eksempelvis at jeg ikke hovedsakelig stilte spontane spørsmål på en provoserende
måte, men heller på en undrende måte. Jeg mener dette førte til gode svar, men det er ikke lett
å vite alltid når det lønner seg å være litt provoserende. Videre påvirker også disse spontane
spørsmålene hvilken retning intervjuet tar. Jeg prøvde derfor i størst mulig grad å komme
innom alle spørsmålene i listen, selv om jeg også skulle få med meg det spontane. Dette var
ikke alltid lett å balansere, men lot seg grovt sett gjennomføre slik at intervjuene omhandler
mye av de samme temaene og derfor ble lettere å sammenlikne. I situasjoner der jeg var
usikker på om jeg forstod informanten rett spurte jeg om dette for å oppklare min tolkning av
hva informanten formidlet allerede i selve intervjuet for å unngå senere fortolkningsfeil. Jeg
prøvde til enhver tid å ikke legge urimelige tolkninger i hva informanten sa og var bevisst på
mine forforståelser som kunne påvirke disse tolkningene. I situasjoner der jeg ble konfrontert
med egne motforestillinger og liknende, jobbet jeg aktivt med å ikke være låst i min egen
forforståelse, men heller prøve å se det i nytt lys.
Andre ting som kan påvirke interaksjonen er tiden. Det er viktig å ikke skape en situasjon der
det blir dårlig tid til intervjuet, for da forhastes mye og informasjon blir dermed tapt. Jeg
sørget alltid for å komme før tiden, slik at ikke jeg skulle påvirke dette negativt. Enkelte
informanter hadde for øvrig dårlig tid, og intervjuene bærer litt preg av det. Men på den andre
siden kan man jo sitte i mange timer ettersom dette er et omfattende tema, og man må
forholde seg til en realistisk tidsramme og være fornøyd med det. Det er også mulig at
settingen rundt intervjuene påvirket. Dette var relativt formelle intervjuer og de foregikk
hovedsakelig i arbeidstiden, og da kan det føre til at man kommer i en arbeidsmodus som gjør
at man blir mer formell enn om man skulle møtes mer sosialt. Dette kan ha påvirket intervjuet
i en mer formell retning der private meninger og lignende kan bli mindre fremtonende. I
tillegg kan en arbeidssetting føre til at mer formelle og offentlige holdninger blir formidlet
grunnet en eventuell lojalitetsfølelse mot sin arbeidsplass. Det finnes uansett fordeler og
ulemper med alle tilnærminger og gjennomføringer og man må derfor gjøre det på måten man
selv mener gir best resultat.
En viktig egenskap ved forskningsintervjuet er muligheten for åpenhet. Fraværet av et
forhåndsdefinert sett med regler skaper et åpent felt av muligheter for forskerens ferdigheter,
kunnskap og intuisjon. Men det er allikevel definerte valg av metode på forskjellige trinn i en
intervjuundersøkelse. Målet er å ta metodiske valg på et reflektert nivå, basert på kunnskap
om temaet i studien og de metodologiske mulighetene som er tilgjengelige og deres mulige
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konsekvenser (Kvale 1996). Utførelsen av denne metoden krever kontinuerlig refleksjon om
hvordan man skal fortsette, og på et hvert tidspunkt redegjør for valgene som taes. Friheten og
dynamikken i metoden krever faktisk grundig planlegging og design på forhånd av
intervjuene og forskningen for å gjøre forandringer lettere å adaptere og gjennomføre.

4.2.2 Analyse og bearbeiding av data
I denne delen gjør jeg rede for transkripsjon og analysetilnærming.
4.2.2.1 Transkripsjon
Transkripsjonsprosessen går ut på å overføre den muntlige samtalen fra lydbånd til tekst.
Budskapet får derved en annen form og man mister også noe i denne prosessen som stemning
og toneleie. Det er derfor feltnotatene er viktige å ha ved siden av et transkriptene når
materialet siden skal analyseres (Dalland 2002). Man må også tenke på at en skriftlig
presentasjon av en muntlig samtale ikke nødvendigvis representerer virkeligheten selv om
man har transkribert ord for ord. Det som høres vanlig og forståelig ut muntlig kan gi et litt
annet bilde når de samme ordene skrives ned. Eksempelvis kan pauseord og innfyllingsord,
som er vanlig i muntlig sammenheng, i tekstform faktisk gi et inntrykk av at informanten er
usikker. Dette blir veldig feil når man skal lese transkriptet. Det finnes forskjellige måter å
transkribere på. Man kan gjøre transkripsjonen til en del av analyseprosessen ved å filtrere og
tolke det som blir sagt og modifisere teksten slik at det blir mer skriftlig og sammenfattet
teksten, eller man kan transkribere ordrett. Første metoden gjør at man unngår misforståelser
som kan oppstå der muntlig tale skal forståes som tekst. Svakheten er at det gjøres
feiltolkning fordi man så tidlig i prosessen egentlig ikke har fullstendig oversikt over
materialet. Denne type feiltolkning kan man forhindre med ordrett transkribering.
Jeg har valgt å transkribere intervjuene ordrett ettersom endring fra muntlig tale til skriftlig
språk kan føre til at noe går tapt, for små endringer av ord kan faktisk endre budskapet i en
setning. Men jeg har prøvd å sett det i lys av denne mulige ulempen, slik at jeg ikke mistolker
budskapet. Jeg synes dette har vært en god måte som jeg føler gir mindre bias i tolkningen, i
og med at tolkninger og filtrasjon ikke foregår før temaene er kategorisert og at man da
faktisk har et bedre og mer solid inntrykk av informantens holdning til temaet. Alternativt kan
man etter kategoriseringen filtrere og sammenfatte teksten og tillegge den tolkning.
I forbindelse med selve transkriberingen var det overraskende å oppdage hvor fort gjort det
var å skrive en setning slik jeg selv ville sagt eller skrevet den i stedet for slik den faktisk ble
uttalt av informanten. Dette får en til å tenke, for når så enkle kommunikasjonsforhold, kan
føre til små endringer eller misforståelser, er det ikke rart at det blir misforståelser mellom
mennesker. Fordelen med å ta opp intervjuene er derfor mange, eksempelvis det at man vil
kunne huske stemningen fra samtalen og kan sjekke mulige usikkerheter man får om samtalen
ettersom hukommelsen kan svikte litt. Det var dessuten viktig at intervjuene foregikk i stille
lokaler selv om jeg benyttet minidisk. Der intervjuet foregikk på et mer urolig sted, ble det
mye støy som påvirket lydkvaliteten på opptaket og dermed ble det vanskeligere å
transkribere. Totalt har jeg forholdt meg til ca. 85 sider med transkribert tekst, enkel
linjeavstand. Det er også en fordel at det var samme person som har utført intervjuet og
analysert teksten.
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4.2.2.2 Analyse
Målet for kvalitative analyser er å komme frem til en helhetlig forståelse av spesifikke
forhold. Å analysere betyr å dele opp noe i biter eller elementer. Det finnes ingen
standardmetode for tekstanalyse, og intervjuanalysen avhenger hovedsakelig av forskeren og
de spørsmålene han eller hun stiller. Analyseprosessen starter allerede i intervjuet og
analysemetodene kan brukes både under og etter datainnsamling. Man kan derfor ofte ikke
skille ut dataanalysen som en bestemt fase i studien. Men siden jeg har valgt å utføre
tolkninger og filtrering hovedsakelig etter transkripsjon kan jeg mer samle analyseprosessen
av intervjuene i analysen av transkriptene. Denne dataanalysen innebærer å avdekke generelle
eller typiske mønstre i materialet. Gjennom en systematisk gjennomgang av materialet
kombinert med forskerens erfaringer og inntrykk fra datainnsamlingen, refleksjoner, gjentatte
gjennomlesninger og skriving av analytiske notater, bearbeides dette i forskerens bevissthet
og gir en stadig dypere innsikt og forståelse av viktige empiriske mønstre. Dataelementene,
empiriske funn og mer teoretiske tolkninger blir dermed satt sammen, oppsummert og
sammenfattet på stadig høyere nivå og med stadig økende generalitet (Grønmo 2004).
Koding av teksten går ut på å finne stikkord som kan karakterisere et større utsnitt av teksten,
og det er disse stikkordene som kalles koder. Disse kodene kan eksempelvis angi et tema, en
hendelse eller en relasjon. Koder kan være deskriptive, fortolkende eller forklarede. Ved åpen
koding innebærer det at det hovedsakelig er de empiriske dataene og problemstillingen som
avgjør hvilke koder forskeren skal bruke. I først omgang er deskriptive koder mest vanlige.
Disse kodene, som tar utgangspunkt i teksten som fremgår som rådata, danner grunnlag for
utvikling av kategorier og eller begreper som er neste trinn i analyseprosessen. En kategori er
en samling eller klasse av fenomener med bestemte egenskaper. Koding som har som mål å
utvikle kategorier, er ikke helt åpen og må være mer systematisk enn den første kodingen av
det kvalitative materialet. Kodingen må nå ta utgangspunkt i bestemte fellestrekk ved
materialet og gjøres ved å gå igjennom kodene fra den åpne kodingen og vurdere disse på nytt
med sikte på å finne fellestrekk ved flere av kodene. Etter hvert som slike fellestrekk blir
identifisert vil de danne grunnlag for kategoriene. I denne prosessen er det viktig at
problemstillingen styrer valg av relevante koder og kategorier (Grønmo 2004).
Neste trinn i kodingen er å definere begreper. Et begrep kan være betegnelsen på de
fenomenene som inngår i kategorien og blir på en måte et navn på kategorien. Men ikke et
hvilket som helst navn vil kunne passere som et samfunnsvitenskapelig begrep, så derfor er
utfordringen ved å videreføre kategoriseringen til begrepsutvikling å finne betegnelser på
kategoriene som er teoretisk fruktbare. Begrepene kan derved knyttes til mer etablerte
samfunnsvitenskapelige perspektiver. Et begrep kan også være en samlebetegnelse på et sett
av kategorier, og bygger gjerne på selektiv koding. Etter hvert som analysen går fra åpen
koding via kategorisering til begrepsutvikling legger man økende vekt på problemstillingen
og teoretiske perspektiver, deduktive fremgangsmåter og fortolkende og forklarende koder
(Grønmo 2004).
I forbindelse med analyse av kvalitative data, der forskeren skal sammenfatte og formidle de
mønstrene som fremkommer gjennom analysen, bygger de fleste anbefalinger om kvalitativ
analyse på prinsipper om dekontekstualisering og rekontekstualisering. Dette går ut på at man
først deler materialet opp i små meningsfylte enheter (dekontekstualisering) for så å sette de
sammen og sørge for at de funnene man identifiserer i det dekontekstualiserte materialet
stemmer med den sammenhengen det ble hentet ut ifra (rekontekstualisering).
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Rekontekstualisering er det viktigste tiltak for å hindre reduksjonisme og bevare
sammenhengen og ivareta informantenes virkelighet (Malterud 2003).
4.2.2.3 Praktisk analysetilnærming
Det faktum at jeg har transkribert intervjuene mine selv gjorde at jeg allerede i denne
prosessen utviklet et nært forhold til dataene. Jeg leste alle transkriptene rett etter at hvert
enkelt av dem var transkribert, og når alle var transkribert leste jeg systematisk gjennom alle
etter hverandre flere ganger for å danne et inntrykk av tematikken i dem uten å notere noe.
Etter dette gjorde jeg en manuell inndeling av meningsfull enheter på pc. Det innebar at jeg
tok for meg ett og ett intervju der jeg satte inn mellomrom i teksten der jeg følte en ny
meningsfull enhet startet. Dette gjorde jeg uten å fjerne den opprinnelige
spørsmålsinndelingen. Den åpne kodingen gikk ut på at jeg skrev beskrivende stikkord i
margen ved siden av de meningsfulle enhetene uten å tenke så mye på problemstillingen, altså
jeg begynte med den åpne kodingen. På dette tidspunkt tenkte jeg ikke så mye på at de åpne
kodene i hvert intervju skulle kunne identifiseres med de åpne kodene i de andre intervjuene.
Etter at dette var gjort, leste jeg gjennom alle intervjuene fortløpende etter hverandre for å se
de åpne kodene i helhet igjen. Jeg identifiserte så generelle og samlende koder på grunnlag av
de åpne kodene. Jeg kodet så transkriptene med disse utkastkodene for å se om det dekket det
meste av innholdet. Kodene jeg satte var deskriptive og delte teksten i deltemaer. Deretter
leste jeg gjennom alle transkriptene igjen for å identifisere mer samlende temaer. Disse
utgjorde fortsatt koder og ikke kategorier. Da disse ble identifisert og transkriptene ble inndelt
i disse endelige kodene, identifiserte jeg hovedtemaene, altså kategoriene. Prosessen fra
oppdeling til meningsbærende enheter til identifisering av koder, som igjen kategoriseres, er
kalt dekontekstualisering. Jeg laget så et dokument med alle kategorier med underhørende
koder, som jeg brukte som utgangspunkt for å dele hvert transkript inn i slik at jeg fikk laget
en slags profil for hvert intervju. Alle de meningsbærende enhetene i transkriptet ble dermed
tatt ut fra sin kontekst og plassert under aktuell kategori og kode. Slik representerer de
rekontesktualiseringsprosessen der de oppdelte kategoriene og kodene blir samlet i en ny og
sortert helhet. Ikke alle punktene ble fylt ut for hvert transkript ettersom ikke alle intervjuer
gikk inn på alle de sammen temaene. Men det at punktene var med uten at de nødvendigvis
hadde innhold i alle transkriptene gav meg også en god oversikt over hva informanten ikke
hadde snakket om i forhold til andre. Dette gav meg en form for skjematisk oversikt over hvor
tyngden blant temaene lå i de forskjellige transkriptene. Jeg skrev så ut alle
transkriptprofilene. Som en del av rekontekstualiseringen og for å unngå reduksjon,
sammenliknet jeg denne nye profilen til transkriptet med den originale for å sørge for at
enhetene ikke mistet eller fikk endret sitt innhold i forhold til konteksten de var tatt ut ifra.
Der det var fare for at jeg kunne mistolke noe, skrev jeg notater nok til at jeg kunne skjønne
hvor det var hentet fra eller en henvisning til hele konteksten.
Jeg valgte å ikke utvikle begreper, men beholde kategoriene som navn på innholdet. Dette
fordi jeg synes kategoriene dekker behovet i forbindelse med denne oppgaven og dens
intensjon. Jeg valgte også å ikke lage tolkninger og sammenstillinger av enheter i selve
profilene, siden jeg synes det blir mest riktig å lese de opprinnelige enhetene i sammenheng
slik at jeg ikke er bundet til mine egne tolkninger senere i prosessen. Men jeg skrev tanker og
tolkninger i margen ved hver enhet samt sammenstilling av det som skulle brukes til
datapresentasjon. På den måten kan nye tolkninger og tanker dukke opp kontinuerlig selv så
langt frem som i diskusjonsprosessen. Temaene blir hovedsakelig analysert under
diskusjonsdelen. Debattene går noe på tvers av temaene, som gjør at enkelte temaer blir belyst
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på forskjellige måter gjennom at de inngår i flere av debattene og derfor ikke analysert
tematisk etter de originale kategoriene. Siden denne oppgaven også baserer seg på annet
materiale enn intervjuene, styrer ikke innholdet i intervjuene kjernen i debatten i like stor grad
som om de skulle vært det eneste materialet.

4.3 Kvalitetssikring av dataen og studie
For å sikre kvaliteten på studiet, har jeg satt noen kvalitetskriterier som brukes i kvalitativ
metodologi. Det finnes mang forskjellige meninger om hvilke kriterier som gjelder for
kvalitativ forskning. Lincoln og Guba identifiserer disse som ”credibility” (som parallelt til
intern validitet), ”conformability” (som parallelt til objektivitet), ”dependability” (som tar
høyde for de kontekstuelle forutsetningene) og ”transferability” (som parallell til
generaliserbarhet), mens Mays og Pope advokerer validitet og relevans. Malterud legger vekt
på relevans, validitet og refleksivitet (Malterud 2003). Kvale, på den andre siden, henviser til
treeningheten av generalisering, reliabilitet og validitet (Kvale 1996). Grønmo følger denne
med unntak av generalisering (Grønmo 2004). Jeg har valgt å definere både Grønmos og
Malteruds kvalitetskriterier, og forklare hva jeg legger i betegnelsene som blir brukt i denne
sammenheng som del av kvalitetssikringen. De følgene terminologier vil bli gjort rede for:
forforståelse, relevans, reliabilitet, validitet og refleksivitet. Jeg vil innledningsvis til dette
gjøre rede for min forforståelse som del av kvalitetssikringen av studiet.

4.3.1 Forforståelse
All min erfaring, både private og profesjonelle, bidrar til måten jeg møter denne forskningen.
Som et medlem av samfunnet, delaktig i det nasjonale helsesystemet og som en deltaker i
screeningprogrammet for livmorhalskreft og det nasjonale barnevaksineprogrammet, har jeg
en personlig forståelse, mening og interesse for temaet. HPV er et vanlig seksuelt overførbar
virus de fleste får minst en gang i løpet av deres livstid, og de fleste kvinner i Norge deltar
regelmessig i det nasjonale screeningprogrammet. Grunnet dette og min bakgrunn som
bioingeniør, skolert på HPV-infeksjon og trent i å detektere celleforandringer i celleprøver fra
cervix, har diskusjonen rundt temaet vært omfattende både med medstudenter og med
venninner. På grunn av min bakgrunn som helsearbeider har faktisk bekjente kommet til meg
for råd og samtale i forbindelse med bekymringer eller spørsmål rundt HPV og
celleprøveresultater. Dette har gitt meg god kunnskap og tidlig refleksjon rundt temaet. Men
HPV-vaksiner hadde ikke nådd markedet på dette tidspunkt eller blitt en del av den offentlige
debatten under mitt bioingeniørstudium. Derfor hadde vi ingen vitenskapelig eller teknisk
diskusjon om HPV-vaksinen i forbindelse med min utdannelse på HPV infeksjoner og
celleprøvevurdering. Men vaksiner generelt var dekket i immunologifaget, og bioteknologien
bak produksjonen av visse vaksinetyper ble undervist.
I tillegg til min erfaring fra utdannelsen og sosial diskusjon om dette temaet, som gav meg
noen personlige meninger om saken, har jeg også en generell forforståelse fra min noe
nøkterne holdning i å gripe for mye inn i naturen. Til tross for å selvfølgelig anerkjenne
fordelen og suksessen vaksiner har hatt i å redde millioner av liv, ser jeg også risikoen i å
bruke legemidler, og særlig vaksiner fordi de brukes på friske individer. Jeg har erkjent denne
skeptisismen og har prøvd i størst mulig grad å sette dette tilside for studien for å ikke
overføre det til min tolkning av dataene som produseres. I tillegg til det tekniske og
vitenskapelige aspektet har jeg også måtte reflektere over fordommer og forforståelse rundt
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regulatoriske og politiske prosesser, legemiddelindustrien og generell menneskelig samspill
og reaksjoner. Inkludert her var da også min holdning til politikere, forskere og fagfolk. Den
mest fremgående forforståelsen rundt dette var min skeptisisme til folks troverdighet.
Kunnskapen om legemiddelindustriens store makt, de potensielt store virkningene og
konsekvensene feilinformasjon kan føre til, selv med utgangspunkt i de mest noble
intensjoner, de kontinuerlige bevisene på menneskets adopterte korrupte natur grunnet den
samfunnsskapte materialismen, hullene i det regulatoriske og politiske rammeverket og
naivitet og uvitenhet, forsterket denne skeptisismen. Og frykten for at en stor feil vil bli gjort,
som påvirker millioner av mennesker med for store konsekvenser til å rette opp, på grunn av
misledende, falske eller utilstrekkelig informasjon supplerte videre på dette aspektet. Men, jeg
måtte skille dette studiet fra andre tilfeller der dette var tilfelle og være aktivt klar over denne
forforståelsen og bekymringen gjennom hele studiet for å gjennomføre reell forskning.
Uansett er det å møte personer med mistro urettferdig og vil mest sannsynlig føre til en dårlig
dataproduksjon, og viser alt i alt en dårlig refleksjon og forskningskarakter. Jeg måtte
reflektere en god del over mine egne motsigelser og forforståelser før jeg i det hele tatt kunne
starte datasamlingen, og måtte til enhver tid være klar over disse når jeg produserte og
analyserte dataene mine, og videre, for å holde en åpent og nøytralt sinn, aktivt overbevise
meg selv at det er prosessen å lage dette studiet som tilslutt vil gi meg mine genuine meninger
og holdninger på dette temaet. Men det som faktisk fikk meg til å bli fullstendig nullstilt på et
relativt tidlig tidspunkt i oppgaven, var at mange at de overbevisningene jeg hadde, viste seg å
være feil, og tilslutt når mange nok av disse var revet ned, raste hele utgangspunktet mitt, og
jeg var bare pent nødt å bygge det hele opp på nytt. Dette viste seg å være en stor fordel for
måten jeg forholdt meg til oppgaven på. Allikevel må fornuft og rimelig skeptisisme brukes
for å gå til god forskning.

4.3.2 Relevans
HPV-vaksinen har relativt nylig blitt godkjent for bruk og salg i Norge, og det ble så utført en
vurdering av Folkehelseinstituttet i forbindelse med spørsmålet om HPV-vaksinen skal
implementeres i barnevaksinasjonsprogrammet, som resulterte i en anbefaling om at dette
ville være et nyttig tiltak mot livmorhalskreft. Men det har fremkommet spenninger i
forbindelse med HPV-vaksinen, for det belyses at det er en del usikkerheter i forbindelse med
denne. Etter å ha utført litteratursøk på temaet fremkom det klare faglige uenigheter blant
fagpersoner i Norge om både vaksinenes effekt og sikkerhet. Det ble bemerket at det ikke
finnes så mye dokumentasjon på dette som det antydes, og at mange viktige spørsmål enda
ikke er besvart. Med utgangspunkt i dette ble det klart at en innføring av HPV-vaksinen i det
norske barnevaksinasjonsprogrammet ikke var ukontroversiell, og at det var anliggender her
som var relevant å undersøke. Denne oppgaven fikk for øvrig enda høyere relevans i løpet av
studien da det viste seg at regjeringen ville gå inn for å innføre vaksinen i
barnevaksinasjonsprogrammet, ettersom konsekvensene ved vaksinering av en befolkning er
tilsvarende større. Denne forskningen kan gi en samlet oversikt over sakens anliggender slik
at den kan sees i helhet, og dermed gi et klarere bilde på hva som ligger til grunn for denne
implementeringen, og hvordan det har foregått. Siden det ikke er foretatt en vurdering som
både går på beslutningsgrunnlaget og på saksgangen i forbindelse med HPV-vaksinen,
betrakter jeg dermed studien min som grunnleggende forskning med god anvendelse fordi den
kan danne et grunnlag til en videre debatt, som kan få implikasjoner på beslutningen om en
innføring av HPV-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet.
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4.3.3 Reliabilitet
Reliabilitet referer til datamaterialets pålitelighet. Reliabilitet er et utrykk for hvor stort
samsvar det er mellom datasett fra repetert datasamling, og kan vise til hvilken grad
variasjonen i datamaterialet er forårsaket av spesielle trekk i forskningsplanleggingen eller
datasamlingen. I praksis er det ikke alltid mulig å utføre repeterte datasamlinger om samme
fenomen, delvis fordi mange sosiale forhold er i kontinuerlig utvikling og delvis fordi
forskningsplanleggingen er for kompleks eller for fleksibel for at datasamlingen kan bli
repetert på den eksakt samme måten (Grønmo 2004). Særlig i kvalitative intervjumetoder er
det vanskelig å få repetert datasamling, selv når utførelsen blir gjort av samme intervjues,
grunnet de mange tilfeldige faktorer som påvirker utfallet. Selv når man følger den samme
intervjuguiden til punkt og prikke, er det veldig vanskelig å få de samme resultatene.
Forskningsplanleggingen og datasamlingen avhenger derfor mye av når studiet ble utført og
hvem som utførte det. I kvalitative studier involverer reliabilitet de empiriske funnene som
representeres basert på data fra faktiske forhold, og at disse dataene ikke bygger på den rene
subjektive forståelsen til forskeren eller som et resultat av tilfeldige omstendigheter under
forskningsprosessen, men er samlet på en systematisk måte og i samsvar med etablerte krav
og prosedyrer fra forskningsplanen som brukes (Grønmo 2004).
Jeg har, i størst mulig grad, prøvd å reprodusere de faktiske forholdene som har blitt
presentert til meg av mine informanter og samtidig erkjenne mine tolkninger. Siden
intervjuene ble tatt opp og jeg hørte på opptaket flere ganger for å skrive ned de eksakte
ordene som ble brukt, representerer den produserte dataen de faktiske forholdene som ble
beskrevet. Jeg fulgte også intervjuguiden, og til tross for digresjoner, svarte alle informantene
på de samme spørsmålene utenom en.
Det faktum at informantene fikk en liste med kjente spørsmål kan gi mulighet for taktiske
svar. Men siden jeg i tillegg spurte ukjente spørsmål under intervjuet kunne jeg motvirke dette
noe og få frem spontane reaksjoner. Jeg prøvde å lage listen med spørsmål så kort og konsis
og direkte som mulig.
Et problem med å identifisere aktuelle aktører selv kan være subjektiv selektivitet som kan gi
bias til studiet mot hva jeg ønsket å finne. Men alle informantene ble valgt med interesse for å
dekke alle aspektene ved temaet for å skape et så realistisk bilde på forholdene som mulig.
Ingen subjektive intensjoner lå i utvalget av disse informantene, utenom ønsket om å
produsere en valid oppgave. Faktum er at mye arbeid ble satt ned i å ikke bare finne aktuelle
representanter for alle aktører, men også representanter for alle argumenter. Balansering av
representanter fra alle aktører samt å oppnå størst mulig bredde av argumenter uten å
inkludere for mange informanter viste seg å være et vanskelig puslespill. Selvfølgelig finnes
det sikkert en mer ideell sammensetning enn den jeg endte opp med, og studiens omfang
begrenset også størrelsen på utvalget. Men jeg mener allikevel å ha fått med mye viktig, selv
om også noen viktige aktører ikke ville delta i studien.
Kvalitativ innholdsanalyse av dokumenter unngår i stor grad kontrolleffekter og reaktivitet.
Men et problem kan også her være at forskerens perspektiv kan påvirke utvelging og tolkning
av tekstene. Prosjektet vil få en klar bias om ikke alle identifiserte relevante tekster blir
inkludert. Eller at forskeren rett og slett ikke klarer å identifisere all relevant dokumentasjon. I
min oppgave har jeg vært opptatt av å få med meg alle aspekter ved saken, ikke kun fordi det
er en nødvendighet for å produsere en valid oppgave, men også av interesse for å danne meg
et så komplett bilde av situasjonen for å tilfredsstille egen nysgjerrighet. Det har vært viktig
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for meg å utforske motforestillinger slik at jeg om ikke annet i alle fall har et virkelig godt
belegg for å uttale meg om noe. Dette gjorde at jeg fikk samlet min data med liten påvirkning
av tilfeldige omstendigheter (Kvale 1996).

4.3.4 Validitet
Validitet involverer temaer som sannhet og kunnskap. I kvalitative studier gjelder validitet
graden som en metode undersøker det den er ment å undersøke. Validitet avhenger av
kvaliteten på håndverket under undersøkelsen, der kontinuerlig ettersyn, spørsmål og teoretisk
tolkning av funnene er viktig. Validitet gjelder ikke bare metoden som er brukt, men også
personen som forsker, inkludert han eller hennes moralske integritet, som er kritisk i
evalueringen av den vitenskapelige kunnskapen som produseres (Kvale 1996). Jeg må til en
hver tid se kritisk på analysen og redegjøre for mine perspektiver på temaet som studeres og
kontrollene som tilfører motsettende selektive oppfatninger og skjeve tolkninger. Jeg må
sjekke de empiriske bevisene for og imot en tolkning, undersøke den teoretiske koherensen og
kritisk evaluere og sammenlikne den relative plausibiliteten i de forskjellige tolkningene av
den samme handlingen, utrykket eller formuleringen. Videre, når blant annet intervju er
metoden for datasamling, må jeg også bruke mine sosiale kunnskaper og intuisjon for å tolke
kroppsspråk for å applisere dette til ordene som uttrykkes og prøve å avdekke innkonsistenser
mellom de to. Alle disse metodene er forsøk på falsifisering av det som i første runde
fremkommer. Og generelt, desto flere forsøk på falsifisering en tolkning har bestått, jo
sterkere står den (Kvale 1996).
Det finnes tre typer validitet som appliseres til en kvalitativ evaluering av kvalitativ forskning:
intersubjektiv validitet, kommunikativ validitet og pragmatisk validitet (Kvale 1996).
Intersubjektiv validitet referer til forskerens kompetanse i å samle kvalitativ data om det
aktuelle temaet. Intersubjektivitet er et uttrykk for min erfaring og kvalifikasjoner knyttet til
denne type datasamling. Det faktum at dataene er samlet på en kompetent måte legger til rette
for antagelse om at validiteten er tilfredsstillende. Viktigheten ved forskerens kompetanse er
også knyttet til at dataen samles på en fleksibel måte og delvis på basis av analyse og
tolkninger under datasamlingen. Dette antyder at validitet evalueres og forbedres om
nødvendig under datainnsamlingen. Planen for datasamling tilpasses eller justeres hvis det
viser seg å være nødvendig å forsterke validiteten (Grønmo 2004).
Jeg har god teoretisk bakgrunn som en bioingeniør med supplement fra fag fra masternivå.
Dette gir meg en solid teknisk bakgrunn. Imidlertid omfatter denne oppgaven distanserte
temaer som politikk, lovregulering og offentlige prosesser, og jeg måtte utvide min
daværende kunnskap for å bli kompetenet til å forstå alle disse aspektene i min oppgave. Jeg
er ingen ekspert på disse områdene, men jeg vil tro at min kunnskap om den er tilstrekkelig
for å produsere en kompetent og valid oppgave.
Kommunikativ validitet bygger på dialogen og samtalen mellom forskeren og andre på om
materialet er bra og passende i forhold til problemstillingen. Slike diskusjoner kan være
effektive i å avdekke mulige problemer eller svakheter i datamaterialet. Hvis diskusjonen
resulterer i en enighet eller konsensus at ingen spesielle problemer eller svakheter er åpenbare
i forhold til intensjonen med studiet, kan validiteten antaes å være tilfredsstillende. Forskeren
kan diskutere med forskjellige parter, informantene veiledere, medstudenter eller kolleger
eller andre forskere som er relevante (Grønmo 2004).
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Jeg har tilbudt alle informantene å lese sine egne transkript. Kun en har ønsket dette. Enkelte
korreksjoner ble gjort, men ingen forandring som påvirket budskapet og innhold som sådan. I
tillegg til informantenes validering, diskuterte jeg også transkriptene og de utvalgte
dokumentene med mine veiledere for å avdekke problemer, svakheter og relevans, men også
for å identifisere temaer. Forskjellige problemer og vanskeligheter kan dukke opp når man
diskuterer og konsulterer med forskjellige parter. Når man diskuterer med informanten, kan
forskjellige oppfatninger og meninger påvirke meningen om kvaliteten og validiteten på
materiale. Og informantenes evaluering av datamateriale kan være farget av deres egne
interesser, særlig i forbindelse med konfliktfulle og kontroversielle temaer. Problemet ved å
diskutere med en annen forsker eller student kan være at materialet blir evaluert fra ulike
profesjonelle ståsteder med forskjellige teoretiske tradisjoner eller metodologiske
tilnærminger (Grønmo 2004). Heldigvis i dette studiet ble ikke disse anliggender et
graverende problem, men selvfølgelig forekom ulike oppfatninger og meninger om enkelte
ting. Dette viste seg for så vidt å kun være en fordel i dette studiets sammenheng.
Pragmatisk validitet viser i hvilken grad datamaterialet og resultatene i studie kan gi et
grunnlag for spesifikke handlinger. Det uttrykker i hvilken grad særegne hendelser eller
handlingsforløp kan påvirkes av studiet (Grønmo 2004). Oppgaven er ikke tilknyttet andre
praksiser på dette området i helsetjenesten, men jeg håper at den vil bidra til en generell
forståelse av saken og muligens bli av viktighet for personlig intellektuell tankegang om ikke
annet.

4.3.5 Refleksivitet
Refleksivitet sier noe om hvordan forskningsprosessen har påvirket funn og konklusjoner, og
er en aktiv holdning. Forskeren skal ikke bare vente på overraskelser, men må også søke
konfrontasjoner med egen oppfatning og posisjon, og være forberedt på det er en sjanse for at
etablerte resultater og konklusjoner må forkastes. Forskningsproduktet skal overleve
systemiske forsøk på falsifisering (Malterud 2003). Gjennom å spore fundamentale kritiske
spørsmål i alle fasene gjennom studiet studerer jeg kontinuerlig mine egne fot avtrykk og tar i
betraktning deres implikasjon. Dette krever en evne til å etablere og utforske metaposisjoner
som gir meg en mulighet til å se på forskningen fra andre sider og avdekke andre perspektiver
som jeg ikke så midt i situasjonen. En metaposisjon kan være et uventet svar eller kommentar
som er i stand til å endre min ide om saken, som forplanter seg til alle relaterte emner og som
tvinger meg til å male hele bildet på nytt. Om ingen slike situasjoner hjelper å etablere
metaposisjoner kan alternative metaposisjoner konstrueres bevisst, for eksempel gjennom at
man er sin egen motstander selv når man er sikker i sin sak. Siden man tror man har eliminert
sin egne innflytelse, vil bias begrense muligheten for kritisk refleksjon. Ved å beskrive alle
disse trinnene gir jeg også leseren mulighet til å se hva som er gjort, hvilke valg som er tatt og
hvorfor, og hva som ble funnet i enden av disse valgene så vel som underveis, og på samme
tid demonstrere refleksiviteten i forskningen. Så for å administrere refleksivitet så må jeg
reflektere på forskningsmetoden, kunnskapens relevans og validiteten til studiet.
Det er imidlertid grenser for i hvilken grad forsøk på falsifisering kan drives. Falsifisering og
refleksivitet involverer ikke å motbevise det jeg finner, og tilslutt må resultatene bli akseptert
som gode nok svar på mine spørsmål.
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4.4 Etikk
Nedenfor redegjøres de etisk relevante aspekter tilknyttet studien.
Grunnlaget for dagens tenkning om forskning og etikk baserer seg på Nürnbergkoden (1946),
som blant annet stiller krav til informert samtykke, og som ble videreført i
Helsinkideklarasjonen (1975). Og med bakgrunn i disse dokumentene er det utarbeidet etiske
retningslinjer for forskning, blant annet innen samfunnsmedisin (Dalland 2002).
Selv om disse forskningsetiske retningslinjene i utgangspunktet gjelder medisinsk forskning
på mennesker, har de også utviklet seg i samfunnsvitenskapelige fag, og felles for disse
retningslinjene er informert samtykke (Dalland 2002). I denne sammenheng mottok alle
informantene informasjonsskriv om denne studien der det ble poengtert at all informasjon
ville anonymiseres og oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Alle deltagerne stilte opp
frivillig og representerer kun seg selv. Jeg formidlet også at det var full mulighet til å trekke
seg fra studien på et hvilket som helst tidspunkt i studien om dette var ønsket, og at all
informasjon om vedkommende da ville bli slettet.
Siden denne studien ikke er en studie på mennesker, og det ikke har blitt benyttet persondata,
er ikke en godkjenning fra etisk komité eller Datatilsynet nødvendig.
I denne studien er det viktigste etiske anliggende å beskytte informantenes anonymitet.
Intervjuene omhandler ikke informantenes privatliv som sådan, men tar kun for seg deres
meninger og observasjoner om eksterne forhold som ikke involverer deres private følelsesliv i
utvidet forstand. Så intervjuene i seg selv har ikke hatt en emosjonell karakter utover faglig
engasjement. Dette innebærer derfor at det er ingen utpregede etiske problematikker utover
anonymisering. Anonymisering er svært viktig for å ivareta informantens interesser og
integritet. Og for å sikre tilstrekkelig anonymisering av informantene i denne studien blir navn
ekskludert fullstendig, og arbeidsplass og posisjon blir ikke oppgitt i en sammenheng der
dette kan tilknyttes informanten. Videre har jeg tatt meg friheten til å endre uttrykk og
formuleringen i sitatene som kan være med på å identifisere informanten. Studien har blitt
revidert flere ganger for å sikre komplett anonymisering. Det er kun informasjonen
informantene gir som blir brukt, og informantene vil ikke bli omtalt eller nevnt i noen
sammenhenger verken i forbindelse med oppgaven eller utenom.

4.5 Metodiske styrker og svakheter
Uavhengig av metodevalg har alle metoder sine svakheter og styrker, og mange av disse kan
manifesteres i valgene forskeren har tatt, samt i forskerens håndtering av forforståelse og
tolkning av dataen. Det er derfor viktig å være bevist for dette, for å begrense svakhetene så
mye som mulig. Gjennom å applisere kvalitetssikring til studien, og reflektere over disse
kontinuerlig, samt og følge disse systematisk, har jeg dannet et godt utgangspunkt for å
kompensere for metodologiske svakheter kjent for kvalitativ forskning, min egen forforståelse
og tolkning, og for å sikre studiens pålitelighet. Studiens pålitelighet påvirkes for øvrig av et
hvert valg jeg har tatt gjennom hele prosessen, og det har derfor vært viktig å prøve å gjøre
rede for mine spor, slik at andre i større grad kan vurdere hva som baseres på empirisk data,
og hva som er mine egne tolkninger. Ved å tydeliggjøre mine egne spor fra forforståelse,
gjennom metode, presentasjon av data og videre gjennom analyse disse, er det først at andre
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har muligheten til å bedømme informasjonene som kommer frem i oppgaven på en fullstendig
og god måte.
Det faktum at jeg har valgt en kombinert metode kan har gitt en mer allsidig belysning av
temaet, og har derfor videre kunne styrke tilliten til både metodene og resultatene. Ved å både
bruke dokumenter og informanter, innebærer dette en form for kvalitetssikring begge veier.
Det har gitt meg mye nyttig informasjon som jeg ikke ville har fått om jeg brukte det ene
datamaterialet alene.
En svakhet ved begge metodene er at det er mulig at ikke alle relevante dokumenter eller
informanter er inkludert. I forbindelse med dokumentene grunnes dette hovedsakelig at de
enten ikke er identifisert eller tilgjengelig. Men siden alle dokumenter med relevans som er
identifisert er inkludert, kan man anta at oppgaven allikevel gjenspeiler mye av den
tilgjengelige dokumentasjonen, og derfor får belyst problemstillingen allsidig og tilstrekkelig
nok for oppgavens intensjon. I forhold til informantene var det relevante aktører som valgte å
ikke stille, og dette representerer en klar svakhet ved dataen som er produsert basert på
informantene. De viktigste aktørene som ikke er representert er blant annet SHdir, Nasjonalt
råd for kvalitet og prioritering, Kreftregisteret og industrien. Denne skjevheten blir for øvrig
noe kompensert for av dokumentene, ettersom disse dekker enkelte av manglene i
intervjudatasettet. Eksempler på dette er rapporter fra Kunnskapssenteret, saksdokumenter fra
SHdir og Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering, publikasjoner på studiene på HPVvaksinene fra produsentene, samt rapporten fra SHdir.
I forbindelse med autentisitet og troverdighet er det noe som kan ha forplantet seg gjennom
litteraturrekken, fra hva kildene i kildene til dokumentene har basert seg på og om disse har
blitt evaluert i alle ledd. Med utgangspunkt i god forskningsmoral vil man kunne anta at dette
har blitt gjennomført på alle plan gjennom hele litteraturkaskaden. Men siden dette ikke kan
bli tatt for gitt har man et ansvar for å utforske dette. I denne studien har det ligget en stor
utfordring i å vurdere dette for kildene dokumentene baserer seg på, grunnet den store
mengden dette representerer. Her ligger det klart en svakhet, men det ble utenom oppgavens
omfang å redegjøre for alle disse. Men noen har blitt vurdert, og har videre dannet et grunnlag
for at jeg skal forstå, tolke og se sammenhengen mellom de øvrige dokumentene bedre, slik at
analysen av dem og oppgaven får en ytterligere dybde. Når det kommer til autentisitet og
troverdighet ved selve dokumentene, vil jo disse bære preg av det øvrige; om kildene mangler
autentisitet og troverdighet. Siden dette blir for omfattende å vurdere nøye, blir hovedsakelig
min kildekritiske vurdering appellert til dokumentene som sådan. Men selv ved en direkte
vurdering av disse fremkommer det svakheter ved vurderingen ettersom all autentisitet og
troverdighet ikke er transparent. Derfor kan anliggender som påvirker autentisitet og
troverdighet allikevel være gjeldende, til tross for grundig vurdering. Og derfor representerer
dette usikkerhet.
Informantenes autentisitet og troverdighet er noe mer transparent, og gjør seg derfor noe
lettere å vurdere. Men det er ofte vanskelig å identifisere om det er skjulte agendaer, og
indikasjoner på dette forblir tolkninger og spekulasjon i hovedsak.
Tolkningen av dokumentene og informantene kan også bli påvirket av begrenset kildekritisk
og kontekstuell forståelse. Dette er det vanskelig å redegjøre for seg selv. Derfor har det vært
en viktig faktor å ha veiledere, som har en bredere og dypere erfaring som gir evne til å se
ting i større perspektiv, og dermed kan belyse en begrenset kildekritisk og kontekstuell
forståelse hos meg som forsker om jeg ikke ser dette selv.
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Kvalitativ metode er derfor sterkt påvirket av forskerens forforståelse og tolkning. Og disse to
faktorene gjør seg gjeldende gjennom hele studien og i alle ledd. Selv om jeg har reflektert
over min forforståelse for at denne ikke skal influere studien, vil denne allikevel gjøre seg
gjeldene og kan aldri elimineres fullstendig. Så mine tolkninger vil farges av denne til en viss
grad. I denne studien lot dette seg gjelde noe mer i diskusjonsdelen, der hovedsaken av
dataanalysen foregikk, ettersom tolkningene fikk større utspille i denne sammenheng enn i de
andre trinnene ved metoden. I og med at jeg i størst mulig grad valgte å ikke inkludere
tolkninger i datapresentasjonen, muliggjør jeg et større rom for egen tolkning for de som leser
oppgaven. De kan da i større grad kunne identifisere mine tolkninger i analysen/diskusjonen,
og dermed på dette grunnlag danne egne konklusjoner. I tillegg presenterer jeg de fleste
anliggender som muligheter fremfor bastante påstander, slik at usikkerheter ved mine
tolkninger gjør seg gjeldende, men som allikevel gir grunnlag for debatt. På denne måten ved
å tydeliggjøre mine spor og å holde en mer åpen form, vil den generelle svakheten ved
kvalitativ metode, grunnet forskerens forforståelse og tolkning av data, og i forbindelse med
kvalitativ intervjumetode også medrolle i å produsere dataen, reduseres til en viss grad. Men
forskerens tolkninger og rolle i å skape dataen i en prosess for å belyse et tema, er også
metodens styrke, for dette skaper også dybde og gir mulighet til å beskrive komplekse
problemstillinger som ikke kan tallfestes.
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5 RESULTATER
Herunder følger en presentasjon av presentasjonsformen og funn.

5.1 Presentasjonsformen
Tidslinjen vil bli presentert først for å gi en kronologisk gjennomgang av hendelsesforløpet.
Grunnet datasettenes ulike struktur velger jeg å presentere intervjuene og dokumentene hver
for seg. Dokumentene blir presentert først, der de utvalgte dokumentene blir presentert
singulært ved en gjennomgang av bakgrunn og innhold. Jeg foretar en felles kildekritikk av
dokumentene, der de gjeldende elementene vil bli presentert tematisk etter de kildekritiske
kriteriene. Enkelte anliggender i forbindelse med kildekritikk vil også fremkomme i
diskusjonen. Deretter vil intervjuene bli presentert basert på temaene som har fremkommet i
datamaterialet, gjennom å beskrive hva hvert tema inneholder og presentere relevante og
representative sitater i forbindelse med disse. Jeg velger å ikke ha et eget kapittel om analyse
av data, ettersom jeg foretar analysene av begge datasettene sammen i forbindelse med
diskusjonen. Dataen som representeres her blir derfor mer beskrivende, og bærer ikke preg av
tolkninger i særlig stor grad.

5.1.2 Presentasjon av funn
Nedenfor følger en presentasjon av tidslinjen, dokumentene og intervjuene.

5.2 Tidslinje
Tidslinjene er et resultat av dataen og litteraturen som er identifisert i denne studien, og har
som hensikt å oppsummere de relevante og viktige hendelsene i forbindelse med HPVvaksinen, studier og anliggender rundt implementeringen av HPV-vaksinen i kronologisk
orden, for å gi en oversikt over hendelsesforløpet. Denne inkluderer blant annet
godkjenningstidspunkter, møter, avgjørelser og studiepublikasjoner.
Herunder følger tidslinjen i kronologisk rekkefølge i hendelsesforløpet.
Desember 1997
Avtale mellom Merck og Finn Egil Skjeldestad (Sintef Helse, prosjektansvarlig) om
prosjektet: ”Naturlig forløp av HPV 6, 11, 16 og 18 infeksjon blant 900 unge norske kvinner i
Trondheim, Levanger, Oslo”. Prosjektet startet høsten 1998. Kreftregisteret var ikke
innblandet i dette prosjektet (Langmark 2007).
November 1999
Finn Egil Skjeldestad spurte om et møte med Frøydis Langmark og Steinar Thoresen hvor han
ville presentere det spennende i at Norge og Norden skulle være med på et
frontlinjeforskningsprosjekt som kunne være med å få en profylaktisk vaksine mot kreft på
markede. Dette møtet var bakgrunnen for at det ble et seminar 12. januar 2000 (Langmark
2007).
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12. januar 2000
Det første møtet mellom Merck og Kreftregisteret hos Kreftregisteret. Merck USA, MSD
Norge, Helse- og omsorgsdepartementet representert av Gerd Vandeskog og Hilde Marie
Rognlie, Norsk Medisinske forening representert av Terje Vigen, Cecilie Alfsen og Bjørn
Hagen, SIFF Avdeling for vaksinasjon representert av Hanne Nøkleby, Den Norske
kreftforeningen representert av Ole-Erik Iversen og Arve Sjøstad, Sintef Unimedrepresentert
av Finn Egil Skjeldestad og Paul Helladsvik og Kreftregisteret representert av Frøydis
Langmark, Steinar Thoresen, Jan F. Nygård, Solveig S. H. Hovind og Gry B. Skare
(Langmark 2007).
Høsten 2000
Med Finn Egil Skjeldestad som Principal Investigator for Norge, startet studiet ”Doseresponse study for HPV-vaccine-FUTURE I (phase II study)” i Norge og 13 andre land.
Merck/MSD Norge inngikk avtaler direkte med de involverte sykehus som Haukeland
sykehus, Rogaland sentralsykehus, Ullevål sykehus, Regionsykehuset i Trondheim, private
legesentre og kliniske miljøer. Kreftregisteret var ikke involvert i dette prosjektet (Langmark
2007).
14. juni 2002
Informasjonsmøte i Kreftregisteret hvor tre anliggender ble presentert: rasjonalet for en HPV
vaksine presentert av Eilav Barr fra Merck, protokoll review-consequences for deltakere
presentert av Finn Egil Skjeldestad og Kreftregisterets rolle i evalueringen av HPV vaksinen
presentert av Steinar Ø. Thoresen. Deltakere på møte var Merck USA, MSD Norge, Helse- og
Omsorgsdepartementet med Nina Brøyn, Sosial- og Helsedirektoratet med Håkon Lund,
Folkehelseinstituttet med Hanne Nøkleby og representanter fra forskjellige sykehus som OleErik Iversen fra Haukeland Universitetssykehus og Agnes K. Lie fra Radiumhospitalet
(Langmark 2007).
Høsten 2002
Det kliniske studiet FUTURE II, fase III studiet startet med Finn Egil Skjeldestad som
Principal Investigator og medarbeidere som Ole-Erik Iversen, Bjørn Hagen, Solveig
Tingulstad, Grete Riis-Johansen og Mathias Onsrud med flere. Kontrakten ble inngått mellom
Merck og Innovest (Bergen), Sintef (Trondheim) og kliniske miljøer på Østlandsområdet,
blant annet Ullevål sykehus, alt i alt 30 kliniske miljøer. Studiet inkluderte totalt ~5500 unge
kvinner i Norden, derav 1699 norske kvinner ≥ 18 år. Disse ble vaksinert eller fikk placebo og
ble kontrollert åtte ganger over fire år etter studieprotokoll. Kreftregisteret hadde ingen rolle i
selve studien (Langmark 2007).
Kreftregisteret ble engasjert i et samarbeid med Merck på grunn av det komplette
populasjonsperspektivet og muligheten til kvalitetskontroll via Kreftregistrets hoveddatabase
og screening avdelingens spesialregistre: screeningsdatabasen, cytologiregisteret, CIN
registeret, histologi registeret og HPV registeret (etablert i 2005) (Langmark 2007).
2003
PRE-Pilot register studie ble utført av Kreftregisteret på Kreftregisterets egent
screeningmateriale som dokumentasjon på hvordan de enkelte databasene i
masseundersøkelsesprogrammet mot livmorhalskreft i Norge kan utnyttes for verifikasjon av
foreløp og behandling av livmorhalslesjoner og ”shopping” av prøver på tvers av program.
Dette ble senere utvidet til å inkludere hele Norden (Langmark 2007).
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2004
På bakgrunn i PRE-prosjektet foreslo Kreftregisteret en studie for å kontrollere den faktiske
oppfølgingen og diagnosen av de 5500 deltagerne i Norden, inkludert de 1699 vaksinerte
norske jentene i Merck’s FUTURE II i Norge. Island og delvis Danmark hadde
organisatoriske muligheter til å følge dette opp, men Finland og Sverige hadde ikke. Dette
prosjektet ble kalt ”the Complete Ascertainment Project” (CAP). På grunn av Norges
komparative fortrinn ble Kreftregisteret i Norge valgt som Nordisk koordinator for
kvalitetskontroll av de midlertidige endepunktenei FUTURE II, CAP og for
langtidsoppfølging (Langmark 2007).
2004
Kreftregisteret foreslo videre ”the Concomitant Cohort Study” (CCS), en nordisk
spørreundersøkelse for ytterligere å kvalitetskontrollere aktuelle kvinnepopulasjoner i forhold
til relevant infeksjonshistorikk (Langmark 2007).
2006
”Long-Term Follow-Up av FUTURE II” (LTFU) startet med en tilsiktet varighet på 7 år med
avsluttende oppfølgingspunkt i 2013, der Norge var ett av flere land som deltok (Langmark
2007).
4. januar 2006
Folkehelseinstituttet bestilte to rapporter fra Kunnskapssenteret for helsetjenesten, der de ba
om en oppsummering av eksisterende kunnskap om vaksinens effekt og kost-nytte aspekter
ved en eventuell implementering i vaksinasjonsprogrammet i Norge. Basert på denne
bestillingen opprettet Kunnskapssenteret et prosjekt kalt ”Vurdering av effekt og kost-nytte
forholdet ved bruk av vaksiner for HPV”. Dette prosjektet munnet ut i to rapporter kalt:
”Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPVvaksiner” og ”Økonomisk evaluering av humant papillomavirus (HPV)-vaksinasjon i Norge”.
Den første rapporten var tenkt fremstilt i november 2006, men kom i januar 2007, og den
andre i januar 2007, men som kom i april 2007 (HOD 2006).
8. juni 2006
Gardasil fikk godkjent markedsføringstillatelse i FDA på en rekke betingelser, der i blant
langtidsoppfølging i Norge (FDA 2006a).
20. september 2006
Gardasil får markedsføringstillatelse fra EMEA, og dermed markedsføringstillatelse i de 27
medlemmede i EU, samt i Norge og Island grunnet EØS avtalen (Legemiddelverket 2006).
Januar 2007
Rapporten ”Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske
HPV-vaksiner” fra Kunnskapssenteret ble publisert (Feiring 2008).
April 2007
Rapporten ” Økonomisk evaluering av humant papillomavirus (HPV)-vaksinasjon i Norge”
fra Kunnskapssenteret ble publisert (Feiring 2008).
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12. april 2007
Rapporten ”Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)” fra FHI ble publisert
(Folkehelseinstituttet 2007) og anbefalingen ble sendt til HOD (Folkehelseinstituttetet 2007).
FHI anbefaler implementering av HPV vaksinen i det Nasjonale Vaksinasjonsprogrammet for
jenter i 11-12 års alderen, og oppsamlings vaksinasjon for jenter opp til 16 år
(Folkehelseinstituttet 2007).
10. mai 2007
FUTURE I studiet på Gardasil ble publisert i New England Journal of Medicine (NEJM)
(Garland et al. 2007).
FUTURE II studiet på Gardasil publisert i NEJM (Villa et al. 2007).
Disse studiene er de første publiserte studiene på HPV-vaksiner, og var de første resultatene
som kunne si noe mer konkret på vaksinens effekt og sikkerhet. Det bemerkes for øvrig i
samme utgave av NEJM at det fortsatt var ubesvarte spørsmål vedrørende vaksinens effekt og
sikkerhet. Dette innebærer at vurderingen fra FHI og Kunnskapssenteret ble publisert før disse
forelå.
Juni 2007
I forbindelse med publikasjonen på FUTURE I og II, ble det bestilt en supplerende rapport fra
FHI, for å avgjøre om disse hadde en implikasjon på deres opprinnelige rapport. Denne
supplementerende rapporten fra FHI ble så sendt til HOD på denne datoen (Feiring 2008).
13. juni 2007
Åpen høring om HPV vaksinene arrangert av Helse- og omsorgsdepartementet med
presentasjoner av Geir Stene-Larsen fra FHI, John-Arne Røttingen fra Kunnskapssenteret,
Eva Skovlund fra Legemiddelverket, Frøydis Langmark fra Kreftregisteret og Charlotte Haug
fra Tidsskriftet for den norske legeforeningen (2007a).
Kreftregisterets status per 13. juni 2007: Mari Nygård, forsker i Kreftregisteret, representerer
Kreftregisteret i den faglige diskusjonen om utvidet long term follow-up (LTFU) på de 5500
deltagerne i FUTURE II og protokoll ved en implementering av HPV vaksinene i det Norske
vaksinasjonsprogrammet; ”Vaccine Impact in Population” (VIP) med Merck. På dette
tidspunktet er ikke en kontrakt om utvidet LTFU og VIP inngått. Hvis HPV-vaksinen blir
innført i det norske vaksinasjonsprogrammet vil Kreftregisteret ha en rolle i populasjonsbasert
kvalitetskontroll og evalueringen av konsekvensene for livmorhalslesjoner à la CAP og LTFU
i FUTURE II (Langmark 2007).
30. juni 2007
En interimrapport på en fase III dobbelt-blind, randomisert kontrollert studie på Cervarix ble
publisert i Lancet (Paavonen et al. 2007).
20. september 2007
Cervarix får markedsføringstillatelse av EMEA, og dermed markedsføringstillatelse i de 27
medlemmede i EU, samt i Norge og Island grunnet EØS avtalen (2007).
22. oktober 2007
En bestilling ble sendt til Bjørn Hofmann i Kunnskapssenteret om en tredje rapport ”Vaksiner
mot humant papillomavirus (HPV). Etiske analyser ved innføringen av profylaktiske HPV-

57

vaksiner” for å belyse de moralske og etiske aspektene ved en implementering av HPVvaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet (Hofmann 2008a).

31. oktober 2007
Første utkast av rapporten fra Kunnskapssenteret ”Vaksiner mot humant papillomavirus
(HPV). Etiske analyser ved innføringen av profylaktiske HPV-vaksiner” levert (Hofmann
2008a).
2. november 2007
Saksfremlegg i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten ble holdt på bakgrunn
av blant annet notat fra 8. november 2007 (Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten 2007).
8. november 2007
Notat fra Sosial- og helsedirektoratet til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering sendt
vedrørende innføring av program for HPV-vaksinering – en vurdering fra SHdir. På bakgrunn
av drøftinger med FHI og HOD ønsket SHdir å sende saken videre til Nasjonalt råd for
kvalitet og prioritering i helsetjenesten for å kartlegge hvilken informasjon og hvilke forhold
som bør belyses for å kunne gi en anbefaling og basert på foreliggende hvorvidt HPVvaksinering bør prioriteres i forhold til andre helsetiltak (SHdir 2007).
26. november 2007
Første møte av to i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten etter at saken fra
SHdir anno 8. november 2007 var mottatt fra HSdir (Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering
i helsetjenesten 2008b).
Februar 2008
SHdirs rapport ”Forebygging av livmorhalskreft” ble publisert (SHdir 2008a).
26. mars 2008
Siste møte av to i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Majoriteten i
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten i saken fra SHdir anno 8. november
2007 der Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten vedtok å anbefale
implementering av HPV vaksinen i det norske vaksinasjonsprogram. Tre medlemmer i rådet
ønsket ikke å innføre HPV-vaksinene på det nåværende tidspunktet, og disse var Marte
Walstad, Tor Carlsen og Eilin Reinaas (Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten 2008a).
Våren 2008
Rapporten ”Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Etiske analyser ved innføringen av
profylaktiske HPV-vaksiner” går igjennom en prosess med intern og ekstern fagfellevurdering
(Hofmann 2008a).
27. juni 2008
Endelig versjon av rapporten ”Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Etiske analyser
ved innføringen av profylaktiske HPV-vaksiner” levert til Kunnskapssenteret (Hofmann
2008a), der enkelte anliggender var lagt til og noen var fjernet, blant annet poenget om at
økonomimodellen Kunnskapssenteret hadde beregnet kostnadseffektiviteten av en HPV-
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vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet var utarbeidet i samarbeid med industrien
(Hofmann 2007).
1. oktober 2008
Rapporten ”Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Etiske analyser ved innføringen av
profylaktiske HPV-vaksiner” fra Kunnskapssenteret ble publiser (Hofmann 2008b).
7. oktober 2008
Statsbudsjettet for 2009 publisert med et forslag om å bevilge 57 millioner NOK til
implementeringen av HPV vaksinen i det Nasjonale vaksinasjonsprogrammet neste høst for 7
klasse jenter (St.prp.nr. 1 (2008–2009)).
2. desember 2008
Helse- og Omsorgskomiteen kom med sin innstilling til budsjettet, der det i kapittel 710
spesifiseres at de legger vekt på at vaksineringen må følges nøye opp og at
helsemyndighetene må ha gode systemer for å overvåke vaksinens virkning og sikkerhet, og
det bemerkes at det også fortsatt finnes usikkerheter knyttet til vaksinens effekt og sikkerhet
(Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008-2009)).
9. desember 2008
Debatten og vedtaket i Stortinget vedrørende helsebudsjettet for 2009 der det bevilges midler
til å implementere HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet (Stortinget 2008).

5.2 Dokumentene
Nedenfor følger en liste på dokumentene som inkluderes i analysen. De fleste av disse
dokumentene utgjør det offentlig tilgjengelige beslutningsgrunnlaget som ligger til grunn for
avgjørelsen på implementeringen av HPV-vaksinen i det norske
barnevaksinasjonsprogrammet. I tillegg er det inkludert en rapport som tar for seg den
foreliggende dokumentasjonen hos blant annet Food and Drug Administration (FDA) og the
Vaccine Adverse Event Report System (VAERS) på bivirkninger, samt et sammendrag av de
to største studiene på HPV-vaksinen Gardasil som ble publisert i NEJM. Publikasjonene på
Gardasil inngår ikke direkte i dokumentanalysen eller i kildekritikken, men er inkluder for å
tilføre en ytterligere dybde ved forståelsen og vurderingen av de øvrige dokumentene
ettersom de fleste av disse har basert seg på disse studiene.
•

Kunnskapssenteret rapport Nr. 5-2007: Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV).
Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-vaksiner (Nilsen et al. 2007).

•

Kunnskapssenteret rapport Nr. 12-2007: Økonomisk evaluering av humant
papillomavirus (HPV)-vaksinasjon i Norge (Neilson & Freiesleben de Blasio 2007).

•

FHI s rapport 2007:9: Vaksine mot humant papillomavirus (HPV) (Feiring 2008).

•

Tetravalent vaksine mot HPV for å forhindre anogenital sykdom (FUTURE I)
publisert i NEJM i mai 2007 (Garland et al. 2007).

•

Tetravalent vaksine mot HPV for å forhindre høygradige livmorhalslesjoner
(FUTURE II) publisert i NEJM i mai 2007 (Villa et al. 2007).
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•

HPV-vaksine: supplerende rapport fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt som kom ut i juni
2007 (Folkehelseinstituttet 2007).

•

Saksfremlegg: 2. november 2007 i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten (Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2007).

•

Saksnotat: 8. november 2007 fra SHdir til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten: ”Innføring av program for HPV-vaksinering – vurdering fra SHdir”
(SHdir 2007).

•

Saksnotat: Første møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 26.
november 2007 på ”Innføring av HPV-vaksine i det nasjonale
vaksinasjonsprogrammet” (Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten
2008b).

•

SHdir rapport februar 2008: Forebygging av livmorhalskreft (SHdir 2008a).

•

Saksnotat: Siste møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 26.
mars 2008 på ”Innføring av HPV-vaksine i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet”
(Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2008d).

•

Juditial Watch rapport juni 2008: Examining the FDA’s HPV Vaccine Records
(Juditial Watch 2008).

•

Kunnskapssenteret rapport Nr. 22-2008 (foreløpig versjon oktober 2007, publisert 1.
oktober 2008): Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Etiske aspekter ved
innføring av profylaktiske HPV-vaksiner (Hofmann 2008b).

Det har vært mange deltagere som har bidratt til å produsere disse dokumentene, som har ulik
bakgrunn og kompetanse. Enkelte individer har for øvrig også vært med på å utarbeide flere
en ett av dokumentene. Dette gjelder særlig FHI og Kunnskapssenterets rapport Nr. 5-2007
rapporten. De fleste dokumentene inneholder både faglige og politiske aspekter, men i noe
ulik grad. Dokumentene baserer seg på en mengde andre artikler og kilder, og enkelte av disse
går igjen i de forskjellige dokumentene. Artiklene som dokumentene baserer seg på er av ulik
kvalitet med tanke på blant annet autentisitet og troverdighet, som igjen kan påvirke
dokumentene selv. Den mest fremtredende problematikken er generelt at mange artikler er
utarbeidet i samarbeid med industrien.
Det skal bemerkes at dokumentene som er inkludert her er kun de som har blitt identifisert og
er offentlig tilgjengelig. Det er derfor også mulig at andre dokumenter som ikke har blitt
identifiser eller publisert er aktuelle i denne sammenheng.
De fleste dokumentene baserer sitt faktagrunnlag på studier utført av produsentene på
vaksinens effekt og sikkerhet. Før Cervarix ble godkjent forelå det mer data på Gardasil, og
derfor har denne dataen i større grad blitt brukt som utgangspunkt for HPV-vaksinens effekt
og sikkerhet i dokumentene over. Nedenfor følger en oppsummering av publikasjonene av de
to store studiene som har blitt utført på Gardasil, kalt FUTURE I og II, som danner mye av
det faktagrunnlaget på effekt og sikkerhet som har blitt lagt for vaksinene. Disse studiene er
designet, analysert og utarbeidet av industrien.
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5.3.1 Kunnskapssenteret rapport Nr. 5-2007
”Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPVvaksiner” Rapport Nr.5-2007 fra Kunnskapssenteret bestilt fra FHI ble publisert i januar 2007.
Denne rapporten var den første av to i bestillingen fra FHI. Hensikten med denne rapporten
var å foreta en systematisk gjennomgang av den foreliggende vitenskapelige
dokumentasjonen om effekt og sikkerhet til HPV-vaksinene og skulle være en del av
kunnskapsgrunnlaget for evalueringen til FHIs arbeidsgruppe. Revisjonsgruppen inkluderte:

•
•

Ellen Nilsen (seniorforsker, prosjektleder)
Cecilie G. Alfsen (overlege, Rikshospitalet-Radiumhospitalet)
Berit Feiring (avdelingsdirektør FHI)
Finn Egil Skjeldestad (seniorforskjer, Sintef helse) Han har arbeidet for Merck i flere
prosjekter rundt HPV. Han har vært prosjektleder for en studie på “Naturlige forløp
av HPV infeksjon med HPV 6, 11, 16 og 18 blant unge kvinner”. Han var også
samtidig norsk hovedutprøver for HPV-vaksinestudien “FUTURE II”. I dette studie
var Skjeldestad et medlem av Steering Committee, Publication Committee and
Committee for Long-Term-Follow-up study in the Nordic Cancer Registry. Han har
avsluttet sitt samarbeid med Merck på vaksinestudiene, men deltar I publiseringen av
“Natural history study”.
Rita Steen (overlege, Avdeling for screeningbasert forskning, Kreftregisteret)
Ingvil Sæterdal (forsker i Kunnskapssenteret)

•
•
•

Sari S. Ormstad (biblotekar på Kunnskapssenteret)
Inger N. Norderhaug (Kunnskapssenteret)
Marianne K. Gjertsen (Kunnskapssenteret)

•

Bjørn Hagmar, ekstern fagfellevurdering (professor, seksjonsoverlege Avdeling for
Patologi, Rikshospitalet-Radiumhospitalet)
Gunnar B. Kristensen, ekstern fagfellevurdering (overlege RikshospitaletRadiumhospitalet)

•
•
•
•

•

Kunnskapssammendraget er utført som en metode evaluering der alle artiklene på
vaksineeffekt og sikkerhet identifisert gjennom systematiske litteratur søk blir evaluert i
forhold til relevans og kvalitet. Søket ble sist oppdatert i oktober 2006. I tillegg ble
produsentene av vaksinene bedt om å sende inn all relevant dokumentasjon. Artiklenes
relevans og kvalitet ble evaluert individuelt av minst to medlemmer av revisjonsgruppen, og
uoverensstemmelser ble diskutert i gruppen. Kvaliteten og validiteten ble evaluert basert på
internasjonale aksepterte kriterier (Nilsen et al. 2007).
Det er inkludert totalt ti randomiserte kontrollerte vaksinestudier i rapporten, derav to er
oppfølgingsstudier. Fire av publikasjonene har kun sett på immunrespons målt i serum og
sikkerhet. Det ene studiet omfattet totalt 40 kvinner i alderen 16-23, derav 22 ble vaksinert og
11 fikk placebo av de som ble inkludert i PPP, og immunresponsen ble målt på HPV 18 en
måned etter siste dose var gitt og ble vurdert som akseptable. Det andre studiet undersøkte
immunrespons på HPV 16 og 11 og omfattet 249 kvinner i alderen 18-25, der 140 fikk
vaksine og resten placebo. Det tredje studiet omfattet 58 kvinner og 14 menn i alderen 18-29
år og målte immunrespons på HPV 16. Det fjerde studiet var randomisert og dobbeltblind og
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omfattet totalt 480 kvinner i alderen 18-26 år derav 207 kvinner ble inkludert i PPP. De fire
siste studiene (totalt seks publikasjoner) av de ti som ble inkludert i rapporten har evaluert
effekten og sikkerheten ved HPV-vaksiner. Tre av disse studiene vurderte også
immunrespons. Studiene til sammen har evaluert HPV-vaksiners effekt mot insident og
vedvarende infeksjon, CIN1/2/3, VIN, kjønnsvorter, ASC-US/LSIL/HSIL og immunrespons:
Effekt på immunrespons ble vurdert av ni publikasjoner (syv studier). Det finnes ikke
standardiserte kommersielle tester for måling av immunrespons. Siden det er brukt ulike
metoder for å måle antistoff og måleenhetene er forskjellige kunne ikke studiene
sammenliknes. Alle studiene viste for øvrig gode resultater på immunrespons. I det ene studiet
til Merck holdt immunresponsen på HPV 16 seg, mens den falt ned mot kontrollgruppens nivå
for HPV 18 etter 36 måneder. I studiene til GSK holdt immunresponsen seg både for HPV 16
og 18.
Effekt på insident infeksjon ble kun vurdert av en studie for GSK. Dette studiet viste
resultater på 91,6 % etter 18 måneder og 96,6 % etter 48 måneder i PPP gruppen, og 83 %
etter 27 måneder og 94,4 % etter 48 måneder i ITT gruppen. Årsaken til dette var at kun
kvinner som gjennomføret første fase uten kliniske endepunkt ble inkludert i
oppfølgingsstudiet på 48 måneder, og er derfor en lavrisikogruppe og vil derfor føre til høyere
effektmål for vaksinen enn hva som er tilfelle i normale omstendigheter. Vaksinene effekt på
vedvarende infeksjon (minst to positive HPV-DNA PCR prøver for den samme
virusgenomtypen med minst fire måneders mellomrom) i PPP var 100 % etter 18 måneder og
100 % etter 48 måneder, og for ITT var det 95,1 % etter 27 måneder og 100 % etter 48
måneder.
Effekten på vedvarende infeksjon for vaksinene fra Merck i PPP var 89 % etter 36 måneder
og 88 % i MITT (modifisert ITT populasjon, alle deltagere som fikk minste en dose med
vaksine eller placebo og som var seronegative og DNA negative i forhold til den HPV typen
som skulle undersøkes) etter 36 måneder.
Studiene omfatter mer enn 5000 deltagere samlet og inkluderer kvinner i alderen fra 16-26 år.
Studiene brukte forskjellige inklusjonskriterier, men alle studiene på effekt og sikkerhet
rapporterte hovedanalysert på per protokoll-populasjonen, som er deltakere som har fått alle
tre vaksine- eller placebodoser, er HPV naïve for HPV typene som studeres og ikke har
avveket fra protokollen. Flere ulike vaksiner ble vurdert. Merck hadde tre studier på vaksine
mot HPV 16, og ett studie på HPV 16/18/11/6, og GSK hadde to studier på vaksine for HPV
16/18. Studiene for Merck brukte aluminium adjuvant og GSK brukte AS04 adjuvant. Flere
av studiene undersøkte vedvarende infeksjon og cytologiske og histologiske effektmål. Men
studiene brukte ulike definisjoner på vedvarende infeksjon. Oppfølgingstiden på studiene
varierte fra 1 til 48 måneder. Metodologisk kvalitet ble vurdert for alle ti studiene i rapporten.
Åtte studier ble vurdert til å ha høystudiekvalitet og to studier ble vurdert til å ha middels
kvalitet. I flere av studiene var det vanskelig å finne redegjørelser for alle deltagerne ved
studieslutt. Kun en av de ti studiene er ikke sponset av enten Merck eller GSK (Nilsen et al.
2007).
Sikkerhet
Bivirkninger ble rapportert i syv studier, og ingen av studiene rapporterte alvorlige
bivirkninger relatert til vaksineringen. Vanlige bivirkninger var forbigående symptomer som
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smerte, hevelse og irritasjon ved infeksjonsstedet mest sannsynlig forårsaket av adjuvanten og
var fra mild til moderat intensitet. Forekomsten av disse bivirkningene var noe høyere i
gruppen som fikk vaksine enn i kontrollgruppen i alle studiene. Men antall deltakere som var
inkludert var for få og oppfølgingen for kort til å oppdage sjeldne, men muligens alvorlige
bivirkninger.
Diskusjon
Det er ikke publisert data på vaksineeffekt hos kvinner som allerede er smittet med HPV av
typer som inngår i vaksinen. Studiene som er inkludert i denne rapporten har kort
oppfølgingstid og mer kunnskap om varigheten på effekt er viktig for å vurdering av
vaksinene. Det må også oppklares om det er behov for en boostervaksinasjon og eventuelt
hvor ofte. Det vil ha alvorlige konsekvenser om vaksinene utsetter krefttidspunktet blant annet
fordi oppmerksomheten mot denne krefttypen vil være redusert som følge av vaksinasjon i
ung alder, og det er derfor en fare for at kreften oppdages i senere stadier. For at vaksinen skal
kunne redusere den totale forekomsten av livmorhalskreft er det viktig at den blir tilgjengelig
i u-land. Et annet viktig aspekt er replacement, selv om studiene viste at antall CIN lesjoner
med andre typer HPV var likt hos vaksine- og kontrollgruppen i tiden disse ble fulgt opp. Så
over kort tid vil nok ikke andre HPV typer ta over selv om man vaksinerer. En vaksine mot
HPV 16/18 har et potensial til å forebygge 40-60 % av grove celleforandringer og tilnærmet
70 % av livmorhalskrefttilfellene. Med antagelse at vaksinen vil forebygge 75 % av nye
tilfeller av livmorhalskreft vil opp mot 200 tilfeller av livmorhalskreft bli spart i året. Men
dette avhenger av at vaksinen gir livslang beskyttelse og eventuelt boosterdose tidspunktet er
etablert. Men siden vaksinen ikke vil fange opp de gjenværende 100 tilfellene av
livmorhalskreft må screeningprogrammet fortsette for å fange opp disse. En vaksine som
dekker enda flere HPV typer vil muligens kunne oppnå høyere beskyttelse mot
livmorhalskreft (Nilsen et al. 2007).

5.3.2 Kunnskapssenteret rapport Nr. 12-2007
”Økonomisk evaluering av humant papillomavirus (HPV)-vaksinasjon i Norge” Report 122007 fra Kunnskapssenteret ble publisert i april 2007. Denne rapporten var andre del av
bestillingen fra FHI. Formålet med denne rapporten var å estimere den potensielle
kostnadseffektiviteten av en HPV type 16 og 18 vaksinasjon i tillegg til screening
sammenliknet med screening alene. Arbeidet ble utført av:

•
•

Aileen Rae Neilson (helseøkonom)
Birgitte Freiesleben de Blasio (biostatistiker)

Forfatterne har fått informasjon og veiledning fra Kunnskapssenteret gjennom Marianne
Klemp Gjertsen, Torbjørn Wisløff, Morten Aaserud, Inger Natvig Norderhaug, Signe Agnes
Flottorp, Berit Mørland og Jahn-Arne Røttingen. Videre har de også fått hjelp fra Dr. Gunnar
K. Ballestad, Gry B. Skare og Rita Steen i Kreftregisteret, Professor Geoff P. Garnett.
Eksterne fagfellevurderere var Bjarne Robbenstad og Professor Jan A. Olsen, og intern peer
reviewer var Torbjørn Wisløff.
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Metode
En dynamisk modell ble brukt til å predikere antall forstadier til livmorhalskreft, nye tilfeller
av livmorhalskreft og død, og resultatene ble sammenliknet med aldersspesifikke norske data.
Forutsetninger for å estimere den potensielle betydningen en vaksinasjon på 12 år gamle
jenter var 90 % vaksinedekning og 90 % vaksineeffekt i en periode fra 2008-2060.
Screeningprogram data ble brukt sammen med modellresultater for å beregne
kostnadseffektiviteten. De inkluderte de direkte kostnadene for screening, terapeutisk
oppfølging av positive screeningresultater, behandling av forstadier og livmorhalskreft og
vaksinasjonskostnader. De inkluderte også indirekte kostnader som tap av arbeidsrelatert
lønn, som er produktivitet tap (eksempelvis fra premature fødsler assosiert med konifisering).
Det ble ikke vurdert andre tiltak enn screening alene og screening med vaksinasjon.
Modelltilnærmingen brukte data på effekt fra de studiene som er utført, som er på kvinner fra
15 til 25 år, siden studier på effekt ikke var gjort på aldersgruppen vaksinene er beregnet på,
nemlig 12 år gamle jenter. De tar i bruk både en kostnadseffektiv tilnærming vurdert i økt
leveår (LYR- som betyr leveår med full helse) og en kostnad-nytte tilnærming vurdert i
kvalitetsjusterte leveår (QALYs- som er leveår med mindre enn full helse). I denne
forbindelse med QALYS refererer helsevinning til både forlenget liv og en bedre livskvalitet.
LYR og QALYs er to nyttige parametere på helseforedeler som gir muligheten til å finne
vunnet overlevelsesrate så vel som potensiell nytte verdier tilknyttet de forskjellige
helsetilstandene assosiert med livmorhalskreft. Bakgrunnen for LYR og QALYs er siden ikke
alle leveår en vinner har ”full helse”, regner en først ut antall QALYs som så regnes om til
LYR, som da blir et mindre antall, og derfor er kostnadene per LYR høyere enn per QALYs i
alle beregningene.
Årlig dødelighet for livmorhalskreft ble regnet ut i en klinisk modell og så sammenliknet med
antall dødsfall i publisert data. En Markov modell ble brukt som en praktisk tilnærming for å
modellere et naturlig forløp av HPV-infeksjon. Det ble tatt utgangspunkt i en del antagelser
om helsekostnader i forbindelse med å inkludere en HPV-vaksinasjon i
barnevaksinasjonsprogrammet og det ble tatt utgangspunkt i at screeningprogrammet
fortsetter som vanlig. Enkelte forutsetninger ble også lagt inn i kostnadskalkulasjonene,
eksempelvis at alle livmorhalskreftbehandlinger inkluderer kirurgi, stråling og cellegift
intervensjoner. Det ble gjort beregninger med og uten produktivitetstap siden en inklusjon av
denne parameteren er kontroversiell og blant annet ikke er anbefalt i WHOs guidelines. For å
måle produktivitetstap ble det brukt en menneskelig kapital tilnærming. I
produktivitetstapestimeringen ble tap grunnet behandling, reiseutgifter og død i forbindelse
med livmorhalskreft medregnet. Produktivitetstapet for kvinner i arbeidsalder som dør av
livmorhalskreft ble satt til 316 800 NOK per år. Det bemerkes at Norge ikke har noen offisiell
kostnadseffektivitetsgrense for helsetiltak, men norske guidelines for prioriteringsrammer er
et legitimt kriterium for prioriteringsrammeverk, og i Finansdepartementets veileder for
samfunnsøkonomiske analyser er verdien av et leveår anslått til 425 000 NOK i 2005 utgaven.
Og 450 000 NOK brukes som en terskelverdi for kostnaden per leveår. For å utforske
sensitiviteten for endringer i forutsetningene ble det også utført en ”probablistic sensitivity
analyse” (PSA).
Resultater
Modellen som ble brukt til å estimere den årlige dødeligheten underestimerte antallet noe
sammenliknet med antallet som fremkom i publisert data. Kosteffektiviteten viste at
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kostnaden blir akkumulert på kort sikt, mens vunnet leveår akkumuleres over mye lenger
periode, og analyser som beregner på ti år frem i tid vil derfor underestimere forventet utbytte
relativt til kostnader. Potensiell kostnadsbesparing assosiert med eksempelvis redusert
mortalitet i en vaksinert populasjon utligner vaksinasjonskostnader først etter noen tiår. På en
tidsramme på 52 år viste det seg at vaksinasjon ved siden av screening var mer effektivt men
mer kostbart enn screening alene. For å finne kostnadseffektiviteten tar de
samfunnsøkonomiske kostnader og dividerer med LYR som vaksinen vil gi, og det beregnes
da at en vaksinasjon sammen med screening har en kostnadseffektivitet på 477 000 NOK
(LYR) (399 000 NOK QALYs). Men når indirekte kostnader, som eksempelvis
produktivitetstap grunnet premature dødsfall fra livmorhalskreft, ble inkludert i
kalkulasjonene for samme tidsaspekt på 52 år, ble kosteffektiviteten 141 000 NOK (LYR)
(118 000 NOK QUALY). Dette er under terskelverdien på 450 000 NOK. Det er beregnet at
økte kostnadene for et HPV-vaksinasjonsprogram uten merverdiavgift er beregnet til å koste
1 411 896 NOK i et helsesektorperspektiv og 418 310 NOK i et
samfunnsøkonomiskperspektiv. Inklusivt merverdiavgift er beregnet til å koste 2 118 359
NOK i et helsesektorperspektiv og 1 124 774 i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
I sensitivitetsanalysen har de gjort endringer i forutsetningen og har konkludert med at
resultatene er sensitive til forskjellige antagelser relatert til effekten av vaksinen,
vaksinedekning, diskonteringsrate og vaksinepris og til tidshorisonten for akkumulering av
kostnader og helseeffekt, og sier i konklusjonen at de må ha mer informasjon om dette. De har
ikke regnet på lavere vaksineeffekt enn 85 % og ikke lavere vaksinedekning enn 80 %, som
samlet gir en kostnad per leveår tjent på 607 000 NOK i helsefaglig kostnad og 248 000 NOK
i samfunnsøkonomisk perspektiv. Det er ikke gjort beregninger ned til hvor lav vaksineeffekt
og vaksinedekning som må til før vaksinen ikke blir kostnadseffektivt.
Diskusjon
Det bemerkes at det gjenstår noen viktige usikkerheter relatert til langtidseffekt, kostnad og
kosteffektivitet som ikke kunne adresseres med de ressursene og tiden som var tilgjengelig,
og at modellen som ble brukt er ikke perfekt men er ganske god. Det var noen problemer med
å tilpasse modellen til norske data. Analysene viser at en HPV-vaksine muligens er
kosteffektiv over lang tid, men når den kliniske modellen ble kjørt med en kortere tidshorisont
ble kosteffektiviteten lavere. Men både korttids og langtids kosteffektivitet estimater må
ansees som noe upresise. Det var også betraktelige usikkerheter ved den eksakte størrelsen på
de økte kosteffektivitets ratio for HPV-vaksinen som forebygging mot livmorhalskreft. Videre
peker funnene på signifikante konsekvenser i å inkludere indirekte kostnader i estimatene for
den potensielle ”value for money” av en HPV-vaksine. Og at den relative viktigheten som
gies til disse forskjellige kostnadsperspektivene av beslutningstakere som gjør en vurdering av
effekten av en HPV-vaksinering, mest sannsynlig vil ha en nøkkelrolle i å planlegge et hvilket
som helst potensiell programintroduksjon. Kosteffektiviteten ble også betraktelig lavere når
det ble brukt alternative forutsetninger. Analysen inkluderer ikke kostnadene for å
implementere HPV-vaksinen i norske helsestasjoner, vaksinasjonsregistrering og
overvåkningssystemer eller noen offentlige informasjonsprogram som muligens er nødvendig.
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Konklusjon
Resultatene indikerer at en årlig vaksinasjon av 12-årige jenter i perioden fra 2008-2060 (ca.
1,5 millioner jenter) vil kunne forhindre 2906 tilfeller av livmorhalskreft og 673 dødsfall
grunnet livmorhalskreft. Dette tilsvarer en årlig reduksjon på 50 % innen 2060. Fra et
helsetjenesteperspektiv vil den netto kostnaden per vaksinerte jente være 866 NOK, mens fra
en samfunnsperspektiv bli 271 NOK per vaksinerte jente. Vaksinasjon sammen med
screening vil gi totalt 2962 vunne leveår ekstra (3539 kvalitetsjusterte leveår). Dette tilsvarer
0,0019 vunne leveår (0,0023 kvalitetsjusterte leveår) per vaksinerte 12-åring, som resulterer i
en kostnad per vunne leveår på 477 000 NOK LYR (399 000 NOK QALY) i et
helsetjenesteperspektiv og 141 000 NOK LYR (118 000 NOK QALY) i et
samfunnsperspektiv. Analysen for kostnadseffektivitet var sensitiv for både valg av perspektiv
og antagelser og forutsetninger. Men under gunstige forutsetninger viste analysen at en HPVvaksinering kan være kostnadseffektivt sammenliknet med estimater for eksisterende
vaksinasjonsprogrammer i Norge (Neilson & Freiesleben de Blasio 2007).

5.3.3 FHIs rapport 2007:9
”Vaksine mot humant papillomavirus (HPV)” rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av FHI for å
vurdere bruk av HPV vaksine i Norge ble publisert 7.april 2007. Arbeidet begynte høsten
2005 da FHI henvendte seg til aktuelle fagmiljøer som instituttet mente burde delta i denne
utredningen. I januar 2006 var arbeidsgruppen nedsatt og besto av både interne medlemmer
fra FHI og eksterne medlemmer hentet inn fra aktuelle fagmiljøer. Hensikten med rapporten
var å komme med en faglig vurdering av HPV vaksinen og basert på funnene å gi råd til
Helse- og omsorgsdepartementet om bruk og eventuell implementering av HPV vaksinen i det
Nasjonale Vaksinasjonsprogrammet. Mandatet gruppe skulle evaluere var hvor mange tilfeller
av livmorhalskreft kan bli forhindret av vaksinen i Norge og hvor mange tilfeller det tilsvarer
årlig, i hvilken alder burde vaksinen gies og bør den gies til både jenter og gutter, vet vi nok
om varigheten av beskyttelsen av vaksinen til å vite om det trengs en boosterdose, er det
bivirkninger av betydning for anbefalingen, om vaksinen tilbys i vaksinasjonsprogrammet er
det også aktuelt å gi den til eldre kvinner, og vil innføringen i vaksinasjonsprogrammet kunne
føre til endringer i det screeningprogrammet vi har i dag både på kort og på lang sikt?
Mandatet til gruppen var også å beskrive hvordan en eventuell implementering av HPV
vaksinen kan bli organisert og hvilke supplerende kunnskap som eventuelt mangler for å
kunne gi et klart råd. Mandatet inkluderte ikke de økonomiske aspektene vedrørende en
eventuell implementering, men 4. januar 2006 bestilte Folkehelseinstituttet en evaluering fra
Kunnskapssenteret for helsetjenesten og ba om en oppsummering av eksisterende kunnskap
om vaksinens effekt og kost-nytte aspekter ved en eventuell implementering i
vaksinasjonsprogrammet i Norge. Denne utredningen ble publiser i to rapporter: Vaksiner mot
humant papillomavirus (HPV). Vurdering av effekt av profylaktiske HPV-vaksiner” og
”Økonomisk evaluering av humant papillomavirus (HPV)-vaksinasjon i Norge”. Den
førstnevnte rapporten skulle inngå i kunnskapsgrunnlaget for arbeidsgruppen.
De eksterne medlemmene ble valgt basert på anbefalinger fra deres respektive
forskningsmiljøer. Det var totalt 12 medlemmer, derav fire interne fra FHIs Divisjon for
smittevern derav to fra Avdelingen for vaksine, en fra Avdelingen for virologi og en fra
Avdeling for infeksjonsovervåkning. De eksterne medlemmene var:
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•

•

•

•

•

•

Ole-Erik Iversen (professor, dr.med., Kvinneklinikken, Haukeland
Universitetssykehus og Norsk gynekologisk forening). Oppgitte interessekonflikter:
har vært nasjonal koordinator for fase 3-studier i Norge for Mercks Gardasil og GSK
Cervarix og har mottatt foredragshonorarer fra begge firmaene. Han har fra 2006 vært
norsk representant i den internasjonale styringsgruppen for Mercks fase 3 program og
mottatt møtehonorarer fra ett møte i USA
Agnes Kathrine Lie (overlege, dr.med., Kreftregisteret, Den Norske
Patologiforeningen). Oppgitte interessekonflikter: Hun har mottatt to
foredragshonorarer fra MSD Norge.
Aud Katrine H. Berstad (overlege, dr.med, Barneklinikken, Haukeland
Universitetssykehus, Norsk Barnelegeforening). Oppgitte interessekonflikter: Hun har
deltatt i klinisk utprøvning av HPV-vaksine for barn i regi av MSD og har mottatt
honorarer fra MSD i forbindelse med dette
Harald Moi (professor, dr. med., avdelingsoverlege at Olafiaklinikken, Legevakten,
Oslo kommune and Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, dermatovenerolog).
Oppgitte interessekonflikter: Han er nasjonal koordinator for et forskningsprosjekt om
HPV-vaksineutprøvning til unge menn. Prosjektet er administrert vil Ullevål
Universitetssykehus på oppdrag av MSD, men har ikke mottatt honorarer for dette.
Ellen Nilsen (seniorforsker, Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten). Ellen
Nilsen ble erstattet av Marianne Klemp Gjertsen (forskningsleder, dr. med.), som
deltok fra 1. november 2006 på grunn av Ellen Nilsens ansettelse i Sanofi Pasteur fra
1. november 2006.
Rita Steen (overlege, dr.med., avdelingsleder i Kreftregisteret, gynekolog).

De interne medlemmene fra FHI var:
•
•
•
•

Elise Klouman (overlege, dr. med. fra Avdelig for infeksjonsovervåkning).
Venelina Kostova (overlege, fra Avdeling for vaksinasjon).
Berit Feiring (Avdelingsdirektør, fra Avdeling for vaksinasjon).
Kirsti Vainio (Forsker, dr. scient, fra Avdeling for virologi).

Ekspertgruppen avholdt ni møter på Nasjonalt FHI, der fire ble holdt først halvår og tre siste
halvår i 2006 og to møter i 2007. Spesialister ble innkalt for å holde foredrag om temaer som
ikke var dekket av ekspertisen i gruppen. De to farmasøytiske firmaene som markedsfører de
to vaksinene holdt hver sin presentasjon av sine produkt. Firmaene skaffet tilveie
dokumentasjon som publiserte sammendrag på vaksinestudiene og annen dokumentasjon der
vaksinene har blitt godkjent og lignende. Videre har arbeidsgruppen gjort systemiske søk på
publiserte artikler om temaet og har i tillegg brukt det faktagrunnlaget som forekommer i
preparatomtalen godkjent av Legemiddelverket for Gardasil. Alle medlemmene har bidratt til
arbeidet og prosjektet har vært basert på en konsensus modell.
HPV-infeksjon og livmorhalskreft:
Rapporten beskriver HPV virusets molekylærbiologi og infeksjonsforløp, hvordan det
diagnostiseres og påvises ved HPV-tester. Her bemerkes det at man ikke vet hvilke tester som
er best egnet i screeningsammenheng og diagnostikk. Videre utredes epidemiologi der
kjønnsvorter og HPV infeksjon hos kvinner: livmorhalsen, vulva, vagina, anus, og hos menn:
anus og penis, i hode- og halsregionen, og i hud og andre organsystemer gjøres rede for. Så
redegjøres det for livmorhalskreft forekomst globalt og i Norge. Her fremkommer det at 80 %
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av livmorhalskrefttilfellene oppstår i land uten screeningprogram eller et organisert
helsevesen. I Norge har antall livmorhalskreft sunket dramatisk siden screeningprogrammet
ble innført og antall tilfeller livmorhalskreft i 2005 var 292 og antall kvinner som døde var 81
i 2004. Insidensreduksjonen har vært minst for kvinner over 70 år og diagnosetidspunktet har
gått fra avansert til mer lokalbegrenset sykdom. Screeningprogrammet har i midlertidig kun
hatt effekt på forekomsten av plateepitelkarsinomene, for forekomsten av adenokarsinomer
synes relativt upåvirket av screening og har en liten, men betydningsfull økning de siste ti år.
Dette skyldes at screening basert på celleprøver er en lite egnet metode for å påvise
celleforandringer i kjertelepitel. Videre beskrives celleforandringene på livmorhalsen der kreft
defineres og forskjellige klassifiseringssystemer for kreft redegjøres for og sammenliknes.
Beregninger som er gjort på sannsynligheten for å utvikle livmorhalskreft i løpet av ti år er 1
% ved CIN1, 5 % ved CIN2 og 12 % ved CIN 3.
Så beskrives masseundersøkelsen mot livmorhalskreft der rammene til screeningprogrammet
og kreftregisterets mandat i denne forbindelsen blir presentert samt antall celleprøver som taes
i året som sees i sammenheng med forekomsten av celleforandringer hos Norske kvinner
innen og utenfor screeningprogrammet. I denne forbindelse nevnes det at mer enn halvparten
av de kvinner som får diagnostisert livmorhalskreft i Norge ikke har tatt celleprøver de siste ti
år før diagnosen stilles, men at 16-25 % av Norske kvinner som diagnostiseres med
livmorhalskreft utgått fra plateepitel har hatt en normal celleprøve mindre enn tre år før
diagnosen ble stilt, noe som indikerer at celleprøver har begrenset prediktiv verdi i forbindelse
med livmorhalskreftdiagnostisering. Derfor vurderer også rapporten HPV-tester til bruk i
screening. Her kommer det frem at det er satt i gang et prøveprosjekt i Norge som skal
vurdere nytteverdien av HPV-testing som sekundærscreening i Norge og avsluttes i 2008. Det
bemerkes at det finnes kun få HPV-tester som er standardiserte og kommersielt tilgjengelig på
dette tidspunkt.
Så vurderes konsekvensen en HPV-vaksinering vil ha på screeningprogrammet. Det bemerkes
først at det kreves en registrering av alle som blir vaksinert mot HPV som må knyttes til
dagens registre innen masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, og at screeningen må fortsette
som før i første omgang siden vaksinen kun beskytter mot to av flere onkogene HPV typer.
Det taes utgangspunkt i her at HPV 16 og 18 står for mellom 70-80 % av
livmorhalskrefttilfellene i Norge. Hvis man vaksinerer jenter på 11-12 år vil man ikke se
effekt på forekomsten av celleforandringer på 13-14 år, og jenter som får Gardasil forventes å
få betydelig lavere forekomst av både lavgradige celleforandringer og forstadier til kreft. Det
antaes at behovet for utvidet diagnostikk kan reduseres med 60 % hos de som er vaksinerte,
for HPV-vaksinering vil på sikt redusere forekomsten av lavgradige celleforandringer. Med
utgangspunkt i at 94 % av de 293 nye tilfellene av livmorhalskreft i året forårsakes av HPV og
70 % av disse er HPV 16/18 positive med en vaksineeffekt på 90 % og en vaksinedekning på
90 % kunne føre til en reduksjon av livmorhalskreft på ca. 50 %, altså 156 tilfeller i året. De
mener at en vaksineeffekt og vaksinedekning på 90 % er et forsiktig estimat, og at det kan
tenkes at reduksjonen av livmorhalskreft kan bli enda større. Det gjennomgåes så utfordringer
og begrensinger ved screening. Det bemerkes for øvrig at det ligger mange usikkerheter i
estimatet om hvor mange tilfeller av livmorhalskreft som kan forhindres av HPV vaksinene,
slik som vaksine dekning, hvilke HPV typer vil dominere i HPV-relatert livmorhalskreft
tumorer, et mulig skift i HPV genotype prevalens i populasjonen og i tillegg vaksinens effekt
og beskyttelses varighet. Dekningsgraden i screeningprogrammet var i 2005 på 79,1 %.
Undersøkelser viser at av de ca. 20 % som faller utenfor er faktorer som lav inntekt, høy og
lav alder, enslige/ugifte, lavere utdanning og etnisk opprinnelse assosiert med lavere
deltakelse, og de som faller utenfor ofte diagnostiseres med mer avansert livmorhalskreft. Så
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de som vil kunne ha mest nytte av screening er de som har en tendens til å falle utenfor. Det
bemerkes i denne sammenheng at en HPV-vaksinering vil i større grad kunne dekke opp
denne sosiale ulikheten siden vaksinasjonsprogrammet har større dekning enn
screeningprogrammet.
Siden HPV er en seksuelt overførbar sykdom karakteriseres også seksualvanene i Norge i
denne rapporten. Det blir estimert at medianalder for seksualdebut i Norge er mellom 16-17 år
hos jenter og medianen av antall seksualpartnere var 3 for 18-19 åringer, 4 for 20-24 åringer,
6 for 25-34 åringer og 4 for >35 og at det er en skjev fordeling der noen få har hatt mange
seksualpartnerer og mange har hatt relativt få. Videre ble det opplyst at nordmenn er blant de
som bruker kondom minst i verden.
HPV-vaksine
HPV-vaksinene de har vurdert er Gardasil og Cervarix. I forbindelse med måling av
vaksineeffekt oppsummeres de metodene som er brukt. Disse er måling av immunrespons
gjennom måling av antistoffer i serum, påvisning av HPV-virus i celleprøver der vedvarende
infeksjon defineres som påvising av samme virustype i to celleprøver etter hverandre med
minst 4-6 måneders mellomrom, påvisning av kjønnsvorter, mikroskopisk undersøkelse av
vevsprøver for deteksjon av forstadier til kreft, selve kreftforekomst er ikke vurdert enda for
det må evalueres i langtidsoppfølgingen, samt undersøkelse på bivirkninger og uønskede
hendelser etter vaksinasjon er undersøkt. Det fortsettes så med å redegjøre for de seks
publiserte tidskriftartiklene, som undersøkte effekt og sikkerhet ved HPV-vaksinene, som ble
identifisert av Kunnskapssenteret. Tre av disse studiene representerte også data på
immunrespons. Tre av studiene går på en monovalent HPV 16 vaksine fra Merck som ikke er
eller vil bli kommersielt tilgjengelig. Men det bemerkes at studiene var av relevans allikevel
fordi de dokumenterer prinsippet med at vaksinen er effektiv mot vedvarende HPV-infeksjon.
En studie går på Mercks kvadrivalente vaksine, og de to siste går på GSKs bivalente vaksine
Cervarix.
Videre sees det også på publiserte sammendrag og data fra godkjent preparatomtalen for
Gardasil. Her presenteres fire enkeltstudier med protokollnavn/nummer: 005, 007, 013 og 015
som presenteres samlet i forhold til: effekt mot forstadier til livmorhalskreft i ”per protokoll
populasjonen” og ”intention to treat populasjonen”, effekt mot forstadier til kreft i ytre
kjønnsorganer i ”per protokoll populasjonen”, effekt mot kjønnsvorter i ”per protokoll
populasjonen” og effekt hos immunsupprimerte. Effekten mot forstadier til livmorhalskreft i
”per protokoll populasjonen” var på mellom 95,2-100 % og inkluderte 8500 vaksinerte og ca.
8500 placebo. I forstadier til livmorhalskreft i ”intention to treat populasjonen” var effekten
99 % i den gruppen som var HPV negative ved studiestart og 46,4 % i en gruppe som
inkluderte kvinner uavhengig av HPV status og omfattet totalt 9300 vaksinerte og ca. 9300
placebo. Effekten mot forstadier til kreft i ytre kjønnsorganer i ”per protokoll populasjonen”
inkluderte 7900 deltagere totalt og viste 100 % mot forstadier til kreft, men ingen signifikant
beskyttelse mot høygradige vaginale lesjoner. Mot kjønnsvorter i ”per protokoll
populasjonen” viste vaksinen en effekt på 98,9 % og studiene inkluderte totalt 7900 deltakere.
Vaksinen var ikke på dette tidspunkt vurdert på immunsupprimerte, men det antaes at
vaksinen kan være viktig for slike pasienter som er HPV naive. Cervarix omtales ikke her for
den enda ikke hadde markedsføringstillatelse på tidspunktet og disse resultatene var da ikke
tilgjengelig. Når det kommer til varigheten av vaksinene var det målt antistoffer etter 53
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måneders observasjon på Cervarix og 60 måneder på Gardasil. Det belyses at HPV-vaksinene
har ingen terapeutisk effekt eller viser dokumentert kryssbeskyttelse.
Bivirkningene ved vaksinen omtales veldig kort og omfatter syv studier som er listet i en
tabell som er delt inn i kontrollgruppe og vaksinegruppe og under hver av disse er systemiske
bivirkninger samlet og smerter ved injeksjonsstedet er samlet. Det gir ingen oversikt over de
forskjellige bivirkningene. Men det kommenteres at det ikke er rapportert noen alvorlige
vaksinerelaterte bivirkninger og at det kun var rapportert smerter, hevelse og irritasjon på
injeksjonsstedet både i kontrollgruppen og i vaksinegruppen, men at andelen lokale
bivirkninger var noe høyere i vaksinegruppen i alle studiene. Den eneste systematiske
bivirkningen som nevnes er feber, og det forekom hyppig. Det var kun 5000 deltagere
inkludert i studiene og oppfølgingstiden var for kort til å oppdage sjeldne, men potensielt
farlig bivirkninger. På Gardasil kommer i tillegg de store fase III studiene, som
preparatomtalen bygger på, inkluderer 11 813 vaksinerte og 9701 i kontrollgruppen. Det
kommer frem fra preparatomtalen at mer enn en av 100 fikk blødning på injeksjonsstedet,
mens bronkospasme og urticaria var veldig sjeldne bivirkninger. Det ble rapportert om totalt
åtte tilfeller av artritt derav seks befant seg i Gardasilgruppen og to i kontrollgruppen.
I forbindelse med graviditet, amming og kombinasjon med p-piller foreligger det kun
informasjon om Gardasil og det baserer seg på preparatomtalen. Det fremkommer at ingen
studier er gjort spesifikt på gravide kvinner, men en del kvinner ble gravide under studiet og
dyrestudier indikerer at det ikke behøver å være en misstanke om skadelig effekt på
svangerskapsforløp, foster eller utvikling etter fødsel. I studiet var det en forutsening at
kvinnene brukte antikonsepsjon, men 2266 kvinner rapporterte allikevel minst ett svangeskap.
Data fra tilfeller der vaksinen ble gitt under graviditet indikerte ingen sikkerhetsrisiko, men
dataen er utilstrekkelig for å vurdere dette fullstendig, så det er skrevet i preparatomtalen at
vaksinen ikke skal gies til gravide. Totalt 995 ammende kvinner fikk vaksinen eller placebo,
og det ble ikke påvist noen forskjell i bivirkninger verken hos mor eller barn. 60 % prosent av
kvinnene som deltok i studien brukte p-piller og dette påvirket ikke immunresponsen og det
konkluderes dermed at HPV-vaksinen og p-piller kan kombineres.
For å vurdere effekten på barn har det kun blitt målt antistoffnivå ettersom endepunktene for
studiene av vaksineeffekt ikke finnes i barn og at man ikke kan gjøre gynekologiske
undersøkelser. Antistoffresponsen var høyest hos de yngste og noe høyere hos gutter enn hos
jenter med Gardasil. Så basert på denne sammenlikningen av immunrespons antaes det at
Gardasil også har effekt hos jenter og gutter fra 9-15 år. Videre blir det sett på nytte for jenter
og gutter med ulik alder. Der full effekt av vaksinen forventes kun hos jenter fra 9-12 år, og
god effekt vil oppnåes hos de fra 13-16. For gutter trengs effekt å dokumenteres først.
Tilleggseffekter ved HPV-vaksinasjon
Det fremkommer at det forventes at HPV-vaksinering av jenter i Norge også vil føre til andre
helseeffekter utover vaksinens tilsiktede effekt. Det antaes at vaksinen blant annet vil ha
effekt på HPV-assosiert kreft i andre organer av de HPV typene som dekkes av vaksinen og
på grunn av flokkimmunitet antaes det også at det vil virke tilsvarende på menn. Det opplyses
om av ca. 3000 kvinner blir konisert i året, der laser- og elektroslyngekonisering er vanligst å
bruke i dag. Det antas at disse metodene er mer skånsomme enn knivkonisering, som kan føre
til fortidlige fødsler (≤ 37. uke). Resultatene på studier om laser- og elektroslyngekonisering
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fører til premature fødsler er motstridende, men det nevnes tre studier som tilsier at de gjør det
og at konisering medfører komplikasjoner.
Konkluderende anbefalinger
Arbeidsgruppen anbefaler en implementering av HPV vaksinen i det Nasjonale
Vaksinasjonsprogrammet for jenter før de blir utsatt for HPV smitte, altså 11-12 år gamle
jenter samt oppsamlingsvaksinasjon for jenter opptil 16 år. Vaksinasjon på individuell
indikasjon kan gies til kvinner fra 16-26 år. Foreløpig dokumentasjon støtter ikke opp om en
generell vaksinasjon av unge gutter, men vaksinen kan gies til 9-15 år gamle gutter på
individuell indikasjon. Arbeidsgruppen formidler at særlig gutter med homofil legning kan ha
nytte av vaksinen siden menn som har sex med menn har en større sjanse enn kvinner til å
utvikle analkreft. Fordi vaksinene ikke dekker mer enn to av de karsinogene HPV typene må
kvinner mellom 25-69 fortsatt gå til screening. Studier for å kartlegge HPV forekomsten hos
seksuelt aktive unge kvinner og menn anbefales, og for å kartlegge HPV vaksinens virkning
på befolkningsnivå er det viktig at det er rapporteringsplikt til SYSVAK. Om man kobler
HPV vaksine registreringen i SYSVAK med data fra Kreftregisteret kan effekten av HPV
vaksinasjonen følges både på populasjon og på individuelt plan og muliggjøre
langtidsoppfølging. Effekten av HPV vaksinen må følges nøye for å kartlegge
langtidsvirkningen på individuelt nivå for å følge varigheten av beskyttelsen, mulige
bivirkninger som ikke er oppdaget i studiene, forekomsten av HPV-assosiert kreft både hos de
vaksinerte og i menn og kvinner i den generelle befolkningen og nivået av HPV typer som
ikke er dekket av vaksinen.
Gjennomføring av vaksinasjon i vaksinasjonsprogrammet
Siden vaksinen anbefales å gies til jenter i 11-12 års alder vil av vaksinasjonen administreres
av skolehelsesøster og det vil registreres i SYSVAK. De første to dosene vil gies i
høstsemesteret i 6 eller 7 klasse og siste dose i vårsemesteret. Det anbefales også
innhentingsvaksinasjon av jenter mellom 11-16 år, og dette kan da gjøres samtidig med
vaksineringen av årskullene for å oppnå raskest mulig effekt, eller eventuelt i siste klassetrinn
på ungdomsskolen, og gjøres over 3-4 år. Det er foreløpig ikke avklart om en boosterdose er
nødvendig.
Langtidsoppfølging
Det fremkommer at det må skje langtidsoppfølging på sikkerhet og effekt både på individ- og
på populasjonsnivå, og det kan veldig godt gjennomføres i Norge grunnet en relativt stabil
befolkning, gode helseregistre og et organisert offentlig helsevesen. For å få dette til må det
være registreringsplikt for HPV-vaksinering til SYSVAK som så må kobles opp mot
kreftregisteret. Replacement ansees å være lite sannsynlig, men fordi det ikke kan utelukkes
og derfor bør genotype fordelingen i befolkningen følges. Derfor er det viktig at det blir en
registrering av HPV-genotypedata i et nasjonalt HPV-register. Et annet alternativ, som er en
mye raskere måte å observere forandringer i genotype på er om man tar i bruk Gardasil som
også beskytter mot kondylomer, for da kan man genotype kun aktive kvinner og menn med
synlig kondylomer og på den måten avsløre forandringer i genotyper
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5.3.4 Tetravalent vaksine mot HPV for å forhindre anogenital sykdom
Denne artikkelen ble publisert i New England Journal of Medicine 10. mai 2007, og
omhandler FUTURE I på Gardasil for HPV-typene 6, 11, 16 og 18, som er et pågående,
dobbeltblind, placebokontrollert, randomisert studier sponset og designet av Merck, som også
håndterte samt analyserte resultatene i samarbeid med akademiske undersøkere og et eksternt
data- og sikkerhetsstyre. Deltakere ble rekruttert fra perioden januar 2002 til mars 2003, og
blant 6463 individer ble 5455 individer fra 16-24 år, fra 16 land inkludert basert på
inklusjonskriteriene: at de var friske og ikke gravide, at de ikke tidligere har hatt kjønnsvorter
eller unormale funn på celleprøver og at de ikke har hatt flere enn fire seksualpartnere. Alle
deltakerne måtte bruke prevensjon under studiet. 2723 deltakere fikk vaksinen og 2432 fikk
placebo som inneholdt adjuvansen til vaksinen. Selv om Merck utførte alle analysene av
resultatene, hadde alle forfatterne kontinuerlig tilgang på analysene og de godkjente
manuskriptet.
Deltakerne ble observert i 30 minutter etter vaksinering for registrering av umiddelbare
virkinger av vaksinen, og uheldige bivirkninger ble registrert på vaksinekortet som deltakerne
fikk med hjem for utfylling i 15 dager fremover etter vaksinasjon. Deltakerne ble
gjennomsnittlig fulgt opp i tre år etter første dose var gitt.
Det var to effektivitetshypoteser:
1. Vaksinen reduserer den kombinerte forekomsten av kjønnsvorter, vaginal eller vulvar
CIN 1/2/ 3 eller kreft assosiert med HPV-typene dekket av vaksinen sammenliknet
med placebo.
2. Kreft i forbindelse med HPV-typene dekket av vaksinen; sammenliknet med placebo
reduserer vaksinen den kombinerte forekomsten av CIN 1/2/3, adenocarcinoma in situ
(ACIS) eller kreft assosiert med HPV-typene dekket av vaksinen.
Et tilfelle ble definert, basert på en konsensusdiagnose hos patologpanelet, som en av disse to
endepunktene, med HPV DNA fra en av HPV-typene vaksinen dekker i nærliggende
histologiske seksjoner av den samme biopsiprøven.
Resultater
Individer som før vaksinasjon fikk påvist HPV-typer som var dekket av vaksinen ble
ekskludert fra studien. Individer i studiet ble fulgt i tre år etter administrering av
vaksinen/placebo. 83 % av deltakerne ble inkludert i typespesifikk, per protokoll gruppen
(PPP), og i denne gruppen viste vaksinen en effekt på 100 % i å forhindre intraepitheliale
lesjoner i vagina, vulva, perineal og perianal områdene og vorter for HPV-typene dekket av
vaksinen, og 100 % effektivitet i å forhindre CIN 1/2/3 eller ACIS. Mer enn 95 % av
individene ble inkludert i typespesifikk, unrestricted populasjonen, og effekten var på 95 %
når alle grader av eksterne anogenitale eller vaginale lesjoner ble kombinert, 98 % når alle
grader av livmorhalslesjoner ble kombinert, med en effekt på 91 % mot høygradige vulva
eller vaginale lesjoner, og en effekt på 100 % mot ACIS. Effekten ble også vurdert i en
”intention-to-treat” (ITT) populasjon, der effekten ble målt på individer uavhengig av HPVinfeksjonsstatus. Effekten var 73 % når alle grader av eksterne anogenitale eller vaginale
lesjoner ble kombinert, og 55 % når alle grader av livmorhalslesjoner ble kombinert.
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Det ble ikke vist noen klare tegn på at vaksinasjon endret forløpet av en allerede etablert
sykdom eller infeksjon. Vaksinens effekt på all anogenital sykdom forårsaket av alle HPVtyper ble gjort på en ITT populasjon, og var 34 % mot forekomsten av ekstern anogenital eller
vaginale lesjoner, og 20 % mot livmorhalslesjoner.
De deltakerne som mottok vaksinen hadde en større sjanse for å oppleve bivirkninger (87 %
hos vaksinegruppen versus 77 % hos placebogruppen). De mest vanlige bivirkningene var
smerter, ertyhema, pruritus og hevelse på injeksjonsstedet. I forbindelse med systemiske
bivirkninger forekom dette også hyppigere hos vaksinegruppen (13,3 %) sammenliknet med
placebogruppen (10,3 %). En lik andel vaksinemottagere og placebomottakere opplevde
alvorlige bivirkninger.
Diskusjon
Vaksinen viser seg å være veldig effektiv i å forhindre klinisk sykdom, inkludert kjønnsvorter
og intraepithelial neoplasia i livmorhalsen, vagina og vulva assosiert med HPV-typene
vaksinen dekker. Det synes å ikke være en interferens mellom HPV-typene dekket av
vaksinen, siden det var 100 % typespesifikk effektivitet hos PPP gruppen. Det var få uheldige
bivirkninger blant vaksinemottakerne. Data på alvorlig vaksinerelaterte bivirkninger ble
samlet inn under hele oppfølgingsperioden. Ved vurdering av vaksinens effekt på ITT
gruppen sammenliknet med PPP fremgikk det at alle tilfellene som ble oppdaget var hos
individer som var infisert før vaksinering. Av alle individer som fikk et endepunkt i løpet av
det første oppfølgingsåret, både i vaksinegruppen og i placebogruppen, hadde evidens på
infeksjon ved rekruttering. Under andre året med oppfølging økte forekomsten av sykdom
assosiert med HPV-typene dekket av vaksinen i placebogruppen, mens det i vaksinegruppen
jevnet seg ut. En begrensning ved studiet er mangelen på langtidsoppfølging, så varigheten av
effekten og om en boosterdose er nødvendig er ukjent. Et minimum HPV-antistoffnivå for å
oppnå beskyttelse er heller ikke identifisert. FUTURE I studiet har begrenset power til å
adressere individuelle komponenter i de sammensatte endepunktene. Dataen viser at det er
noe fleksibilitet rundt tidsaspektet i vaksineringsregime. Ungdommer viser høyere
antistofftiter enn unge kvinner, men det er usikkert om vaksinen vil være effektive på menn.
Omfattende vaksinering av unge jenter vil trolig redusere forekomsten av
underlivssykdommer assosiert med HPV-typene dekket av vaksinen. Men det er behov for
mer forskning på effekten på storskala vaksinasjonsprogram og den totale byrden av HPVsykdommer (Garland et al. 2007).

5.3.5 Tetravalent vaksine mot HPV for å forhindre høygradige livmorhalslesjoner
Denne studien ble publisert i New England Journal of Medicine 10. mai 2007 og omhandler
FUTURE II (en fase 3 studie) på Gardasil for HPV-typene 6, 11, 16 og 18, som er en
dobbeltblind, placebokontrollert, randomisert studie sponset av Merck, som også har designet
studiet og håndterer resultatene samt har analysert resultatene i samarbeid med akademiske
undersøkere og et eksternt data- og sikkerhetsstyre. Deltakere ble rekruttert fra perioden juni
2002 til mai 2003, og inkluderte totalt 96 % av 12 167 individer i alderen 15-26 år, fra 13 land
inkludert basert på inklusjonskriteriene: at de var friske og ikke gravide, at de ikke tidligere
har hatt kjønnsvorter eller unormale funn på celleprøver og at de ikke har hatt flere enn fire
seksualpartnere. Alle deltakerne måtte bruke prevensjon under studiet. 6087 deltakere fikk
vaksinen og 6080 fikk placebo som inneholdt adjuvansen til vaksinen. Selv om Merck utførte
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alle analysene av resultatene, hadde alle forfatterne kontinuerlig tilgang på analysene og de
godkjente manuskriptet.
Deltakerne ble observert i 30 minutter etter vaksinering for registrering av umiddelbare
virkinger av vaksinen, og ble spurt om å rapportere alvorlige bivirkninger som oppsto innen
15 dager. 916 deltakere skulle også registrere uheldige bivirkninger, både alvorlige og mindre
alvorlige, på vaksinekortet som de fikk med hjem for utfylling i 15 dager fremover etter
vaksinasjon. Deltakerne ble gjennomsnittlig fulgt opp i tre år etter første dose var gitt.
Primærhypotesen var at vaksinen skulle redusere forekomsten av høygradig CIN relatert til
HPV-typene dekket av vaksinen i PPP gruppen som fikk vaksinen sammenliknet med
placebogruppen. Endepunktet var CIN 2/3, ACIS eller invasiv livmorhalskreft med deteksjon
av DNA fra HPV 16/18 eller begge i en eller flere nærliggende seksjoner av den samme
biopsiprøven.
Resultater
I utgangspunktet hadde 11,8 % av vaksinegruppen og 11,1 % av placebogruppen positiv
celleprøve. 87 % av individene kvalifiserte til å bli inkludert i PPP gruppen, som omfattet
totalt 10 565 individer. Vaksinen forhindret 98 % av HPV 16/18 relaterte høygradige lesjoner
i livmorhalsen. 95 % av individene ble inkludert i den unrestricted susceptible gruppen og
omfattet totalt 11 508 individer. Vaksinen viste en effekt på 95 %. Alle individene ble
inkludert i ITT gruppen der vaksinen viste en effekt på 44 % på HPV 16/18 relaterte
høygradige lesjoner i livmorhalsen. De fleste individer som utviklet dette hadde en infeksjon
før vaksinasjon. Vaksinasjonen synes ikke å endre forløpet til allerede eksisterende
infeksjoner.
I en annen ITT gruppe der man så på vaksinens effekt mot alle HPV-typer viste vaksinen en
effekt på 17 %. Hos kvinner som var HPV-negative ved start viste vaksinen en effekt på 27
%. Det virker som at kvinner som ikke var smittet av alle HPV-typene som vaksinen dekket
fikk beskyttelse mot de resterende HPV-typene som vaksinen dekker.
Immunstudier på 1512 deltakere viste at over 99 % hadde serumkonvertering for de relevante
HPV-typene for vaksinen. Etter 24 måneder var 96 % av 986 individer serumpositive for HPV
6, 97 % av 987 individer var serumpositive for HPV 11, 99 % av 953 var serumpositive for
HPV 16, og 68 % av 1059 var serumpositive for HPV 18. Men det bemerkes at effekten for
HPV 18 mot HPV 18 relaterte høygradige lesjoner holt seg på 100 % i unresticted susceptible
gruppen.
Det var relativt få bivirkninger ved vaksinen. De deltakerne som mottok vaksinen hadde en
større sjanse for å oppleve bivirkninger (84,4 % hos vaksinegruppen versus 77,9 % hos
placebogruppen). De mest vanlige bivirkningene var smerter på injeksjonsstedet. En deltaker i
studiets placebogruppe måtte slutte grunnet en hypersensitivitetsreaksjon til vaksinen. Det var
ingen forskjell i forekomst av alvorlige bivirkninger mellom de to gruppene. Alvorlige
bivirkninger var generelt like for kvinner med og uten antistoffer mot en eller flere av HPVtypene vaksinen dekket ved studiestart.
Graviditet oppstod i 1053 individer i vaksinegruppen og 1106 i placebogruppen, til tross for at
det var et krav at de skulle bruke prevensjon. Data på utfall av disse graviditetene var
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tilgjengelig for 82 % av individene totalt. Antall levende fødsler, problemer med fødsel,
spontanaborter og senere spedbarnsdød var like i begge grupper.
Diskusjon
Vaksinen viser høy effektivitet mot CIN 2 og 3 og ACIS når den gies til individer som ikke
har blitt utsatt for HPV-infeksjon tidligere (98 %). Effektiviteten var lavere når den ble gitt til
en gruppe der individene ikke var ekskludert grunnet tidligere HPV-infeksjon (44 %). Selv
om vaksinen skal beskytte mot livmorhalskreft er det uetisk å bruke dette som et endepunkt
for studien. CIN 2 og 3 og ACIS er viktige utfall for disse vil ofte utvikle seg til kreft. CIN 3
har større sjanse for dette enn CIN 2, selv om dette stadiet også betraktes som høygradig.
Vaksinen ble gitt til individer fra fire forskjellige geografiske områder, og vaksinen viste god
effekt uavhengig av dette og etniske eller rasemessige opprinnelse i en fase 2 studie. Av de
som fikk en infeksjon i studiet og utviklet høygradige celleforandringer grunnet HPV 16 eller
18, var tiden for utvikling fra infeksjon til høygradig celleforandring under 24 måneder. Dette
kan indikere at en bred vaksinasjon av jenter kan føre til reduksjon i HPV 16 og 18 relaterte
høygradige celleforandringer innen år og ikke tiår.
Selv om oppfølgningstiden var relativ kort i dette studiet (3 år), viser en fase 2 studie av
vaksinen, der det har vært 4-5 års oppfølging, at det er ikke tegn til at immuniteten svinner
eller at effektiviteten synker. Men varigheten av vaksinens beskyttelse for over fem år er
ukjent. Ved en immunstimulering med antigen fra HPV 6, 11, 16 og 18 fremkom en
anamnestic respons, som er et kjennetegn på en vaksine som gir langvarig beskyttelse. En
planlagt 15-årig oppfølgingsstudie i Nord-Europa vil gi essensiell informasjon på varigheten
av beskyttelsen. Vaksinen viste også god effekt selv om vaksineringsregimet ikke ble fulgt
nøyaktig. Det var ingen bevis på at vaksinen endret forløpet til allerede etablerte HPVinfeksjoner. Det formidles at det ikke finnes belegg i litteraturen som finnes at det vil
forekomme en replacement. Unge kvinner er ofte infisert med flere onkogene HPV-typer, og
risikoen for en ny infeksjon er større om kvinnen allerede er infisert med en eller flere HPVtyper enn for kvinner uten infeksjon. I tillegg er det ofte høyere nivå av DNA for en HPVtype om det er en koinfeksjon med en annen type. Vaksinen har ikke terapeutisk effekt, og
kvinner må fortsatt gå til screening fordi vaksinen kun beskytter mot to av flere onkogene
HPV-typer. I denne og den andre studien ble det identifisert få bivirkninger ved vaksinen hos
ikke-gravide kvinner, men det er behov for mer data på sikkerheten ved å vaksinere gravide
og immunsupprimerte (Villa et al. 2007).

5.3.6 FHIs Supplerende rapport
Supplerende rapport fra Folkehelseinstituttet ble publisert i juni 2007. Denne rapporten ble
laget på oppfordring fra HOD etter fire nye og signifikante artikler ble publisert etter FHIs
anbefaling ble sendt til HOD. Alle artiklene omhandler Gardasil, der to ble publisert i New
England Journal of Medicine 10. mai 2007: ”Quadrivalent Vaccine against Human
Papillomavirus to Prevent High-Grade Cervical Lesion” (FUTURE II studiet) og
”Quadrivalent Vaccine against Human Papillomavirus to prevent Anogenital Diseases”
(FUTURE I), og de to andre ble publisert i Lancet en liten stund senere og hadde tittelene
”Effect of Prophylactic Human Papillomavirus L1 VLP vaccine on risk of CIN 1, 2 and 3 and
ACIS: a combined analysis in four randomized clinical trials” og “Efficacy of a quadrivalent
prophylactic human papillomavirus (types 6, 11, 16 and 18) L1 VLP vaccine against high-
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grade vulval and vaginal lesions: a combined analysis of three randomised clinical trials ”.
Hensikten med rapporten vedrørende disse artiklene var å avdekke om det var noen nye funn
som kunne påvirke evalueringen som var gjort tidligere og lage en oversikt over evalueringen
og statusen i andre land i forhold til HPV-vaksinen. Den supplerende rapporten tar kun for seg
den tetravalente vaksinen Gardasil.
Gardasils effekt mot høygradige forstadier til livmorhalskreft:
Dette er rapporten fra FUTURE II studiene som omfatter ca. 12 000 kvinner i alderen 15-26
år fra flere land deriblant Norge, der halvparten fikk vaksinen og den andre halvparten
placebo med adjuvans. Hovedanalysen baseres på kvinner i PPP gruppen hadde ikke flere enn
fire seksualpartnere og hadde ikke tegn til infeksjon ved studiestart eller mellom inklusjon og
tredje vaksinedose og som har fått vaksinedosen til rett tid, og på denne gruppen viste
vaksinen en effekt på 98 % beskyttelse mot alvorlige forstadier til livmorhalskreft (CIN2/3)
forårsaket av HPV 16 og 18. Noen av kvinnene som ble inkludert i studien viste seg å allerede
være smittet med HPV 16 eller 18 eller ha celleforandringer før vaksineringen var
gjennomført, og vaksinasjonen synes ikke å påvirke forløpet av allerede etablert infeksjon.
Når disse kvinnen også ble tatt med i beregningene gav vaksinen kun 44 % beskyttelse
gjennom tre år. Det fremkommer at jo lenger kvinnene følges, dess større er forskjellen
mellom vaksine- og placebogruppen, som kan forklares ved at vaksinen beskytter mot ny
infeksjon. Vaksinen beskyttet kun mot 17 % av alle typer HPV-infeksjoner og det var
overraskende at antall alvorlige forstadier forårsaket av andre HPV typer enn 16 og 18 var
såpass stor. Det forklares i rapporten at dette kan være fordi forstadier forårsaket av andre
HPV-typer enn16 og 18 går oftere spontant tilbake og at 16 og 18 er mer persistente. Det var
ikke høyere forekomst av forstadier forårsaket av andre HPV-typer enn 16 og 18 i
vaksinegruppen enn i placebogruppen. Det var ingen alvorlige eller overraskende bivirkninger
av vaksinen i denne studien, og 1000 kvinner ble gravide under studiet og det var ingen
forskjell i aborter, fødselsproblemer, misdannelser eller dødsfall i tidlig spedbarnsperiode
mellom de to gruppene. Beskyttelsen av eldre kvinner som har vært smittet fra før er mer
usikker. Hovedresultatene i denne studien har vært kjent fra publiserte kongressammendrag
og fra den godkjente preparatomtalen for vaksinen.
Gardasils effekt mot ano-genitale sykdommer
En annen artikkel har sett på vaksinens effekt på kjønnsvorter, der 5500 kvinner er inkludert
derav halvparten fikk vaksine og halvparten fikk placebo. Studien ble gjort både på PPP og på
ITT populasjoner. Vaksinen viste 100 % effekt på alle typer kjønnsvorter hos PPP gruppen,
og 55 % mot alle grader av celleforandring i livmorhalsen og 73 % beskyttelse mot
celleforandringer/ kjønnsvorter andre steder i ITT gruppen. Beskyttelsen mot
celleforandringer i livmorhalsen forårsaket av andre HPV-typer var 20 %, og 37 % for
beskyttelse mot celleforandringer/ kjønnsvorter andre steder. Det var ingen alvorlige eller
uventede vaksinereaksjoner i denne studien heller, og studien bekrefter resultatene fra forrige
studie og antyder at beskyttelsen kan være bedre mot celleforandringen andre steder i
anogenitalområdet i helsetjenesten enn i livmorhalsen.
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Gardasils effekt mot høygradige forstadier til kreft på kjønnsleppene eller i skjeden
Dette er en samlerapport som baseres på de to tidligere nevnte studiene og dette mindre
studiet på 550 deltakere, og omfatter til sammen 18 000 kvinner i aldere 16-26 år. I PPP
gruppen ble det funnet en effekt på 100 % og i ITT var det en effekt på 71 %. Når alle
forstadiene ble inkludert uavhengig av hvilken HPV-type som var årsaken var effekten på 49
%. Også denne rapporten tyder på bedre beskyttelse mot forstadier til kreft i de ytre
kjønnsorganer og skjeden å være bedre enn effekten på forstadier til livmorhalskreft.
Gardasils effekt på risikoen for forstadier til livmorhalskreft i en kombinert analyse av fire
randomiserte kliniske studier:
Dette er en samlerapport som omfatter de tre øvrige studiene inkludert denne studien, og
omfatter totalt 20 583 personer. Resultatene i denne studien er 99 % beskyttelse mot forstadier
forårsaket av HPV 16 og 18 i PPP, 44 % beskyttelse i ITT gruppen, og 18 % beskyttelse når
man vurderte hele gruppen uavhengig av HPV-type som var årsak til celleforandringene.
Kommentarer til kritiske spørsmål fremstilt i leder- og kommentarartikler
Det er ikke gjort studier som viser direkte beskyttelse mot kreft, for forstadier er brukt som
surrogatendepunkt, for det er uetisk å ikke behandle forstadier, som ville vært nødvendig for å
finne ut hvor stor andel som utvikler seg til kreft eller går tilbake. Om vaksinen gies før smitte
er det ingen grunn til at den ikke skal vise samme effektivitet som PPP, og ikke 44 % som det
sies at den kun vil beskytte mot. Om man gir god informasjon om både at man ikke er
beskyttet mot andre kjønnssykdommer og av vaksinene ikke beskytter mot mer enn to
onkogene HPV-typer og at man derfor trenger å fortsette med screening som før, kan
muligheten for at jenter ikke beskytter seg eller går til screening motvirkes. Siden vaksinens
effekt ikke er kjent må dette følges opp og behovet for en eventuell boosterdose må avklares.
Vurdering og konklusjon
Innholdet i de nye artiklene om HPV-vaksinen er hovedsakelig kjent fra tidligere gjennom
møter og kongressreferater, samt fordi de utgjør en del av legemiddelmyndighetenes grunnlag
for preparatbeskrivelsen, og på det grunnlag tatt med i ekspertgruppens rapport. Det bemerkes
at de kritiske kommentarene hovedsakelig er knyttet til annet bruk enn det FHI anbefaler og
behovet for oppfølging som også ligger som del av forutsetningene til anbefalingen av
vaksinen.
Mange andre land har anbefalt vaksinen, noen få land har besluttet å ta den inn i
vaksinasjonsprogrammet og det er hittil bare Finland som aktivt har vedtatt å utsette en
anbefaling om generelt bruk av HPV-vaksinen.
Det er viktig at screeningprogrammet fortsetter som før. Ca. 70 % av livmorhalskrefttilfellene
i Norge forekommer utenfor screeningprogrammet, men det er lite realistisk å tro at man skal
kunne effektivisere det mer enn dagens høye nivå.
Kunnskapssenterets modell beregner at ca. 50 % av de årlige livmorhalskrefttilfellene vil
kunne forebygges ved en HPV-vaksinering i program. Gjennom å tilby vaksinen i
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vaksinasjonsprogrammet i skolen skulle Norge ha gode muligheter for å nå alle grupper og
sosiale lag, noe som er viktig i denne forbindelse.
Avveiningen i denne saken må være hva man kan vinne ved å vente med å innføre vaksinene i
programmet i forhold til det man kan tape vet å utsette det. Ved å vente kan man vinne
kunnskap om bivirkninger, behovet for boosterdose, risikoen for replacement og effekten på
kreft. Men bortsett fra kunnskapen om bivirkninger, der man allerede har et ganske stort
grunnlag, vil det sannsynligvis ta ti eller flere år før man får rimelig sikre svar på disse
spørsmålene, og for hvert år som man venter kan man, med utgangspunkt i vaksinens
foreløpige data, få 150 unødvendige tilfeller av livmorhalskreft i året (Folkehelseinstituttet
2007).

5.3.7 Saksfremlegg: 2. november 2007 i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten
Møtesaksnummer: 40/07
Saksnummer: 07/576
Saksfremleggets innhold er basert på notatet ”Innføring av program for HPV-vaksinering –
vurdering fra SHdir”, samlet vurdering fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, supplerende
vurdering fra FHI, rapporten ”Vaksine mot humant papillomavirus” fra arbeidsgruppe nedsatt
av FHI, de to publiserte rapportene fra Kunnskapssenteret nr. 5-2007 og nr. 12-2007 og Bjørn
Hofmanns ”Etiske utfordringer knyttet til innføringen av HPV-vaksine mot livmorhalskreft”
fra Kunnskapssenteret. I tillegg til disse dokumentene som er beskrevet tidligere i oppgaven,
er også informasjon hentet fra ”En gjennomgang av nylig publiserte europeiske
helseøkonomiske analyser av HPV-vaksiner fra HTA organisasjonen” utført av sekretariatet i
et samarbeid med Kunnskapssenteret. Basert på dette grunnlaget kom leder i Nasjonalt råd for
kvalitet og prioritering i helsetjenesten med et forslag til vedtak. Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering i helsetjenesten mente at følgende forhold av betydning for vurdering av effekten
av HPV-vaksinasjon ikke har vært grundig nok drøftet og bør ytterligere belyses før en
beslutning kan fattes: ingen studier på effekt hos jenter i påtenkt vaksinasjonsalder er utført
ergo hva er egentlig effekten der, i hvilken grad vil eventuell replacement influere vaksinens
effekt på forekomst og dødelighet, og tidligere undervurdering av informasjonsbehov burde gi
grunn for ekstra ettertanke (meningokokkvaksinen). Muligheten for å overvåke replacement
og utvikling av morbiditet og mortalitet hos de vaksinerte må være avklart før en eventuell
beslutning om å implementere HPV-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet. Videre burde
enkelte kostnadselementer utredes videre som en del av en samlet helseøkonomisk analyse
(Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2007).

5.3.8 Saksnotat: 8. november 2007 fra SHdir til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering
i helsetjenesten: ”Innføring av program for HPV-vaksinering – vurdering fra SHdir”:
SHdir ønsket drøfting av følgende temaer:
Bruk av ressurser på HPV-vaksinering i skolehelsetjenesten, sett i sammenheng med andre
oppgaver i skolehelsetjenesten, om det trengs grundigere belysning av risikoer knyttet til
massevaksinasjon, og av eventuelle komplikasjoner og bivirkninger av vaksinene og
medførende kostnadsimplikasjoner, alternative måter å redusere forekomsten av
livmorhalskreft, vaksineforsøket sett i lys av innovasjon, forskning og fremtidig utvikling av

78

teknolog/medisinskteknisk utvikling. SHdir anbefalte at behandlingen i Nasjonalt råd for
kvalitet og prioritering i helsetjenesten skulle foregå over to møter. Første møte for diskusjon
og kartlegging, og siste møte til å gi en anbefaling.
Notatet fra SHdir kommer med et bemerkningsgrunnlag der det er gjort rede for enkelte
foreliggender. Faktumet at en inkludering av HPV-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet
gjennom skolehelsetjenesten vil være ressurskrevende, og at dagens bemanning i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten vurderes å være for liten også i forhold til de oppgavene
de har i dag, bemerkes. Og en innføring av HPV-vaksinering vil da gå ut over andre viktige
oppgaver som tjenesten har i dag. Videre formidler de usikkerhetsmomentene ved muligheten
for replacement, og bemerker antydningen fremgått i det publiserte studiet ”Quadrivalent
Vaccine against Human Papillomavirus to Prevent High-Grade Cervical Lesions, The
FUTURE II Study Group” på Gardasil vaksinen, der det antydes mistanke om at HPV-virus
som ikke er målet for vaksinen overtar (replacement) etter de virusene som vaksinen virker
mot.
På bakgrunn av dette belyses det at det vil ta mange år før denne problematikken er forsvarlig
vurdert, og muligheten til å få kunnskap om dette krever etablering av et system som
overvåker genotypestatus gjennom flere år. Forslaget for å få til dette innebærer å knytte det
til cytologi-screening-programmet, Kreftregisteret og SYSVAK for å kartlegge vaksinens
effekt på forekomst og forstadier av kreft, fange opp langtidsbivirkninger og følge
immunstatus hos de vaksinerte for å avklare behov for en boosterdose. I forhold til andre
strategier for å redusere forekomsten av livmorhalskreft bemerkes det at 60 % av kvinner med
livmorhalskreft i Norge er kvinner som ikke har deltatt i screeningprogrammet de siste 10
årene, og at en forbedring av screeningprogrammet vil kunne forebygge dobbelt så mange
tilfeller. Derfor vil en strategi for å øke screeningdeltagelsen være et viktig tiltak for å
redusere forekomsten av livmorhalskreft og burde være en del av den totale strategien for
forebygging av livmorhalskreft.
HPV-vaksinering kan redusere en god deltagelse i screeningprogrammet og en strategi for å
sikre oppfølging i screeningprogrammet må derfor utredes.
Det vitenskapelige utbyttet man kan få av et vaksinasjonsprogram må også vurderes og
dermed også om vaksinasjonsprogrammet skal ha en forskningsdesign, og det foreslåes at
eventuelt skal skje innenfor rammene av Kreftstrategien. Med bakgrunn i disse
bemerkningene anbefaler SHdir at en grundig prioriterings- og kvalitetsmessig vurdering blir
utført, og at det kan være nødvendig for Kunnskapssenteret å gjennomføre en systematisk
gjennomgang av argumenter for og imot vaksinen i forhold til evidens (SHdir 2007).

5.3.9 Saksnotat: Første møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten
26. november 2007 på ”Innføring av HPV-vaksine i det nasjonale
vaksinasjonsprogrammet”:
På grunn av sakens omfang og forhistorie ble tre innledere invitert til å holde et innlegg. Disse
var Hans Petter Aarseth (Divisjonsdirektør i SHdir), som trakk frem de mange
problemstilingene i forbindelse med saken, Hanne Nøkleby (FHI) som representerte FHI
arbeid og anbefaling av HPV-vaksinen, og John-Arne Røttingen (Direktør ved
Kunnskapssenteret) som representerte arbeidet senteret har gjort. Fra beskrivelsen angitt av
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten formidles det at det var en god og
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lang diskusjon. Det ble bemerket at implementeringen vil koste et betydelig beløp som kan
brukes til andre gode tiltak, og det er viktig å også ta hensyn til hva man må si nei til. Til tross
for litt ulik oppfatning av den faglige usikkerheten knyttet til vaksinen, var de fleste
rådsmedlemmer enige i at HPV-vaksinen var et viktig teknologisk fremskritt. Det gjenstående
spørsmålet var til syvende og sist om en innføring av HPV-vaksinen er en riktig prioritering
av de midlene man har til disposisjon innenfor helsevesenet. Videre måtte også andre forhold
videre belyses, eksempelvis at det var ønskelig at de helseøkonomiske analysene hadde en
mer utførlig usikkerhetsanalyse. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten
mente at samtlige forhold av betydning for vurdering av effekten til HPV-vaksinen ikke har
vært grundig nok drøftet og det ble samlet i et foreløpig forslag til vedtak:
•
•
•

•
•

Ingen studier på effekt er gjort på jenter i foreslått vaksinasjonsalder 12 år, har
vaksinen den samme effekten på denne aldersgruppen?
Hvordan vil effekten av vaksinen påvirke en eventuell replacement?
God informasjon om faglige og etiske aspekter må legges til grunn for samtykke
fra foreldre og barnet, hvilken innvirkning vil det ha på effekten til
vaksinasjonsprogrammet?
Enkelte kostnadselementer må utredes videre.
En vurdering av mulig gevinst ved begrenset bruk av økte ressurser på dagens
cervix screeningprogram, og en analyse av hvordan dette vil påvirke kostnad/nytte
analysen av et vaksinasjonsprogram.

Videre må muligheten for å overvåke replacement og utvikling av morbiditet og mortalitet
hos de vaksinerte være avklart før en eventuell beslutning om å implementere HPV-vaksinen i
vaksinasjonsprogrammet (Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2008a).

5.3.10 SHdir rapport februar 2008
SHdir rapport: Forebygging av livmorhalskreft ble publisert i februar 2008 og ble utarbeidet i
forbindelse med første møte i Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten om
innføring av vaksine mot HPV, der SHdir ble bedt om å besvare to spørsmål:
1. Hvilke elementer bør et helhetlig program for forebygging av livmorhalskreft
inneholde?
2. Hvilken rolle bør Norge innta for å få frem kunnskap om saken?
Hoveddiskusjonen i dokumentet går på ulike tiltak for forebygging av livmorhalskreft som:
•
•
•
•
•

Program for HPV-vaksinasjon
Forbedring av det nasjonale screeningprogrammet
Synergi mellom HPV-vaksinasjon og screening
HPV-testing i primær- og/eller sekundærscreening
Seksualhygiene

SHdir har vurdert at det foreligger tilstrekkelig faglig dokumentasjon til å kunne innføre
HPV-vaksinen i Barnevaksinasjonsprogrammet under forutsetning av at vaksinens effekt,
bivirkninger og muligheten for raplacement overvåkes i et nasjonalt program. Rapporten
anslår at totalkostnadene for innføring av HPV-vaksinen i Barnevaksinasjonsprogrammet i
regi av skolehelsetjenesten vil bli 104 millioner NOK for et årskull jenter.
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Det startes med å redegjøre for HPV-infeksjon der det beskrives at det finnes 12 onkogene
HPV-typer, at HPV 16 og 18 finnes i 70 % av kvinner med livmorhalskreft og 90 % av
kjønnsvorter forårsakes av HPV 6 og 11, og at HPV smitter hovedsakelig via seksuell kontakt
men også via annen slimhinnekontakt. Det belyses at 3-4 % av seksuelt naive barn var
serumpositive for HPV-typene 6, 11, 16 og 18 ved studiestart av ulike studier, som indikerer
at en liten del av befolkningen har blitt utsatt for HPV-smitte som barn.
Videre beskrives screeningprogrammet slik det er organisert og fungerer i dag. Det belyses at
årlig får 10 000 kvinner påvist ulike grader av celleforandring og ca. 3000 av disse blir
konisert. Denne populasjonen utgjør en sosioøkonomisk kostnad i form av ulike påkjenninger
og i tillegg kommer helsevesenets kostnader i form av diagnostisering, behandling og
oppfølging. Det bemerkes at konisering kan føre til aborter, premature fødsler og premature
barn, og at mange av de gravide koniserte kvinnene i fertil alder må hospitaliseres for å unngå
for tidlige fødsler. Konisering medfører derfor direkte og indirekte kostnader. En vaksinering
vil kunne redusere antall koniseringer med 50 % slik det fremkommer fra
legemiddelfirmaene, samt reduksjon i antall kvinner som trenger utvidet diagnostikk.
I følge Diane Harper vil HPV-vaksinen kunne resultere i 44 % beskyttelse mot CIN II/III for
alle kreftfremkallende HPV typer og fra 75-100 % forårsaket av HPV 16 og 18. Videre sier
hun at HPV naive individer som får minst en vaksinedose vil kunne få en beskyttelse fra 75100 % mot CIN II/III forårsaket av HPV 16 og 18. Siden vaksinen ikke beskytter mot andre
onkogene HPV typer må screeningen fortsette. Screeningprogrammet har en dekning på 80 %
og kan fortsatt forbedres. Årsaken til at man ikke screener før 25 år er fordi det oppstår mange
CINII + som spontant går tilbake.
Kunnskapssenteret har kommet frem til i sine undersøkelser at DNA HPV-testing er sensitiv,
men mindre spesifikk enn cytologi, som fører til økt falsk positivitet, og at nåværende
dokumentasjon ikke er god nok til å vurdere om RNA HPV-testing har bedre diagnostiske
egenskaper for påvisning av forstadier av livmorhalskreft sammenliknet med DNA tester og
celleprøver. Det er mulig at de i fremtiden vil kunne utvikles også bedre og nye metoder for
behandling av celleforandringer enn de som finnes i dag.
Det er data på kliniske studier med mer enn 20 000 deltakere for hver at de to vaksinene som
finnes på markede: Gardasil og Cervarix. Begge vaksinene gir mer enn 90 % beskyttelse mot
celleforandringer forårsaket av HPV 16 og 18. Det er kun gjort immunresponsstudier på barn
som er gruppen som er tilsiktet vaksinen. Men siden disse resultatene var minst like høy som
hos kvinnene, antas det at HPV-vaksinen vil ha samme effekt hos barn. Det var ikke påvist
annet enn milde lokale og forbigående bivirkninger, og det er per januar 2008 ikke funnet
noen årsakssammenheng mellom alvorlige hendelser som dødsfall, aborter eller misdannelser
og vaksinen. Men både produsenter og myndigheter må overvåke sikkerheten videre både på
kort og lang sikt. Det er fortsatt for tidlig å vite om en boosterdose er nødvendig, men
foreliggende studier tyder på at tre doser vil gi langvarig beskyttelse.
Ved en eventuell implementering av HPV-vaksinen i programmet anbefales det å også tilby
en innhentingsvaksinasjon, for det kan føre til at flere blir beskyttet umiddelbart fra
programstart som vil gi flere i samfunnet beskyttelse. Diane Harper hevder at ny kunnskap
indikerer at kvinner som tidligere har gjennomgått HPV-infeksjon uten å være i den aktive
fasen vil ha nytte av vaksinen, og derfor bør det vurderes om vaksinen også bør gies til
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kvinner over 16 år på individuell indikasjon, som også vil føre til en ytterligere beskyttelse i
samfunnet.
I forbindelse med replacement legges det vekt på at det i flere epidemiologiske studier ikke
forekommer konkurranse mellom de forskjellige HPV-typene og at HPV-infeksjonene er
uavhengig av hverandre, men det er enighet i fagmiljøet om at det er teoretisk mulig. Sikker
kunnskap om replacement vil nødvendigvis først komme etter vaksinen er tatt i bruk og vil ta
minst 5-10 år før resultatene foreligger. Et system for overvåkning av replacement anbefales
eksempelvis i form av en kobling mellom SYSVAK, screeningdata/kreftdata og virologiske
undersøkelser med HPV-typing. Videre bør også SYSVAK kobles med pasientregisterdata for
å få informasjon om bivirkninger.
Vaksinasjonseffekten må evalueres i mer enn ti år etter vaksinasjonsstart, og det kan gjøres
gjennom prosjekter der screeningdata fra Kreftregisteret kobles med SYSVAK-data.
SYSVAK-dataen vil bli langt mindre pålitelig om vaksinen ikke innføres i
vaksinasjonsprogrammet. SYSVAK vil sikre oversikt over vaksinasjonsstatus samt
registrering av alle spontanrapporterte bivirkninger som registreres av FHI eller via nettet i
Legemiddelverkets bivirkningsdatabase. Det foregår en global utveksling av
bivirkningsrapporter mellom ulike lands myndigheter deriblant EMEA og FDA.
Når det kommer til oppfølging har Norge gode etablerte registre som muliggjør god kontroll
med vaksinasjonsstatus og rapportering av bivirkninger. Vaksineprodusentene må
gjennomføre kliniske studier som dokumenterer langtidseffekt og –sikkerhet og ønsker å gjøre
dette i Norge og Norden grunnet tilgjengelige registre. Spontane rapporterte bivirkninger vil
bli rapportert via SYSVAK i Norge, og norske myndigheter vil ha tilgang til europeiske og
amerikanske bivirkningsdata gjennom internasjonalt samarbeid og produsenten bidrar også til
dette.
Det er sannsynlig at et gratis vaksinasjonsprogram vil bidra til å utjevne sosiale ulikheter i
helse i befolkningen, men om dette også vil føre til reduserte sosiale forskjeller i helseutfall i
forhold til situasjonen i dag avhenger av forhold som forekoms og sosial fordelig av
livmorhalskreft, kostnader ved innføring i program og eventuelle ulikhetsreduserende effekter
av alternativ bruk av ressurser, eventuelle fordelingseffekter knyttet til dekningsgrad og
behovet for boosterdose etter skolealder. Om HPV-vaksinen ikke innføres i
Barnevaksinasjonsprogrammet vil det føre til sosial ulikhet for de som ikke har råd til å betale
for vaksinen selv. Siden det er ca. 20 % som ikke møter til screening antaes det at en
innføring av HPV-vaksinen vil kunne redusere forekomsten av livmorhalskreft i denne
gruppen. Det er for øvrig ingen dokumentasjon som dokumenterer at gutter vil ha nytte av
vaksinen.
Barnevaksinasjonsprogrammet skal tilbys alle førskolebarn og barn i grunnskolealder.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal informere og gjennomføre vaksinasjon i henhold til
Barnevaksinasjonsprogrammet. Om vaksinen skal innføres i Barnevaksinasjonsprogrammet
vil det være behov for ulike grader av informasjon om aktuelle anliggender, som må
oversettes for minoritetsgrupper. Informasjonen må gies til samtlige, og hvordan informasjon
skal gies til publikum er en utfordring som må planlegges. Samtykkeinnhenting vil bli aktuelt
om HPV-vaksinen implementeres i Barnevaksinasjonsprogrammet, og det vil være behov for
oppdateringer i lovverket som omfatter helsestasjons- og skolehelsetjeneste og SYSVAKregisterforskriftene. Siden skolehelsetjenesten allerede er en etablert lovpålagt tjeneste, vil
ikke ekstra kostnader som leie av lokale og lignende bli gjeldende, og utgifter til utstyr vil
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ikke utgjøre en stor kostnad. Økonomiske beregninger av behovet for ekstra
personellressurser for HPV-vaksinering må sees i helhet med øvrige skolehelsetjenester og
mangelen på tjenesten i mange kommuner. I forhold til dagens personellbehov er det behov
for en styrking av skolehelsetjenesten for å kunne ivareta alle de lovpålagte oppgavene i
tjenesten. Det vil bli mer effektivt om flere klasser vaksineres samtidig. Det er regnet til at en
HPV-vaksinering av en klasse med jenter vil koste 4,2 millioner NOK, mens det vil koste 2
millioner NOK per klasse om man vaksinerer 2-3 klasser samtidig. Den anslåtte kostnaden for
alle jenter per årstrinn er ca. 100 millioner NOK, og med disse beregningene vil kostnader
inklusiv vaksineutgifter, lønns- og driftsutgifter utgjøre 104.2 millioner NOK per
klasse/gruppe (15 jenter) og 102 millioner NOK per skole med 2-3 klasser/grupper. (15-45
jenter). Utgifter til opplæring av helsesøstere i forbindelse med innføring av det nye
vaksinasjonsprogrammet blir i tillegg på 1,4 millioner NOK. Om man inkluderer en
innhentingsvaksinasjon over en tre års periode vil totale utgifter være 312,6 millioner NOK.
Juridiske anliggende blir gjeldende både om HPV-vaksinen blir en del av
Barnevaksinasjonsprogrammet eller om den ikke blir det (SHdir 2008a).

5.3.11 Saksnotat: Siste møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten
26. mars 2008 på ”Innføring av HPV-vaksine i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet”:
Etter presentasjon av Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenestens leder,
presenterte Hans Petter Aarseth direktoratets saksforberedelser og deretter fremla
forskningsleder i Kunnskapssenteret, Marianne Klemp Gjertsen, resultatene av de
helseøkonomiske evalueringene Kunnskapsenteret hadde gjennomført på oppdrag fra
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten (Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering i helsetjenesten 2008a).
Anliggende som har blitt ytterligere belyst siden møtet 26. november 2007:
•
•
•
•
•

Det helhetlige prioriteringsspørsmålet
Usikkerhetene i forutsetningen for de helseøkonomiske analysene
Andre positive effekter av vaksinen utover redusert dødelighet
Hvilke elementer et helhetlig program for forebygging av livmorhalskreft bør
innholde
Hvilken rolle Norge bør innta for å få frem kunnskap om saken

Arbeidet om dette har vært delt mellom Sekretariatet, Kunnskapssenteret og SHdir.
Sekretariatet har håndtert det helhetlige prioriteringsspørsmålet, seksjon for legemidler og
helseøkonomi i Kunnskapssenteret har sett ytterligere på de helseøkonomiske analysene og
SHdir har sett på spørsmål rundt implementeringen av et helhetlig forebyggingsprogram. I
tillegg har det blitt invitert eksterne eksperter, samt Kreftregisteret og FHI for supplering til
dette arbeidet. I forbindelse med det helhetlige prioriteringsspørsmålet har Sekretariatet
utarbeidet et notat som ser innledningsvis generelt på begrepet prioritering, deretter hvilke
prioriteringskriterier som utøves i den norske helsetjenesten og kommer videre med konkrete
eksempler på noen enkelte vurderinger av ulike tiltak som har blitt innført i den norske
helsetjenesten. Avslutningsvis blir en eventuell implementering av HPV-vaksinen stilt opp
mot disse. To tilnærminger ble belyst: sammenlikning med andre tiltak som har blitt innført
og en sammenlikning mot mulige tiltak som kan være nødvendig i fremtiden. Tilnærmingen
til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenestens drøfting var å sikre at kriterier for
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å ta i bruk HPV-vaksinen ikke skal være dårligere/strengere enn tidligere vurderinger som er
utført.
I sin oppgave for å belyse usikkerheten i forutsetningen for de helseøkonomiske analysene ble
Kunnskapssenteret ble forespurt om å bruke en dynamisk helseøkonomisk modell for å
kvantifisere hvordan flere uløste spørsmål i forbindelse med langtidseffekten av HPVvaksinasjon kan påvirke fremtidig sykdomsbelastning av livmorhalskreft. Dette resulterte i
Rapport X-2008: ”Estimating uncertainties of HPV 16/18 vaccination- A dynamic modelling
approch”. Der brukte de den samme helseøkonomiske fremgangen og modellen som i Rapport
12-2007. Analysen ble utført i to trinn der en modell for sykdomsutvikling ble brukt til å
estimere forekomsten av livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft i perioden 20082060 ble utført først, så ble det gjort helseøkonomiske beregninger basert på de estimerte
sykdomsbyrdene. Utfallet ble så sammenliknet med et vaksinasjonsscreeningsscenario hvor
det ble antatt 90 % vaksine effekt mot HPV 16 og 18, og 90 % vaksinedekning blant 12-årige
jenter, og en treårig screeningdekning på 80 % blant 25-69-årige kvinner. Det ble bemerket at
resultatene på kostnadseffektivitet og innflytelse på sykdomsbildet må sees i tillegg til
resultatene presentert i Rapport 12-2007.
De vurderte et hyppigere screeningprogram uten HPV-vaksinering som involverte screening
hvert år. Dette ga 2 900 ekstra vunne leveår (3 400 kvalitetsjusterte leveår) sammenliknet med
screening hvert tredje år. Den økte effekten vil føre til en økning av kostnader per år som gir
en kostnad per vunnet leveår på 3,3 millioner kroner (2,8 mill kroner per kvalitets justerte
leveår).
Så vurderte de HPV-vaksinasjon med endring av screeningintervallet 20 år frem i tid etter
vaksinasjonsstart, fra dagens hver tredje år til kun hvert femte år. Dette førte til en redusert
effekt på 3 %, men en økt kostnadseffektivitet, satt til 148 000 per vunnet leveår (125 000 per
vunnet kvalitetsjusterte leveår). Utregninger på screeningintervaller i forhold til forskyvning
av år etter vaksinasjonstidspunkt ble utført, men alle scenarioer ble mindre effektive i form av
leveår spart og kvalitetsjusterte leveår, men det medførte mindre merkostnader enn
utgangspunktet på vaksinering pluss treårig screeningintervall.
I forhold til behov til booster dose har de tatt utgangspunkt i gradvis synkende immunitet på
0,0079/året, som gir tilsvarende vaksineeffekt på 80 % etter 15 år og 60 % etter 50 år, og 50
% - 80 % dekning av boosterdosevaksinering for et ettårig ”cohort” med start i 2023 (de
Blasio et al. 2008). Begge scenarioene medfører lavere merkostnader enn vaksinasjon og gir
en kostnadseffektivitet på 506 000 per vunnet leveår (424 000 per kvalitetsjusterte leveår).
Replacement estimerte de i modellen ved å øke progresjonsraten fra 0,4 til 0,5 og 0,55. I
begge scenarioene ble vaksinens effekt redusert og førte til høyere kostnader, som gav en
kostnadseffektivitet fra 495 000- 591 000 per vunnet leveår (394 000-457 000 per
kvalitetsjusterte leveår). Dette vil si at en HPV-vaksinasjon ikke nødvendigvis er
kostnadseffektivt hvis replacement forekommer.
Ved beregning i forhold til eventuell kryssbeskyttelse regnes det med en kryssbeskyttelse på
20 % (de Blasio et al. 2008). Dette resulterte i en kostnadseffektivitet på 358 000 per vunnet
leveår (302 000 per kvalitetsjusterte leveår).
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Når de slo sammen antagelsene om replacement på 55 % og kryssbeskyttelse 20 % førte dette
til en beskjeden reduksjon i leveårstapet og førte til en merkostnad som gir 531 000 per
vunnet leveår (446 000 per kvalitetsjusterte leveår).
Konklusjonen ble at screening fortsatt var et effektivt tiltak for å redusere tilfellene av
livmorhalskreft og er fortsatt viktig ved en eventuell implementering av HPV-vaksinen.
Replacement kan redusere effekten til HPV-vaksinering, mens kryssbeskyttelse gjør lite fra
eller til i forhold til fremtidig forekomst av livmorhalskreft (Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering i helsetjenesten 2008d).
Andre positive effekter ved HPV-vaksinen i tillegg til redusert dødelighet ble beskrevet å
være reduserte kostnader i helsetjenesten som resultat av færre diagnoser, behandlinger,
oppfølging og sykefravær, samt reduserte utgifter i forbindelse med komplikasjoner ved
svangerskap som premature fødsler og barn og sykehusopphold i relasjon til dette.
Avsluttende merknader innebar at kunnskapen om det naturlig forløp av HPV-infeksjon ikke
er fullstendig, noe som gjør den samlede nytteverdien for HPV-vaksinering noe usikker. Men
SHdir vurdere allikevel den foreliggende faglige dokumentasjonen tilstrekkelig for å anbefale
en implementering av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet under forutsetninger om
overvåkning av vaksinens effekt, sikkerhet og eventuell replacement i et nasjonalt program.
SHdir tar utgangspunkt i en kostnadsestimering på innføringen av HPV-vaksinen i
vaksinasjonsprogrammet på 104 000 millioner kroner for et årskull jenter, og at dette er et så
stort beløp at det er naturlig å fremme tiltaket gjennom HOD som et forslag til statsbudsjettet
(Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2008d).
Til tross for omfattende saksforberedelser, mente flere av Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering i helsetjenestens medlemmer at spørsmålet om en implementering av HPVvaksinen i vaksineprogrammet fremdeles var vanskelig. De fleste poengterte allikevel
hvordan dette var et forebyggende tiltak og dokumentasjonen på effekt og sikkerhet var god
nok, og videre at man ønsket en offentlig finansiering av for å hindre sosial ulikhet i tilbudet.
Det lot seg ikke gjøre å falle på et enstemmig vedtak i saken da tre medlemmer: Marte
Walstad, Eilin Reinaas og Tor Carlsen ikke ønsket å innføre HPV-vaksinen på dette
tidspunktet (Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2008a).

5.3.12 Juditial Watch Rapport juni 2008
Juditial Watch Rapport: Undersøkelse av FDAs dokumenter på HPV-vaksinen Gardasil
ble publisert 30. juni 2008 og omhandler Gardasil er blant annet basert på Mercks patent og
legemiddelinformasjon som er gitt til FDA, transkript og briefing materiale fra
godkjenningsmøter, rapporter som dokumenterer helse, sikkerhet og testresultater på effekt
samt VAERS rapporter som dokumenterer 8864 tilfeller av bivirkninger som har oppstått etter
vaksinering med Gardasil. Juditial Watch måtte påberope seg ”the Freedom of Information
Act” (FOIA), 5 U.S.C. § 552 i mai 2007 for å få tilgang på informasjonen, og videre saksøke
de FDA i oktober 2007 for å få tilgang på alle foreliggende dokumenter.
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Gardasil og FDA
Gardasil ble godkjent av FDA 8. juni 2006 etter en seks måneders prioritert prosessgang. En
slik rask behandling er reservert produkter som har potensialet til å dekke udekte medisinske
behov, og kreftmedisin er blant slike produkter som prioriteres. De fleste vaksiner for øvrig
har en saksgang på minst ti måneder for prosessering og revidering. FDA var ikke pålagt å
haste denne saken, men valgte allikevel å gjøre det grunnet støtte for vaksinen både fra
representanter fra Merck og gjennom anbefalinger fra FDAs rådgivningspanel (advisory
panel) samt fra Center for Disease Control’s (CDC) Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP) som anbefalte vaksinen.
Blant dokumentene Juditial Watch mottok fra FDA var et juni 2006 memorandum fra Merck
til FDA som beskriver de kliniske testene og resultatene for Gardasil. Merck utførte fire
placebokontrollerte, dobbeltblinde tester for Gardasil som omfattet 20 541 kvinner i alderer
16-26. 27 % av testpersonene hadde allerede blitt utsatt for en HPV-infeksjon av minst en av
de fire HPV-typene vaksinen dekker. Siden Gardasil ikke skal virke terapeutisk ble alle
individer som hadde lesjoner eller symptomer på tidligere infeksjon ekskludert fra studiet.
Dette er problematisk fordi administrering av Gardasil krever ikke en screening for HPV før
vaksinering, og mange kvinner har HPV-infeksjon uten å være klar over det.
I Gardasil sine studier, belyses det at vaksinene ikke påvirker en allerede etablert infeksjon,
og at vaksinen kan være fordelaktig for de som ikke er smittet med alle HPV-typene som
vaksinen dekker for den vil kunne beskytte mot de resterende HPV-typene.
Men Juditial Watch har funnet 78 individuelle rapporter i VAERS som beskriver at pasienter
fikk et utbrudd av kjønnsvorter etter vaksinasjon. Utbruddene var ikke kun begrenset til
kjønnsvorter. Noen pasienter opplevde utbrudd av vorter i ansiktet, på hender og føtter. Alle
vorter forårsakes av HPV-infeksjon, og det er alvorlig om vaksinen som bare skulle beskytte
mot kjønnsvorter kan forårsake utbrudd av vorter andre steder. Det belyses at det i et
bakgrunnsdokument fra FDAs Vaccines and Related Biological Products Advisory
Committee (VRBPAC) ytres bekymringer om at Gardasil kan føre til forsterket sykdom hos
undergrupper som har evident vedvarende infeksjon med typer dekket av vaksinen og
analyser av undergrupper antyder at individer som var positiv for HPV-typer dekket av
vaksinen hadde en større forekomst av CIN 2/3 eller alvorligere stadier.
Det fremkommer i en tabell i komiteens rapport av effektiviteten til vaksinen hos individer
som allerede var eksponert for HPV-typer dekket av vaksinene var på -44,6 %, som betyr at
det var 44% større forekomst av endepunkter i vaksinegruppen enn i placebogruppen. Dette er
bekymringsverdig og stiller et spørsmål til hvem som bør kunne få vaksinen og hvorfor FDA
tillater administrering av Gardasil uten HPV-screening på forhånd. Det belyses at det er mulig
at FDA betenkninger i forbindelse med effekten på individer som allerede er eksponert for
HPV-typer dekket av vaksinen kommer frem ved at de faktisk nektet Merck å utvide
indikasjonsgruppen fra 27-45 år 25. juni 2008. Merck fikk heller ikke tillatelse til å inkludere
flere HPV-typer i vaksinen.
FDA tillot Merck å bruke adjuvans som inneholdt aluminium som placebo i stede for en
basert på kun saltvann. Det er kjent at aluminium kan forårsake mange alvorlige plager
inkludert midlertidige og permanente nerveskader. Dette faktum kan føre til at vaksinen virker
tryggere enn den er om bivirkninger ligger i adjuvansen. Tabellen som dokumenterer alle
bivirkningene ved Gardasil viser det at bivirkningsforekomsten er sammenliknbar i de fleste
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testene, men siden det kan ligge bivirkninger i adjuvansen kan vaksinens sikkerhet og
bivirkninger bli underslått. Det finnes kun en tabell som sammenlikner vaksinene med en
saltvannsbasert placebo. Men denne tabellen viser kun reaksjoner på injeksjonsstedet og sier
derfor lite om den generelle sikkerheten til vaksinen. Det er for øvrig en stor forskjell mellom
antall reaksjoner hos vaksinegruppen og saltvannsplacebogruppen sammenliknet med
forskjellen mellom vaksinegruppen og gruppen som fikk adjuvans som placebo. De
signifikante forskjellene mellom saltvannplacebo og de som fikk vaksinen, reiser et spørsmål
om hvordan en placebo som inneholdt adjuvans har påvirket sikkerhetsundersøkelsene av
Gardasil. Denne adjuvansen som er brukt av Merck er også brukt i andre vaksiner.
Gardasil ble godkjent særlig på grunn av den enstemmige støtten fra VRBPAC i mai 2006.
VRBPAC er et spesialpanel dannet av FDA som skal evaluerer nye biologiske materialer,
inkludert vaksiner. Selv om FDA ikke må godkjenne legemidler som anbefales av komiteen,
gjør de allikevel ofte det. Møtet i VRBPAC fant sted 18. mai 2006 og hovedtalerne var Dr.
Eliav Barr og Dr. Patrick Brill-Edwards fra Merck. Det kommer frem i dette møtet at det ikke
er gjort studier på kreft i forbindelse med utviklingen av vaksinen for dette ville bli for
omfattende og medfører for stor belastning på kvinnene som studeres, og at vaksinen er ikke
testet for karsinogenitet. Dr. Brill-Edwards formidler at vaksinen er testet for interaksjon med
andre ungdomsvaksiner, men det fremgår i Mercks egen dokumentasjon at den kun er testet
opp mot Hepatitt B vaksinen. Det finnes for øvrig andre vaksiner som ofte gies til ungdom.
Det fremkommer i VAERS rapporter fra juli 2007 til mars 2008, at det finnes 220 tilfeller av
uheldige bivirkninger når vaksinen gies sammen med Menactra vaksinen mot Meningitt.
Videre belyser det at det ble gjort studier på graviditetsutfall i forbindelse med vaksinen. Det
ble rapportert at 27 % av de gravide kvinnene opplevde uheldig reaksjoner, og VAERS
rapporterer om 45 tilfeller av aborter og spontanaborter, ofte innen uker etter vaksinering. Og
Gardasil anbefales ikke til gravide heller, men det sies ingen ting om amming. I Mercks
breifing i juni 2006 poengterer FDA at det ikke er kjent om antigener eller antistoffer indusert
av vaksinene utskilles i melken og at et høyere antall diende barn, der moren fikk Gardasil,
fikk akutt respiratorisk sykdom innen 30 dager. Dette antallet er tre ganger høyere enn
placebogruppen.
Man vet heller ikke om Gardasil har en langtidsvirkning på fertilitet. Mercks fertilitetstester
ble utført på rotter, og de ble kun overvåket gjennom en enkel fertilitetssyklus og vil derfor si
lite om mulige langtidsbivirkninger. I tillegg er papillomavirus artsspesifikke, så at vaksinen
som virker på humane papillomavirus, og derfor vil en test gjort på rotter være ufullstendig.
Dr. Barr belyser at vaksinen vil spare masse penger ettersom infeksjonen er så hyppig og
screening er så dyrt. Men siden vaksinen ikke dekker mer enn to av de flere onkogene typene
må screeningen fortsette. Og vaksinen i seg selv er veldig dyr, så et argument om at det er
økonomisk fordelaktig i forbindelse med screening er lite sannsynlig.
Det er belegg for at Gardasil kan forhindre forstadier til livmorhalskreft, men det vil ta mange
år før man faktisk vet om den forhindrer livmorhalskreft, og hvor lenge eller om den er sikker.
FDA har pålagt Merck å følge opp om vaksinens sikkerhet, og dette studiet er først ferdig i
2009. Merck har for øvrig drevet en aggressiv markedsføring og en massiv lobbyvirksomhet i
forbindelse med vaksinen. Og dette har ført til en skikkelig kontrovers hos bekymrede
foreldre, noe som i alle fall har ført til at Merck har lovet å i det minste stoppe
lobbykampanjen for å gjøre vaksinen obligatorisk.
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VAERS rapporter
VEARS kan innrapporteres av hvem som helst, inkludert leger, sykepleiere, foreldre og
pasienter. Grunnet denne åpenheten ved innrapporteringen avslår Merck og FDA mange av
rapportene som uvilkårlige eller ikke relatert til vaksinene. Men et faktum er faktisk at
helseprofesjonelle, pasienter eller deres foreldre synes det var god nok sammenheng til å
sende inn en rapport. Det var totalt 8864 VAERS rapporter i forbindelse med Gardasil 10. juni
2008. Det har blitt rapportert 38 tilfeller av Guillian-Barre syndrom (GBS). GBS er en
potensielt ødeleggende tilstand som angriper nervesystemet og kan resultere i paralyse. Og
selv om noen av disse tilfellene skjedde innen dager etter vaksinen var gitt konkluderer CDC
at mange har utilstrekkelig data, og fordi GBS forekommer hos 1-2/100 000 individer i året
under det andre tiåret i livet er det sannsynlig at noen av disse tilfellene vil forekomme etter
vaksinasjon men ikke på grunn av vaksinen. Men hos 29 av de 38 tilfellene inntraff GBS
innen to uker etter vaksinasjon, og hos 10 av disse inntraff det innen 24 timer etter
vaksinasjon. VAERS rapportene avslører også at 18 jenter har dødd etter å ha fått vaksinen.
Selv om de fleste av disse mest sannsynlig ikke kan forbindes med vaksinen, var det blant
annet en 17 og en 22 år gammel jente som døde plutselig etter den tredje doseringen av
Gardasil. Begge gikk på p-piller. 11 av de 18 som døde, døde innen en uke etter å ha mottatt
vaksinen, og de syv andre innen to dager etter å ha fått vaksinen. Selv om man utelukker
dødsfallene som sikkert ikke skyltes vaksinene, var det allikevel 14 dødsfall igjen. Den
vanligste diagnosen var blodpropp. Det faktum at blodpropp er årsaken til nesten en fjerdedel
av dødsfallene gir grunn til bekymring om Gardasil øker sjansen for blodpropp, siden mange
av jentene som vil få Gardasil allerede vil gå på p-piller, og p-piller øker sjansen for
blodpropp. Et dødsårsakstilfelle var anafylaktisk sjokk som oppstod tre dager etter
vaksinering med Gardasil, og en lege fra sykehuset mente at det var en reaksjon på vaksinen.
De gjenværende dødsfallene har ukjent årsak.
Mercks produkt Vioxx, som var en antiinflammatorisk legemiddel, ble godkjent av FDA i en
fremskyndet prosess i 1999. Men denne ble tatt av markede i 2002 grunnet en mengde
bivirkninger som eksempelvis å ha forårsaket 27 785 hjerteinfarkt og plutselige kardiorealterte dødsfall. Tilbakekallelsen av Vioxx første til et drastisk fall i Mercks aksjeverdi, og
under to år etter dette ble Gardasil introdusert og så senere godkjent av FDA.
Rapporten konkluderer med at siden de fleste HPV-infeksjoner klareres og livmorhalskreft
hovedsakelig forekommer hos kvinner i 40-årene, kan man lure på om livmorhalskreft
vaksinasjon er absolutt nødvendig, og særlig da for barn. Hastede prosesser med å godkjenne
legemidler og vaksiner før sikkerheten ved dem har blitt fullstendig undersøkt er både uetisk
og farlig. Gardasil har ikke blitt tilstrekkelig testet for å vite om den er sikker eller er effektiv
på lang sikt, og om den i det hele tatt forebygger livmorhalskreft. Og selv om vaksinen viser
seg å være effektig vet man ikke hvor lenge og om det derfor er behov for en boosterdose.
Uavhengig av om Gardasil forebygger livmorhalskreft burde ikke Gardasil bli administrert
uten en HPV-screening på forhånd siden den har potensialet til å gjøre eksisterende
infeksjoner verre. Det er viktig at folk er klar over at vaksinen ikke eliminerer behovet for
screening siden Gardasil kun beskytter mot to av flere onkogene HPV-typer (Juditial Watch
2008).
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5.3.13 Kunnskapssenteret rapport Nr. 22-2008
”Vaksiner mot humant papillomavirus (HPV). Etiske analyser ved innføringen av
profylaktiske HPV-vaksiner” rapport Nr. 22-2008 fra Kunnskapssenteret ble publisert 1.
oktober 2008. Formålet med denne tredje rapporten var å gjøre rede for hvilke moralske
aspekter som gjør seg gjeldende ved vurdering av HPV-vaksine og belyse relevante etiske
aspekter i forhold til innføringen av en HPV 16/18-vaksine og det eksisterende
kunnskapsgrunnlaget. Rapporten er utarbeidet av:
•

Bjørn Hofmann (professor i medisinsk etikk på Høyskolen i Gjøvik og Universitetet i
Oslo, og deltidsansatt i Kunnskapssenteret (2008a)).

•
•

Ingvil Sæterdal, intern fagfellevurdering
Kjell Arne Johansson, ekstern fagfellevurdering (Institutt for samfunnsmedisinske
fag på Universitetet i Bergen)

I rapporten taes det i bruk en metode som er utviklet for å belyse etiske utfordringer ved
vurdering av helsetiltak, og som går ut på å belyse en rekke sentrale moralske spørsmål
knyttet til tiltaket. Intensjonen er kun å belyse argumenter og aspekter som er viktige for
beslutningstakere og berørte parter, og tar ikke sikte på å gi entydige svar. Litteratursøk ble
utført for å belyse de moralsk relevante spørsmålene, og ble ikke valgt basert på kvaliteten på
artiklene, men på om argumentene og vurderingene i artiklene var relevante for de 33
identifiserte spørsmålene (Hofmann 2008b).
Resultat
Litteratursøkene viste at etikk-litteraturen om HPV domineres av heftige debatter i USA, men
selv om ikke alle aspektene er relevante for norske forhold, er en del av de prinsipielle
problemstillingene av betydning. Det første som beskrives er hva er alternativene for
reduksjon av forekomsten og dødeligheten av livmorhalskreft, og disse ble identifisert til å
være delt i primær og sekundær forebygging. Primær forebygging inkluderer vaksinasjon og
redusert eksponering, og sekundær forebygging inkluderer celleprøvescreening, HPV
screening og fjerning av HPV-infisert vev ved hjelp av laser, kryokirurgi, loop electrosurgical
procedure (LEEP) og cervix konisering.
Det neste anliggende er hva de ønskede virkningene av en HPV-vaksine er. De ønskede
virkningene er primært å redusere forekomsten og dødeligheten av livmorhalskreft. Men det
finnes ingen studier som direkte viser at vaksinen forebygger livmorhalskreft, selv om det er
estimert at den kan reduserer kreftinsidensen med 50 % over 52 år. I dag er det 100 dødsfall
årlig, og tallet er synkende. Hvis en replacement forekommer vil den reelle effekten av
vaksinen bli lavere enn antatt. Vaksinen beskytter kun mot to av 13 høyrisiko HPV-typer som
smitter genitalområdet, og fjerner derfor kun noen av de nødvendige betingelsene for
utvikling av livmorhalskreft.
Det bemerkes at de fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv, men det finnes ingen metode
i dag som kan peke ut hvilke som ikke vil gjøre det. Utviklingen av forstadier til kreft er ikke
kjent, og et viktig premiss ved argumentet om at det er uetisk å ikke gi vaksinen til alle som
del av en studie, for det kan bety 50-60 dødsfall i de årskullene som ikke vaksineres, er at det
ikke finnes andre sikre tiltak som til samme kostnad kan oppnå tilsvarende resultater eller at
89

tiltaket vil føre til færre ressurser på andre områder. Studiene som foreløpig er publisert, har
kort oppfølgingstid og bruker surrogatendepunkter, og antistoffbeskyttelsen varighet, virkning
og langtidsbivirkninger er derfor kun kjent i et korttids- og eksperimentperspektiv, men ikke i
et befolkningsperspektiv.
I tillegg finnes det ikke effektstudier for målgruppen som er 12-årige jenter. Nytten av
vaksinene synes å være størst der alternativer som screening ikke blir brukt, og gevinsten vil
være mindre der alternativer blir benyttet. Det fremgår at mer enn 50 % av kvinner som får
livmorhalskreft ikke har gått til screening de siste ti årene, og et stort forbedringspotensial
ligger derfor i screeningprogrammet, men nytten av en slik vurdering er ikke dokumentert.
Vaksinen kan redusere antall kvinner som koniseres, for det antas at det blir færre tilfeller av
forstadier, og derfor lette belastningen av konisering med følger, redusere de mentale og
emosjonelle belastningene ved infeksjon og kreft, redusere stigmatisering som følge av en
kjønnssykdom, og reduserer kostnader ved behandling av kreft og behovet for celleprøver.
Hvordan man vurderer om vaksinen er kostnadseffektiv avhenger av hvilket perspektiv man
har og hvilke forutsetninger man har blant annet om vaksineeffekt og varighet og hva man
mener er en akseptabel kostnad. Det er knyttet usikkerheter til vaksinenes virkning; hva den
beskytter mot, hvor lenge, og eventuelt behov for boosterdose.
I forbindelse med vaksinenes sikkerhet henvises det kun til at det kun er rapportert om milde,
forbigående bivirkninger som smerte, hevelse og irritasjon ved injeksjonsstedet. Vaksinen kan
interagere med vaksiner den eventuelt skal gies sammen med, og det kan hende at vaksinasjon
kan føre til lavere oppmøte på screening som igjen kan gi en økt forekomst av
livmorhalskreft. Det er en mulighet for at vaksinene kan føre til mer risikofylt seksualadferd
grunnet misoppfatning av at man er vaksinert mot kjønnssykdommer generelt. Mange av disse
uheldige virkningene av vaksinen i forbindelse med folks holdning kan unngåes ved å gi god
informasjon. Å innføre en vaksine, som ikke er tilstrekkelig testet ut, i et vaksinasjonsprogram
kan svekke tilliten til helsemyndighetene, men samtidig kan vegring med å innføre et nyttig
helsetiltak generere misstillit. Argumentene rundt bivirkninger kan synes å følge føre-var
prinsippet, mens en rask innføring av HPV-vaksinen kan synes å følge håp-prinsippet. Det er
betydelige problemer knyttet til gyldigheten av begge disse: hindring av et godt helsetiltak
versus innføring av et dårlig utprøvd og skadelig tiltak grunnet overdreven optimisme.
Vaksinasjon skiller seg fra andre helsetiltak fordi den retter seg mot friske mennesker, og all
intervensjon på friske mennesker krever spesiell aktsomhet. Det er også et
prioriteringsspørsmål på hvordan man skal veie forventet nytte oppnådd i fremtiden (gjennom
vaksinering) mot konkrete behov for behandling av sykdom i dag. Den prinsipielle
usikkerheten ved vaksinen (usikkerheter vedrørende vaksinens virkning) kan føre til faglig
uenighet, og det er da viktig å legge særlig vekt på en åpen og rettferdig prosedyre for
beslutningen som tar hensyn til legitim uenighet. Den samlede effekten av vaksinen kan
hevdes er moderat, men den potensielle gevinsten for den enkelte er stor. Så her tvinges man
til å veie nytten av få men store helseeffekter med mindre total helsegevinst, opp mot andre
tiltak som eksempelvis har små helseeffekter men som samlet gir stor helsegevinst. I
forbindelse med utfordringer knyttet til selvbestemmelse belyses behovet og viktigheten for
informasjon uavhengig om det er foreldre eller barnet/ungdommen som avgjør om vaksinen
skal taes. Det bemerkes ulike problematikker rundt avgjørelsen om vaksinen skal taes både
når foreldre tar avgjørelse og at barnet kan si sin mening etter fylte 12 år, og i forbindelse med
at barn mellom 12-16 kan påberope seg retten til at foreldrene ikke skal informeres dersom
foreldrene ikke vil vaksinere men barnet selv vil.
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Utfordringer knyttet til valg av endepunkt i de publiserte kliniske studiene går på at det er
brukt surrogatendepunkter og overføring av resultater fra en gruppe til en annen, og dette
krever oppmerksomhet og varsomhet. Det bemerkes videre at det er finnes kulturelle og
sosiale føringer som påvirker de moralske utfordringene, og at seksualvaner og moral er det
som tydelig er en problematikk. Det kunne vært relevant og vurdert å gi HPV-vaksinen til
risikogrupper, men utfordringer ligger da i å identifisere disse og differensiere mellom ulike
grupper og å begrunne at kun noen av 12-åringene i Norge får vaksinen mens andre må betale
selv. Siden både menn og kvinner har ansvar for seksuelle og reproduktive spørsmål, kan
rettferdighetsbetraktninger brukes som argumentasjon for at også menn bør involveres i
forskning og vaksinering. Men det finnes foreløpig ingen dokumentasjon på at menn vil ha
utbytte av vaksinen. Det bemerkes at legemiddelindustrien har lagt mye penger i utvikling av
vaksinene og det er naturlig at de ønsker å få produktet solgt. I Norge er prisen per vaksine
med tre doseringe anslått til 3780 NOK, og dette gir et stort kommersielt potensial om alle
kvinner mellom 16-26 skulle tilbys vaksinen. Men et betydelig potensial for legitim
profitering kan også forårsake utstrakte forsøk på å påvirke markedet. Det synes å være et
betydelig helsepolitisk press for å innføre vaksinen, samtidig som det er en merkbar skepsis
blant førende fagpersoner. Folkehelseinstituttet, Kreftforeningen og blant annet
Gynkreftforeningen har gått sterkt inn for vaksinen, mens Tidsskrift for Den Norske
Legeforening, Norsk forening for allmennmedisin og Kreftregisteret har blitt oppfattet som
opponenter. Gynkreftforeningen mottar dessuten støtte fra en av vaksineprodusentene. Det
bemerkes at sterke interessekonflikter kan være legitimt, men de kan også tilsløre moralske
momenter. En analyse av interessene kan klargjøre aktørenes motiver og deres moralske
argumenter.
Det fremkommer at vi trenger mer kunnskap om konsekvensene av vaksinen. Det trengs
kunnskap om virkningene og bivirkningene av vaksinen i befolkningsperspektiv der det blir
redegjort for varigheten av immunrespons og om man trenger boosterdose, hva toleransen og
sikkerheten er i befolkningsperspektiv, hva er effekten på andre HPV-relaterte kreftformer,
hva er effekten hos immunsupprimerte og har er effekten hos 12-årige jenter, om replacement
vil forekomme og konsekvenser av det, vil ungdoms oppfatning av sex og deres seksuelle
adferd endres, vil screeningprogrammet påvirkes, hva er effekten hos menn og hva er den
reelle kostnadseffektiviteten. Forebyggende tiltak som mangler evidens dekkes ofte ikke av
helseforsikring. Et alternativ er da å dekke tiltaket bare dersom det inngår i et
forskningsprosjekt, men er det moralsk forsvarlig? Enkelte vil hevde at det er etisk uforsvarlig
fordi den enkelte risikerer å ikke få det som vedkommende oppfatter som det beste
alternativet. Men å hevde at det er umoralsk å gjøre en studie fordi kontrollgruppen ikke vil få
glede av tiltaket, forutsetter det man ønsker å vise. Spørsmålet om man skal benytte en
kontrollgruppe i det hele tatt er også et moralsk dilemma. Om vaksinen ikke blir innført i
vaksinasjonsprogrammet, er det mulig å gjøre en populasjonsbasert studie som vil kunne gi
kunnskap om den virkelige effekten av innføringen av HPV-vaksinen i programmet.
Konklusjon
Det virker som HPV-vaksinene er effektiv mot smitte med HPV av de aktuelle typene samt
mot forstadier til kreft, men langtidsvirkninger på livmorhalskreft og bivirkninger er ikke
kjent. Det er et betydelig press på helsemyndighetene i å innføre vaksinen og vaksinen er dyr.
Problematikken reiser moralske spørsmål om at vaksinen reduserer antall tilfeller av
celleforandringer som kan redusere antall livmorhalskrefttilfeller, men har usikker effekt på
overlevelse og livskvalitet. Det en er ressurskrevende vaksinasjon, og kunnskapen om HPV-
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vaksinen gjelder ikke på tenkt målgruppe, vaksinen er en intervensjon ovenfor friske
mennesker som krever spesiell aktsomhet siden kunnskapen om virkninger og bivirkninger er
usikre, å gi god og riktig informasjon er viktig og vanskelig, og utfordrer retten til
selvbestemmelse dersom de det gjelder ikke forstår innhold og omfang av vaksinasjonen, det
reises grunnleggende spørsmål om samtykke, noe som kan unngåes om vaksinasjonsalder blir
utsatt til 16 år, og fordi virkningene av HPV-vaksinen er usikre er det spesielt behov for
oppmerksomhet rundt de moralske aspektene, ikke minst fordi at sterke interesser lettere kan
få gjennomslag på områder der det finnes faglig usikkerhet eller uenighet. Det er vesentlig for
en god beslutning på om HPV-vaksinen skal implementeres i vaksinasjonsprogrammet at det
eksplisitt taes hensyn til de moralske utfordringene og at disse inngår i den offentlig
tilgjengelige begrunnelsen for beslutningen (Hofmann 2008b).

5.3.14 Kildekritikk av dokumentene:
Tilgjengelighet
De fleste dokumentene var greit tilgjengelige, noe man kunne forvente siden dette er de
offisielle bakgrunnsdokumenter for beslutningstagere, og foreldre som er interessert i
bakgrunnsmateriale før de gir sitt samtykke til at datter eventuelt skal vaksineres. Det eneste
som kan nevnes i forbindelse med ulik tilgjengelighet var at SHdirs rapporter var umulige å
finne på SHdirs egne nettsider, mens de lå veldig lett tilgjengelige som sakspapirer på
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenestens hjemmeside.
Relevans
Relevante dokumenter ble identifisert gjennom en progressiv prosess. De relevante
dokumentene ble identifisert gjennom hva som fremgikk som det offisielle
beslutningsgrunnlaget i litteraturen vedrørende dette. Det første relevante dokumentet som ble
identifisert var FHIs rapport, som er spesifisert at skal inngå i beslutningsgrunnlaget. I denne
ble det opplyst om to andre rapporter som også skulle inkluderes i beslutningsgrunnlaget.
Dette var Kunnskapssenterets rapport Nr. 5-2007 og Kunnskapssenterets rapport Nr. 12-2007,
og disse ble derfor inkludert. I forbindelse med at det ble publisert nye kliniske resultater for
de aktuelle HPV-vaksinene, ble det laget en supplerende rapport fra FHI, som skulle suppleres
til den originale anbefalingen og også inkluderes i beslutningsgrunnlaget. Denne rapporten ble
inkludert av den grunn. Videre fremkommer en foreløpig versjon av en tredje rapport fra
Kunnskapssenteret, vedrørende de etiske aspektene ved en innføring av vaksinen i
vaksinasjonsprogrammet, som en del av beslutningsgrunnlaget i sakspapirene til Nasjonalt råd
for kvalitet og prioritering i helsetjenestens saksbehandling (se kapittel 5.3.7). Denne ble av
en eller annen grunn ikke publisert før beslutningen av en innføring av vaksinen i
vaksinasjonsprogrammet var tatt og budsjettet var i trykk. I tillegg var den publisert i revidert
utgave. Den publiserte rapporten er blitt inkludert i dokumentanalysen, og kun relevante
poeng fra den foreløpige versjonen ble tatt med i diskusjonen.
Ved å snakke med SHdir ble det opplyst om flere dokumenter som var relevante vedrørende
utredning av beslutningsgrunnlaget og prosessen fra FHI leverte sin anbefaling til Nasjonalt
råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten la frem sin anbefaling. SHdir rapporten og de
fire saksnotatene/saksfremleggene ble identifisert i denne sammenheng. Disse hadde vært noe

92

vanskelig å identifisere og finne frem til på egen hånd, så det illustrerer at det hele tiden er en
prosess å identifisere relevante dokumenter og at dette gjøres via mange kanaler, og at man
også gjennom tilfeldighet kan komme over viktig dokumenter. Disse sakspapirene til
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenestens og SHdirs saksbehandling viste seg
å være meget viktig i forhold til denne oppgaven, og har på linje med de andre dokumentene,
direkte relevans til problemstillingen ettersom de gjenspeiler både argumentasjonsaspektet og
prosessaspektet i problemstillingen. Basert på disse rapportene og dokumentene, som er den
tilgjengelige dokumentasjonen i denne forbindelse, dekker ikke dette hele sakens omfang. Det
kan derfor være nærliggende å tro at ikke alle relevante dokumenter i saksgangen er offentlig
tilgjengelig, eller i alle fall ikke lett å finne frem til. Derfor kan det hende at ikke alle
relevante dokumenter i forbindelse med saksgangen er inkludert i denne oppgaven.
Gjennom korrespondanse med Fritt Helsevalg som var et resultat av at det har vært vanskelig
å finne så mye data på bivirkninger, ble en rapport om FDAs dokumenter rundt vaksinenes
bivirkning identifisert. Og selv om dette er en ukjent kilde for mange, er innholdet meget
relevant til oppgaven, siden den beskriver en vurdering av dokumentasjonen som foreligger
hos blant annet FDA og VAERS på bivirkninger og anliggender i forbindelse med dette.
Autentisitet
Når det kommer til kildenes autentisitet er det ikke belegg for å si at noen instanser eller
personer har gitt seg ut for å være noe annet enn seg selv, og at de har den kompetansen det
oppgies at de har. Om dette har forekommet er jeg overbevist at noen ville bemerket dette i
forbindelse med rapportene og lignende. Men det er vanskelig å vurdere autentisitet på alle
kildene som ligger til grunn for dokumentene som er inkludert i denne studien, for kildene er
så enormt mange at det er umulig å vurdere disse individuelt innen oppgavens omfang. Jeg vil
for øvrig tro at de fleste kilder som er brukt i disse dokumentene, har blitt vurdert i en viss
grad med tanke på autentisitet av de som har inkludert dem i sine kilder. Men det er klart at
dette også er en utfordring for dem også siden det er meget omfattende å finne ut av dette
siden man da må eventuelt kontakte forfattere og institutter bak artiklene. Kunnskapssenterets
rapport Nr. 5-2007 omhandlet en vurdering av dokumentasjonen som forelå, og det kom ikke
frem eksempler på manglende autentisitet ved dokumentene som ble identifisert. Men denne
antagelsen om at det ikke er noen graverende mangel på autentisiteten ved artiklene som
ligger til grunn for dokumentene, representerer en klar svakhet ved oppgavens kildekritikk av
disse.
Vitenskapelige publikasjoner er i stor grad sponset av industrien, slik det fremkom i
Kunnskapssenterets rapport Nr. 5-2007 der kun én av ti studier ikke var sponset av industrien
(se kapittel 5.3.1), og derfor kan man stille et spørsmålstegn til disse artiklenes autentisitet.
Grunnet omfanget av disse kildene har det i denne sammenheng blitt uoverkommelig å
vurdere alle disse individuelt i forhold til autentisitet og troverdighet, selv om det er ideelt, og
det er klart en av oppgavens begrensninger. Men jeg har lest noen av disse artiklene i
forbindelse med teorikapittelet, og har på den måten vurdert noen av disse individuelt. Det er
for øvrig vanskelig å vurdere troverdigheten til mange av disse artiklene, siden det blant annet
ikke fremkommer tydelig om de er utarbeidet i samarbeid med industrien. I enkelte artikler
kom det tydelig frem, blant annet ved at forfatterne var oppgitt som ansatte i firmaene. Men i
mange tilfeller kom ikke dette frem, så vurderingen av disse måtte da baseres på hva man etter
hvert gjenkjente av navn fra andre kilder, slik at man på bakgrunn av dette kunne vite at de
hadde en relasjon til industrien. Og dette anliggende ble identifisert i samtlige artikler. Det er
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en kjent sak at når industrien står bak er det muligheter for at resultater og lignende ikke er
like troverdig. Dette kommer av at blant annet studiedesign, kriterier og analysering av
resultater kan utføres på så mange forskjellige måter at man kan indirekte påvirke utfallet
gjennom taktiske valg av disse forholdene. Og disse anliggender gjør at man leser artikkelen
med en litt mer kritisk holdning i forhold til autentisitet og troverdighet. Men man kan ikke
utelukke artikler og lignende kun fordi industrien er innblandet, det kommer klart viktig
forskning og resultater fra denne kant og.
Troverdighet
I forbindelse med troverdighet kommer det klart frem hvem som har publisert og hatt ansvar
for å utarbeide dokumentene. Men i forbindelse med FHIs rapport kan det stilles et
spørsmålstegn til utvalget av arbeidsgruppen som skulle lage rapporten. Det fremkommer her
at fire av deltagerne hadde forbindelse til produsentene gjennom blant annet
forskningsprosjekter og styringsgrupper. Ved dette er det to aspekter: Hvorfor ble disse
utvalgt av FHI, og hvilken implikasjon har dette hatt på rapportens troverdighet? Når det
kommer til hvorfor disse ble valgt, har det gjennom andre kilder kommet frem at FHI ville ha
de med, og det som er problematisk er at de velger personer som ikke er uhildret. Og
argument som at det er et lite fagmiljø slik at dette ikke kunne unngåes er ikke valid, siden de
fint kunne ha funnet uavhengige fagpersoner innen alle felt. FHI har for øvrig svart på denne
kritikken, og argumenterer ut fra at de har vurdert medlemmenes kompetanse og erfaring med
vaksinene som viktigere enn deres bindinger til industrien, og at det har det vært full åpenhet
om forholdet til industrien. Dette fremgår blant annet i forordet til FHIs rapport (Klouman et
al. 2007). Men til tross for dette kan man allikevel stille et spørsmålstegn til tilknytningen til
vaksinen. Det er ikke lett å komme med klare bemerkninger på meningsstyringen bak
dokumentene, for det blir i hovedsak spekulasjon når det ikke blir bekreftet fra relevante
kilder. Videre blir troverdigheten ved deltagerne i arbeidsgruppen, som har tilknytning til
industrien usikker. Dette er da grunnet interessekonflikten dette innebærer; at de indirekte kan
fremme industriens interesse. Dette er det også vanskelig å slå ned på, siden det ikke er
redegjort for hver enkelt deltagers agenda. Men det fremkommer en overveiende positiv
vurdering av vaksinene, som ikke så lett lar seg forklare av teorien fremlagt, samt det faktum
at enkelte relevante anliggender ikke er lagt vekt på i den grad de kunne ha vært. Så det er
belgegg for å stille et spørsmålstegn ved det.
Videre har det seg slik at FHI skulle gjøre en nøytral vurdering av HPV-vaksinene, og at det
ikke skulle være føringer mot et av produktene. Dette blir evident i forbindelse med deres
supplerende rapport, for her er det kun studier på Gardasil som ble inkludert, og ikke på
Cervarix. Det er tilfelle at studiene på Cervarix kom noen måneder senere, men hvorfor ble
det da ikke også utarbeidet en supplerende rapport i forbindelse med denne? Dette faktum
stiller derfor også et spørsmålstegn til FHIs intensjon med disse utredningene. Dette påvirker
troverdigheten til FHI, og dermed også troverdigheten ved rapporten de utarbeidet.
Ved Kunnskapssenterets rapporter er denne problematikken ikke like fremtredende, for
konklusjonene i rapportene stemmer overens med innholdet rapportene har basert seg på i
større grad. Selvfølgelig fremkommer det blant annet noe optimistiske forutsetninger og
antagelser i Kunnskapssenterets rapport Nr. 12-2007 rapporten eksempelvis, men det er
nærliggende å tro at dette ikke er grunnet underliggende meningsstyringer. Det fremkommer
hovedsakelig heller ikke like store interessekonflikter, siden de fleste medlemmene er ansatt i
Kunnskapssenteret. Men det fremkommer at fire personer fra FHIs arbeidsgruppe også er med
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i Kunnskapssenterets rapport Nr. 5-2007, samt at blant annet ett medlem var i tilknytning til
industrien av de eksterne medlemmene. Begge disse anliggender påvirker oppfatningen av
rapportens troverdighet. Videre skal det bemerkes at Ellen Nilsen forlot arbeidsgruppen i FHI,
grunnet det faktum at hun ble ansatt hos en av produsentenes samarbeidspartnere, men hun
ble sittende i utredningsgruppen for Kunnskapssenterets rapport, som forløp seg over samme
tidsrom. Så man kan stille et spørsmålstegn til hvorfor denne interessekonflikten kun fikk
konsekvenser i den ene rapporten og ikke den andre.
Rapporten fra Juditial Watch virker troverdig, ettersom mye av det som fremgår der
samsvarer med mye av det jeg har lest av det rapporten baserer seg deriblant på den kliniske
gjennomgangen på Gardasil fra FDA, samt VAERS rapportene. Dette er en forholdsvis ukjent
kilde som ikke er offisielt anerkjent, og derfor vet man ikke forfatternes agenda. Men det har
vist seg gang på gang at selv offisielt godkjente kilder kan ha skjulte agendaer eller dårlig
kvalitet, så dette argumentet virker ikke mer relevant for denne kilden enn for hvilke som
helst andre kilder. Juditial Watch er for øvrig en non-Government Organisation (NGO) som
fremgår som seriøse og kompetente.
I de øvrige dokumentene fremgår det ingen tilsynelatende tydelige troverdighetskonflikter,
annet enn at man kan stille et spørsmålstegn ved personene som er involvert i utarbeidelsen av
dokumentene, og bestemmelsene av anbefalingene som fremgår der. En analyse av de
individuelle agendaene og eventuelle interessekonflikter hos disse personene, for å vurdere
deres troverdighet, må til for å vurdere dette. Det er for øvrig langt utover denne oppgavens
omfang, ettersom dette blir en studie i seg selv. I tillegg er det slik at svært få ytrer sin
underliggende agenda. Det framgår derfor ingen opplagte interessekonflikter hos disse
personene, som er basert på noe mer enn spekulasjon, som på dette grunnlag kan sies å
påvirke deres troverdighet, og dermed troverdigheten ved disse aktuelle dokumentene. Det
kan for øvrig antas at det har vært en viss gruppebeslutningsprosess, siden det ikke
fremkommer uenighet annet enn hos Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten,
men at man ikke får kunnskap om hvordan denne prosessen har foregått ved å lese
dokumentene.
Det er viktig å bemerke seg at alle disse forholdene må kontinuerlig vurderes, for alle disse
anliggender forplanter seg oppover i litteraturrekken og påvirker hverandre. Bruk av invalide
kilder, som har blitt inkludert grunnet begrenset kildekritikk, kan gi feil konklusjon, selv om
utformingen av dokumentet er gjort basert på gode og korrekte kriterier.
I tillegg til en individuell kildekritikk på hvert enkelt dokument, må dokumentene også sees i
forbindelse med sin egen kontekst og i sammenheng med de andre dokumentene. Vurdering
av autentisitet og troverdighet ved dokumentet innebærer at man faktisk ser dokumentet i
forbindelse med sin egen kontekst, og da må man reflektere over bakgrunnen og settingen
dokumentet er skrevet på grunnlag av. Det fremgår ingen klare problematikker i denne
forbindelse, for bakgrunnen for hvorfor dokumentene ble skrevet er at det var et reelt behov
for dem. Men vedrørende budskapet de skulle få frem har det vært enkelte betenkeligheter,
der i blant i forbindelse med FHIs rapport 9-2007, som eksempelvis har inkludert politikk i
beslutningsgrunnlaget sitt. På tidspunktet denne rapporten kom ut var ikke faktagrunnlaget
etablert, og det var derfor noe tidlig å blande inn politikk. Og det faktum at politikk allikevel
var innblandet kan stille et spørsmålstegn til dokumentets formål, som kan tolkes dit at de
politiske argumentene var etabler og forhåndsbestemt, og at rapporten skulle legge frem saken
slik at disse ble imøtekommet og gjeldende. For hadde dette kun vært en faglig utredning
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burde mange andre faglige anliggender blitt diskutert, samt at man kunne vente at de
anliggender som var inkludert ville blitt diskutert mer omfattende og allsidig.
Det fremgår ingen klare politiske føringer i Kunnskapssenterets rapport, annet enn det faktum
at Kunnskapssenterets rapport Nr. 22-2008 ble publisert lenge etter at den foreløpige
rapporten var ferdig, og at det ikke har blitt henvist til denne tredje rapporten som del av
beslutningsgrunnlaget annet enn at den står som sakspapirer til Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering i helsetjenestens behandling. Det kan spekuleres i at det ligger føringer bak dette
som mente at rapporten var kontroversiell og utfordret det eksisterende beslutningsgrunnlaget.
Det som er feil med dette, er at om beslutningsgrunnlaget skal være valid må alle aspekter
inkluderes, for formålet er ikke å danne et grunnlag som gir en enkel beslutning, men å danne
et grunnlag som gir en riktig beslutning.
Når man ser alle dokumentene i sammenheng, fremgår det at kildene de baseres seg på er noe
forskjellig ettersom teorien blant annet, i de forskjellige dokumentene er noe ulik. Dette
illustrerer at ulike kilder fører til ulike resultater. Men i denne sammenheng er de
hovedsakelig ikke så graverende annet enn i forbindelse med sikkerheten til vaksinen, og
dette anliggende er meget alvorlig. I FHI, SHdir og Kunnskapssenterets rapporter,
representeres bivirkninger som uproblematisk men det bemerkes at de sjeldne, alvorlige
langtidsbivirkninger vet vi lite om, mens det fremkommer at det er meget problematisk i
Juditial Watch rapporten. Dette illustrerer at det er brukt ulik mengde dokumentasjon i
forbindelse med dette, som igjen stiller et spørsmålstegn til troverdigheten ved dette temaet i
de forskjellige dokumentene. Siden Juditial Watch rapporten har mye mer data på dette, som
også er valid, fremgår denne som mer troverdig på dette punktet enn eksempelvis FHIs
rapport. Det som også påvirker vurderingen av vaksinenes sikkerhet er hvordan man forholder
seg til usikre data, siden det er vanskelig å påvise årsakssammenheng mellom vaksine og
uheldig hendelse. Det kommer derfor også mye an på hvor mye av en føre-var-holdning man
tar.
Det å ha sett dokumentene i sammenheng med hverandre gav mye informasjon om
troverdigheten og konteksten rundt de enkelte dokumentene, som ikke ville ha vært
fremtredende om jeg hadde vurdert de kun individuelt. Dette illustrerer viktigheten ved å også
danne seg en oversikt og helhetlig forståelse for å oppnå en kontekstuell forståelse av de
enkelte dokumentene i sammenheng.
For å hindre en signifikant begrensning av min egen kildekritiske og kontekstuelle forståelse
har jeg diskutert dokumentene med mine veiledere kontinuerlig, for å avdekke mulige
begrensninger og poeng som jeg ikke oppdager selv. Gjennom dette ble ulike aspekter og
tolkninger avdekket slik at bredden på kildekritikken utvidet seg, og min generelle holdning
til saken ble mer allsidig. Og gjennom å lese nøytralt, legge til side egen forfortåelse, og ikke
være for bombastisk i mine antagelser og tolkninger, men ved heller å bare stille
spørsmålstegn ved anliggender jeg anser som noe problematisk, unngår jeg mange
begrensninger i tolkningene mine ved at jeg anerkjenner at det kan finnes alternative
forklaringer på disse anliggender, og at jeg dermed tar høyde for dette i det videre arbeidet.
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5.4 Intervjuene
Herunder følger en presentasjon av hovedtemaene i intervjuene.

5.4.1 Hovedtema
Det var hovedsakelig seks hovedtemaer som ble identifisert ut ifra intervjuene: forskning,
politikk/drivkraft, økonomi/prioritering, prosessen, u-land og argumentasjonsvekting.
Innholdet i disse hovedtemaene kan flyte litt over i hverandre og på tvers av min inndeling
slik de opprinnelig fremgår i intervjuene. Men intensjonen i dataresultatpresentasjonen er å
representere de der de har størst relevans. Sitater fra informantene vil skrives i kursiv med
innrykk og tekst som ikke er relevant eller skal utelates på grunn av navn, steder eller
liknende som kan identifisere informanten presenteres med (….). Mine spørsmål i sitatene
presenteres med vanlig format i sitatene.
Nedenfor følger de identifiserte hovedtemaene.
5.4.1.1 Forskning
Forskningsaspektet er noe alle informantene er meget opptatt av. Forskningsaspektet dekker
alt fra bakgrunnen til utviklingen av vaksinen til de kliniske resultatene og tolkningene av
disse. Det første anliggende som blir gjeldene er sammenhengen mellom HPV og
livmorhalskreft. Det kommer frem av intervjuene at forskningen som oppdaget at det kunne
være en sammenheng mellom HPV og livmorhalskreft ble etablert på midten av 1990-tallet.
De fleste informanter er enige om at livmorhalskreft i stor grad er forårsaket av en vedvarende
HPV-infeksjon. Et par av informantene bemerker for øvrig at dette kan vi ikke si med klar
sikkerhet for det er mye man fortsatt ikke vet om HPV-infeksjonsforløpet. En informant
beskriver dette med å poengtere at man ikke vet hvordan HPV utvikler seg til kreft:
….det er jo ikke så veldig lenge siden man så at det kunne være en slik sammenheng.
Og man har jo aldri kunne vise hvordan viruset har kunne utvikle seg til kreft, men
man har sett det motsatt vei; her er det spor av virus. Men man har aldri fulgt opp
noen kvinner og sett hvordan det utvikler seg.
Men det betyr ikke at sammenhengen mellom HPV og livmorhalskreft ikke er der, men at
man ikke vet i hvilken og hvor stor grad.
Foreløpig finnes det to HPV-vaksiner på markede: Gardasil fra Merck og Cervarix fra GSK.
Det antydes fra noen informanter at andre vaksiner er under utvikling, men at det mest
sannsynlig ikke vil kommer nye vaksiner med det første, selv om det kanskje vil komme på
sikt:
Det er kun de to vaksinene. Det kommer sikkert flere, bredere typer som dekker flere
typer HPV-virus. Men om de vil kommer fra andre produsenter eller de samme er et
spørsmål. Det vil nok bli de to som kjører det i en god tid fremover.
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Dokumentasjonsmengden
I forhold til de to vaksinene som finnes, er det veldig ulike meninger om den generelle
dokumentasjonsmengden på HPV-vaksinene blant informantene. En del av informantene
mener at dokumentasjonen på HPV-vaksinene er bedre enn på noen andre vaksiner som har
blitt godkjent, og at faktagrunnlaget er godt nok til å anbefale vaksinen:
…mange i fagmiljøet mener at denne vaksinen er bedre dokumentert enn de fleste
andre legemidler og vaksiner som er blitt satt på markedet…det foreligger i alle fall
mye fakta…
I forhold til andre vaksiner har vi jo mer data på innførings/godkjennelsestidspunktet
på denne vaksinen enn det vi noen gang har hatt før.
…vi har absolutt ikke all fakta. Men de fakta vi har er jo faktisk så gode og
overbevisende at vi har valgt å anbefale disse vaksinene nå, og ikke vente på neste
generasjons vaksiner, og vente på effekt på invasiv kreft, for det vil jo ta 20-30 år.
Andre bemerker at det finnes mye data og dokumentasjon, men at det ikke er ensbetydende
med at det er nok dokumentasjon:
…vi har mye dokumentasjon, det er det ikke noe tvil om. Og underveis i prosessen når
det har vært reist skepsis og spørsmål, så har man innhentet mer dokumentasjon. Så
det har vært gjort et grundig arbeid for å dokumentere, men om vi har nok
dokumentasjon og om dokumentasjonen kvalitativt sett er så god som vi egentlig
trenger den, det er det ikke så lett å svare på…
Videre er det informanter som mener at det faktisk ikke er så mye konkret dokumentasjon
som finnes, men at det er bare mye som er skrevet om det:
Det er faktisk ikke veldig mye som er gjort. Man får liksom inntrykk av at det her er
forferdelig godt dokumentert…. En av de store interessante tingene i denne saken, det
er det at det lages en slags forståelse om at dette er noe av det best dokumenterte noen
sinne, og det er veldig langt fra det som er tilfelle…. Det er dessverre slik med mange
ting innen medisin, at man får inntrykk av at det er veldig mye, men det er slik at
mange har skrevet om det, og det er ikke det samme…
Det er tydelig at informantene vurderer den informasjonen som foreligger ulikt, selv om det er
en generell enighet om at det finnes mye som omhandler temaet. Men dataens kvalitet og
relevans er mer usikkert mener noen. Det er klart at informantenes kilder vil være ulike og
mengde data de har vært igjennom vil variere samt hvordan de har lest den og om de har gått
inn i referansene og så videre. Det er ikke enkel informasjon å lese og det krever mye tid å
sette seg ordentlig inn i tematikken, og tiden hver enkelt informant har til disposisjon vil
variere. Men til tross for uenighet rundt dokumentasjonen er det en generell forståelse at det
er anliggender som er ubesvart, og det er enighet i at blant annet langtidseffekten er langt i fra
avklart. Enkelte informanter belyser også at det uansett vil ta lang tid før vi vet noe med
sikkerhet:
Føler ikke all fakta er på bordet nå, nei. Vi trenger minst 5-10 år for å vite absolutte
resultater.
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…at de kunnskapshullene vi har, og dem er der, vi vet jo ikke hvordan det påvirker
kreftsituasjonen, det tar 20 år.
Effekt
Informantene leser resultatene fra studiene som er utført på HPV-vaksinene forskjellig. Og det
er ulike meninger om hvor mye disse studiene egentlig sier og hvilke resultater de egentlig
gir. Når informantene snakker om studiene er det hovedsakelig studiene på Merck sin vaksine
Gardasil de refererer til, og de kliniske studiene som er gjort på denne vaksinen kalles
FUTURE I (FI) og FUTURE II (FII) og var de første kliniske resultatene som ikke bare gikk
på immunrespons og lignende men også på kliniske endepunkter.
FUTURE I og II det er den eneste dokumentasjonen de har med harde endepunkt.
Harde endepunkt det er da vorter og FUTURE I der er det CIN 1 og FUTURE II der
er det CIN 2 og 3, også er det noe CIN 2 og 3 i FI. Men det er for lite, for poweren på
studiet er bare 6000 deltakere, mens det er 12 000 i F2, så den er mye større. Sånn at
F1 kan si noe om vorter, og det har den gjort, og så har den sagt noe om CIN1 og de
lette celleforandringene. Men de lette celleforandringene de sier veldig lite i denne
sammenhengen her.
Vaksinenes effekt er studert på totalt 18000 deltagere og på forstadier til kreft og ikke direkte
på livmorhalskreft. Det er benyttet det man kaller surrogatendepunkter som kjønnsvorter og
CIN 1 og 2. Det belyses av enkelte informanter at det ville være uetisk å gjøre studier der
livmorhalskreft var endepunktet. Men det faktum at studiene opererer med
surrogatendepunkter har gjort vaksinen vanskelig å vurdere:
Vaksinene har vært vanskelig å vurdere, for det har vært så mange kliniske
endepunkter som det heter. Altså, det er enda ikke målt at det har forebygget ett tilfelle
av livmorhalskreft, ikke sant. Så du har forskjellige nivåer av effekt som du bruker som
et surrogat for det målet som er endelig som er livmorhalskreft…
Mange av informantene mener at det er belegg for å tro at om man forebygger forstadiene så
forebygger man kreften, fordi forstadiene er en forutsetning for å utvikle livmorhalskreft. Men
belyser også at det ikke er helt sikkert, for mange forstadier går spontant bort. Det er ikke
dokumentert at vaksinene har forebygget ett tilfelle av livmorhalskreft enda. Hvor mye
livmorhalskreft som kan forebygges med vaksinen er det uenigheter om blant informantene,
for når det kommer til hvilken effekt informantene mener studiene indikerer at vaksinen har,
rangerer dette fra 100 % til kun 44 %. Til at vaksinen skal ha 100 % effektivitet kommenterer
en informant at hvis man har drevet med biologi og forskning så vet man at 100 % og 0 %
opptrer veldig sjelden i natur. Sitatene under belyser noen av informantenes effektestimat.
…må vite at har det effekt på cervix cancer, og det vet vi jo ikke ettersom det er testet
på forstadiet til livmorhalskreft. Men vi vet også at har du forstadiet til livmorhalskreft
så får 25 % ubehandlede livmorhalskreft,…og så vet vi at effekten er 90 % på
forstadium…
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FUTURE II er jo den som har gitt de eneste entydige resultatene, og den viser at man
forebygger 44 % av CIN 2 og 3. Vaksinen forebygger ikke mer enn 44 %! Det er et
maks resultat, og det står i FUTURE II i New England Journal.
Forklaringen på variasjonen kommer av hvordan man regner og hvilke forutsetninger man
regner med. Forhold som kan påvirke disse estimatene blir gjennomgått i de neste avsnittene.
HPV 16 og 18
Vaksinene virker hovedsakelig på to HPV-typer, HPV 16 og 18, av flere onkogene HPVtyper. Informantene har en felles oppfatning av hvor mange onkogene HPV-typer det finnes
og oppgir at det er fra 18 til 20 typer totalt i genitalområdene. Når det kommer til vaksinens
immunrespons på HPV 16 og 18 belyses det av enkelte informanter at studiene indikerer at
immunresponsen, særlig på HPV 18 i Gardasil, faller ned på nivå med ikke-vaksinerte. Altså,
det kan være snakk om at vaksinen ikke vil være effektiv mot HPV 18 allerede etter 3 år.
Dette belyses blant annet i disse to sitatene:
….noe som er kontroversielt for HPV 18 så faller immunresponsen i Gardasil ned til
normal område etter 3 år. Det er da ingen forskjell på placebo og aktiv arv etter HPVvaksine. Men for Cervarix så er den mye høyere, så der er de forskjellige. Men denne
forskjellen snakker ikke Merck om i det hele tatt, de prøver faktisk å underslå den.
…. immuniteten har man jo fulgt og etter 3 år, så faller det ned til urovekkende 10
eller 17 % som er positive….
Det oppgies litt ulike tall fra informantene på hvor stor prosent av livmorhalskrefttilfeller som
skyldes HPV 16 og 18. Tallene rangerer fra 60 % til 80 %. Dette tilsvarer en signifikant
forskjell som har innvirkning på oppfatningen av vaksinens effekt. Årsaken til denne
differansen finnes ikke i dette datamaterialet. Et viktig poeng som fremgår i hva noen
informanter formidler, er at HPV 16 og 18 forekommer ikke i like stor grad i forstadier som i
livmorhalskreft:
Problem er at vi har 18 onkogene typer, og vi vaksinerer kun mot to.
Så hvordan ser bildet ut? Jo, vi vet godt at ca. 100 % er HPV-betinget, men 60 %
skyldes av 16 og 18, og det er derfor man har konsentrer seg om det.
Men det er ikke bra at den ikke dekker det hele, og ser du på forstadiene er det bare 30
% som har 16 og 18, så det er ikke tilstrekkelig altså…
…den er langt fra 100 % effektiv på forstadiene, det kan jeg si ut ifra… forskning……
genotypet over 600 kvinner, som er behandlet for høygradige celleforandringer, og vi
finner at 56 % har HPV 16 og 18. Så jeg tror genotypene i forstadiene er bredere enn
du har i invasiv cancer…
Altså, kun 30 % av forstadiene og opptil 56 % av høygradige celleforandringer forårsakes av
HPV 16 og 18. Resten forårsakes av de 18-20 andre onkogene typene, og ofte er det flere
typer i samme lesjon og dette kalles multiple lesjoner. Det bemerkes at multiple lesjoner gies
det liten til ingen informasjon i Gardasil sine studier, de er for øvrig omtalt i Cervarix sine
studier:
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Og det som også er stort inne i denne forskningen, det er at når firmaene sitter med all
dataen, så får ikke du vite om det er flere HPV-typer i de lesjonene som du er ute etter
å oppdage, altså CIN 2 og 3. Det vi får vite i forskningen deres er at det er 16 og 18.
….Så vi burde egentlig få vite mye mer fra Merck om hvor mye multiple infeksjoner
det er i disse lesjonene. Så vi får se nå om disse publikasjonene kommer, eller om de
holder de tilbake, det vil si at… bevisst holder de ingen ting tilbake for de er jo så
åpne, men saken er at publikasjonen lar vente på seg av en eller annen grunn.
Men i Lancet publikasjonen i 2007 til GSK der står det at det er multiple HPV-typer
inne i flere lesjoner. Det betyr at hvis du vaksinerer mot 16 og 18, og du har flere
andre onkogene HPV-typer, så er det sånn at du kanskje får en utsettelse av noen av
disse cancerene. Det betyr at du vaksinerer mot noen typer, så er det andre typer i
vevet som bruker lenger tid slik at du utsetter canceren kanskje noe tid. Det betyr at,
slik jeg forstår det, at effekten av vaksinen er enda mindre enn det de beste
forkjemperne vil tro, vil tro, jeg sier ikke at de vet.
Og da med tanke på at det er forstadier vaksinen først og fremst skal være effektiv mot, vil det
da gi helt andre tall på effekt, siden en så lav prosent av forstadier er forårsaket av HPV 16 og
18. Og en maks effektprosent ned på 44 % kan derfor bli forklart av dette. Hvordan det legges
til grunn for antagelser om en effekt på 80-90 % mot HPV 16 og 18, er det vanskelig å finne
belegg for i dette materialet.
Vaksinasjonsalder
Vaksinen anbefales å brukes på jenter i 11-12 års alderen av de fleste informanter. Dette til
tross for at samtlige informanter er klar over at det ikke er gjort effektivitetsstudier på denne
aldersgruppen. Det er kun immunresponsen som er blitt målt. Informantene vurderer
problematikken rundt dette forskjellig. Enkelte mener at siden immunresponsen hos 11-12
åringer antas å være lik som hos de eldre, så vil effekten være lik:
…vaksineeffekten er dokumentert fra 16 og oppover, men det er ingen grunn til å tro
at vaksine effekten skal være noe mindre hos 11-12 åringer… Immunresponsen er like
god i de yngre, både blant gutter og jenter i den gruppen der. Men vi har vurdert det
dit hen at det er ingen grunn til å tro at vaksine effekten skal være noe annerledes.
På den andre siden vurderte enkelte dette som meget problematisk, ikke kun for at man ikke
kan bruke en god immunrespons som grunnlag for antatt effekt, men også fordi
immunsystemet er annerledes før og etter pubertet:
Problemer er at vi ikke vet hvordan vaksinen vil virke på den gruppen. Men var det
ikke laget noen bridgeing studies? Men hva er det for noe da? Det de har gjort er at
på et ganske lite antall jenter, så har de gitt vaksinen, og så har de undersøkt
immunresponsen på antistoffdannelse i blod. Og så har de sett at: jo da det dannes
antistoffer, og så har de sagt at fordi det dannes antistoff i blod der, og fordi det
dannes antistoff i blod hos de som er eldre, så har den samme effekt. Det kan de ikke si
for effekten her er ikke på antistoffer i blod, men det vil være på utvikling av
celleforandringer og livmorhalskreft. Og immunsystemet hos 11 12 åringer rett før
puberteten er veldig annerledes enn immunsystemet hos voksne, det vet vi jo. Det er jo
masse som skjer med deg i 11-12 års alderen og oppover, akkurat som at
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immunsystemet hos barn er annerledes enn hos ungdom og voksne. Det er derfor vi
har vaksinasjon på forskjellige tidspunkter.
Denne problematikken mener en del av informantene er uproblematisk, og poengterer at det
faktisk er vist litt bedre immunrespons hos 11-12 åringer enn hos de eldre, og at det viktigste
er at vaksinen gies før individet blir utsatt for smitte, og da må vaksineringen foregå før
seksualdebut:
… sikrest på effekt før de har risiko for å bli smittet. Samtidig vet vi ikke hvor lenge
vaksinen gir beskyttelse, så det blir jo hvor sent du kan gi den samtidig med å være
rimelig sikker på at de ikke er smittet…
Beskyttelse og boosterdose
Dette sitatet bringer også frem at det er usikkert hvor lenge vaksinen gir beskyttelse. Alle
informantene tilkjennegir det faktum at man ikke vet hvor lenge immunresponsen varer som
følge av HPV-vaksinasjon. Og enkelte poengterer også at det ikke er sikkert at vaksinene er
effektiv i utgangspunktet basert på det som er tidligere gjennomgått. Spørsmålet om
boosterdose ble uansett et klart usikkerhetselement som alle informantene tok opp. Den
generelle holdningen var at man ikke på dette tidspunkt har noe belegg for å vite om og
eventuelt når en boosterdose blir aktuell, for man kjenner blant annet ikke til korrelatet
mellom antistoffnivå og beskyttelse og man kan derfor ikke si noe om effektiviteten til
vaksinene basert på dette:
Om vi kan få til å få et korrelat til beskyttelse, dvs: antistoff over et vist nivå, så er
man beskyttet, eller om man har hatt over et visst nivå en gang, så er man beskyttet
hadde det vært bra, men det er foreløpig ikke tilgjengelig.
Hvordan vaksinen virker på selve immunforsvaret og hindrer en HPV-infeksjon er det tydelig
at det er lite informasjon om ettersom dette var ukjent for mange av informantene. Et par
informanter hadde allikevel noen tanker om dette og det belyses i følgende:
… når du først har fått trigget systemet, selv om du ikke har antistoffer så har du
kanskje nok hukommelsesceller som ligger der klar, bare HPV kommer ned mot basal
membranen, under basalmembranen. Og det som er problemet, det er at det er veldig
vanskelig å få immunstimulering, fordi at lymfocyttene ligger i epitelet. Viruset må ned
til basal membranen. Så det man tror at vaksinen virker på det er at det siver ut
antistoffer i det eksudatet, ekstracellulært mellom cellene, og at antistoffet ligger der
og er egentlig klar til å ta virusene når det kommer. Det er det man tenker seg som en
forklaring på hvorfor vaksinen skal virke. Men saken er, for å bli stimulert, så må du
enten ha rifter i basalmembranen eller viruset må gå under basalmembranen, for
ellers så kommer ikke lymfocyttene til.
Det som er med dette spørsmålet også, er at det er komplisert medisinsk, som for
eksempel det at det virker som at denne vaksinen er veldig effektiv i å hindre ikke
infeksjon, men etablering av infeksjon fra HPV 16 og 18, altså to av typene. Men det
interessante er om de hindrer HPV-infeksjon i det hele tatt…
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Fra det man kan lese fra dette tyder det på at vaksinen hindrer en etablering av en
virusinfeksjon. Men for at immuncellene skal kunne beskytte mot en infeksjon må viruset
komme under basalmembranen for å stimulere immuncellene slik at de kan skille ut
antistoffer og lignende, og det er antistoffene som skilles ut som det tenkes beskytter mot
viruset. Men mye av dette virker allikevel uklart og er vanskelig å få grepet rundt. Det kan
tyde på at det er mye kunnskap som mangler på dette området og at den kunnskapen som skal
til for å gjøre seg tanker rundt dette er veldig komplisert.
Virkning på naturlig immunitet
Videre er det enkelte av informantene som belyser problematikken rundt hva vaksinen vil
gjøre med vår naturlige immunitet, og bemerker at dette er også et ubesvart spørsmål som
burde gi grunn til ettertanke. Det fremgår fra mange informanter at HPV-infeksjon er svært
vanlig og at vi har en naturlig god immunitet mot HPV-infeksjoner siden de fleste blir klarert
av kroppen selv:
… i forhold til mulig effekt, og jeg sier mulig effekt. Altså, jeg tror de har effekt mot de
to typene, etter mest sannsynlighet så har den det. Men det vi ikke vet, er om de
hindrer den infeksjonen. Ikke å infisere for du infiserer slimhinnen, og så kommer det
og nøytraliserer det i slimhinnen. Men hva gjør det for øvrig med både med viruset og
immunforsvaret? Det er jo slik at det aller, aller meste av HPV-infeksjoner tar vi oss
av uten problemer, altså det blir vi kvitt uten problemer. Altså, vi har en veldig god
naturlig immunitet mot HPV. Det er en masse HPV-infeksjon, veldig mange er smittet
og veldig, veldig få får livmorhalskreft. Og det betyr at vi har en naturlig immunitet
mot det. Hva skjer hvis du tar og gir en vaksine, da bryter du også inn i den naturlige
immuniteten, kanskje det for eksempel er slik at hvis man da får en HPV-infeksjon
senere at det da kanskje kan virke annerledes.
Problematikken om hva vaksinen gjør med vår naturlige immunitet tar de fleste informanter
ikke opp, og når de ble spurt om det anliggendet hadde de ikke noe særlig kunnskap og tanker
om det. Enkelte av informanter ble for øvrig faktisk litt betenkt etter diskusjon om dette. Det
er tydelig at det er så mange aspekter rundt HPV-vaksinering at det skal godt gjøres å
reflektere over dem alle. I tillegg er immunsystemet veldig kompleks å sette seg inn i.
Kryssbeskyttelse og andre fordeler ved vaksinen
De fleste informanter er enig i at det er minimalt med kryssbeskyttelse mot andre HPV-typer
enn 16 og 18, særlig med Gardasil. Cervarix viser for øvrig en noe større kryssbeskyttelse, og
det tenkes at det kan skyldes bruk av en annerledes adjuvans. De aller fleste informanter
mener at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon for at vaksinen skal gies til menn. Men
enkelte er åpen for at om dokumentasjonen kommer på plass og at den er effektiv på menn, er
det ingen grunn til at ikke de òg skal kunne få den, selv om det ikke nødvendigvis vil bli
aktuelt i et vaksinasjonsprogram:
Foreløpig har vi ikke egentlig beskyttelsesdata for menn. Data viser at de får antistoffer.
Vi vet ikke nok til å si det. På lang sikt er det sannsynlig at vi får det og vil ha nytte av det.
Og sannsynlig at kostnadseffektiviteten vil bli lavere, for er kvinnene beskyttet vil kun
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homofile menn smitte menn. Økonomisk sett vil det være dyrere å ta inn mennene. Men de
vil antagelig ha nytte av det.
En informant belyser også fordelen ved å bruke HPV-vaksinen i forbindelse med
kjønnsvorteproblematikken, som den ene vaksinen kan beskytte mot, og andre krefttyper
assosiert med HPV-virus:
Personlig tror jeg det er en god ide. Men penis er et annet organ enn livmorhalsen, og
vi vet at kjønnsvorteproblemet er kjempestort og det er ping pong. Så jeg anbefaler
dem at vi skulle få en reduksjon av den alvorlige situasjonen med kjønnsvorter, men
om du forhindrer peniskreft, det har vi ingen bevis for i det hele tatt, det er et annet
organ men det er jo samme HPV så hvorfor ikke.
Vi har oral cancer, strupekreft, tarmkreft, kjønnsleppe kreft, vaginal kreft, har masse
andre som du får med deg på kjøpet….
Andre informanter igjen er mer skeptiske i forhold til HPV-vaksinens effekt på andre
krefttyper, og det hele bunner i at de fleste mener at det er for lite dokumentasjon på dette.
Sikkerhet
Alle informantene er veldig opptatt av at vaksinen må være trygg, og at sikkerhet er ekstra
viktig når det kommer til legemidler som skal gies til friske og da særlig til barn. Men det står
litt i kontrast til hvor mye de egentlig vet om bivirkninger. Litt over halvparten lener seg til at
det ikke er dokumentert noen alvorlige bivirkninger utover lokale reaksjoner, og at de
dødsfallene som er meldt i forbindelse med denne vaksinen, ikke kan tilskrives HPVvaksinen. Det legges også vekt på at vaksinen ikke er basert på levende virus og er fremstilt
syntetisk i tanker:
Det er veldig lite dokumenterte bivirkninger her utover rødhet og infeksjon på
injeksjonsstedet. Men det er veldig lite generelle bivirkninger, og det er fordi at måten
disse vaksinene produseres på. Det har både GSK og Merck veldig lang tradisjon for
å produsere, altså de gjør det innenfor biosystemer som er hermetisk lukket og Merck
sin vaksine tar ca. 30 dager å lage, og alt sammen er helautomatisert.
Den andre halvparten poengterer at vi ikke vet noe særlig om bivirkningene, og i alle fall ikke
noe om langtidsbivirkninger. Og enkelte reflekterer over hva er det vaksiner ellers gjør, alle
vaksiner har en virkning:
… aldri så rosenrødt som det ser ut. Og det kan ikke komme som noen stor
overraskelse på folk at kroppen er ganske kompleks, og det å gi et lite molekyl eller
antall molekyler det virker ikke bare på en ting. Jeg vil egentlig ikke operere med
virkninger og bivirkninger, for alt er egentlig virkninger. Det sier seg selv, det virker
bare på ulike deler av kroppen.
Vi har hatt en haug eksempler i de senere år på medikamenter som taes raskt ut på
markedet. På det tidspunktet selv når det er gjort randomiserte kliniske studier er det
vanskelig å ta de farlige bivirkningene, prøver å få det raskt ut på markede sånn at
man får patenttiden på det.
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Og det belyses at det er særlig vanskelig å koble bivirkninger som oppstår i ettertid av en
vaksine, altså langtidsbivirkningene:
… det har vært mange slike spørsmål, og det er rene bivirkninger, men det er fryktelig
vanskelig å påvise. Og hvorfor er det fryktelig vanskelig å påvise? Jo, fordi man ikke
gjør studier. Man vaksinerer, og så dukker det opp et tilfelle av ditten eller datten, og
så vet man ikke. Det er veldig vanskelig å påvise at det er en sammenheng, både den
ene og den andre veien.
For øvrig bemerkes det at produsentene selv er veldig interessert i å avdekke bivirkninger og
at det ikke vil føre til noen dårligere registrering av bivirkninger selv om industrien er med:
… og for det andre er det viktig å være klar over, i alle fall med vaksiner;
produsentene er jo veldig interessert i å avdekke bivirkninger. For dem er det et
økonomisk spørsmål. Hvis det viser seg at her er det et alvorlig problem, får de et
kjempe erstatningsansvar, og det er de ikke interessert i. Så det å oppdage og avdekke
bivirkningen få dem inn i sin SPC, er det som ligger bak felleskatalogens tekst og
bruksavisninger. Få det inn der så folk vet hva de kan være forberedt på, og da har de
skrevet fra seg ansvaret.
Og i forbindelse med HPV-vaksinene har det vært mange nye bivirkninger, også alvorlige,
som har blitt lagt til i produktomtalen:
… det har vært i alle fall en eller to omganger hvor de legger inn nye bivirkninger. Er
det alvorlig bivirkninger? Ja, det er det også, for de finner du som regel først når du
anvender legemiddelet på en veldig stor gruppe. Og alvorlige bivirkninger opptrer jo
veldig sjelden, la oss si en på 100 000 eller på 1 mill, og da må du jo vente en stund
før du får anvendt et legemiddel på så mange at slike ting oppstår. Men
sikkerhetsdelen på disse tingene blir veldig grundig evaluert… om det står en
bivirkning i en preparatomtale, så betyr ikke det nødvendigvis at det er en
årsakssammenheng bestandig, men det er samfall i tid som gjør at du setter det inn.
Her bemerkes det også at selv om det er oppført bivirkninger i forbindelse med vaksinen så er
det ikke sikkert at det kan tilskrives vaksinen. Generelt sett kommer det frem at problemet er å
koble bivirkninger opp mot vaksinen, men som da enkelte informanter belyser så betyr ikke
det at det ikke forårsakes av vaksinen. Grunnet denne problematikken er det derfor vanskelig
å dokumentere bivirkninger både fra og til, og man kan derfor ikke si at dokumentasjonen på
bivirkninger er fullstendig, for på samme måte som det er vanskelig å dokumentere at
bivirkninger skyldes vaksinen, vil det være tilsvarende vanskelig å avvise at det er noen
alvorlige bivirkninger ved vaksinen.
Adjuvans
I forbindelse med sikkerhet kommer også bruk av adjuvans opp. De fleste informanter mener
at adjuvansene som brukes er helt uproblematisk, siden det er de som alltid har blitt brukt og
er de eneste godkjente og mange hadde ikke tenkt over adjuvansen i utgangspunktet:
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Det er jo salter av aluminium, og det er den substansen som har vært brukt lengst og
har veldig lang historie… Det har nok vært studert i veldig stor grad altså, og brukt i
så mange år til både mennesker og dyr. Og det har liksom vært den eneste godkjente.
Så alle produsenter der du trenger en forsterkning av virkningen har brukt aluminium
der det gir en effekt.
Reaksjonen på at studiene i Gardasil hadde brukt adjuvans på placebogruppen i stede for
saltvann var delt blant informantene. Enkelte synes ikke dette representerte et problem for
bivirkninger ville bli oppdaget uansett, og det var slik det måtte gjøres for å kunne vurdere
den virkelige effekten av vaksinen:
Burde ikke en kontroll gruppe uansett få saltvann, hva om bivirkningene lå i adjuvansen?
Ja, det kan du jo si. Men hvis du skal se på effekten av vaksine antigene alene, og det er jo
det du er ute etter her, så er det fornuftig å bruke adjuvans som sammenlikning, for da
fjerner du effekten av adjuvansen, så ser du bare effekten av antigenet ditt. I alle fall
effektmessig er jo det fryktelig viktig. Men på bivirkninger… men bivirkninger registrere
du uansett. Også på placebogruppen. Det er tusenvis av studier gjort på aluminium mot
saltvann.
På den andre siden reagerte enkelte informanter på dette ettersom det var klart for dem at
bivirkningsfrekvensen i studiene ble regnet ut fra en sammenlikning med placebogruppen, og
dersom det skulle ligge bivirkninger i adjuvansen ville ikke disse komme frem og at det ville
kunne føre til en underrapportering av bivirkninger:
… de fikk adjuvans og ikke ingenting? Akkurat.. ja (overrasket)! Det høres jo sånn sett ut,
for da vil de ikke få… da vil ikke det føre til en.. økt falsk negativitet da? Designet på
studiet er lagt opp litt dårlig slik. Med en slik design, så vil det kunne ligge
underrapportering av bivirkninger av adjuvansen, ikke sant. Hvis det ligger da i
adjuvansen, bivirkninger, så vil de ikke få frem det.
Videre bemerket også en informant at nyere studier på adjuvanser sier noe annet enn hva som
er gjort tidligere og at det dermed kanskje ikke er så trygt:
… det er i alle fall en god del usikkerhet rundt det, som selvfølgelig vil kunne gi en del
bekymringer rundt dette her. Jeg synes jo generelt at det er en del betenkeligheter rundt
det, for at nyere forskning sier noe annerledes om det enn det som har vært gjort tidligere.
Så det er ikke så trygt synes jeg.
Replacement
Et annet bekymringsmoment som samtlige av informantene var opptatt av, var replacement,
altså at andre onkogene typer vil ta over for HPV 16 og 18 og eventuelt vise seg å være mer
onkogene eller utvikle seg til å bli det. Det ble av de fleste informanter poengtert at man ikke
kan vite om dette kommer til å skje for det er for kort dokumentasjonstid, og at muligheten
selvfølgelig var der når de ble spurt om dette. Mange informanter lente seg på andre fagfolks
uttalelser ettersom dette var et felt som var ukjent for de fleste, men mente allikevel at man
kunne ikke se helt bort ifra at det kunne skje og at langtidsoppfølging med genotyping er
nødvendig:

106

Men det som fagfolkene… sier, er blant annet Margaret Stanley, som er professor i
immunologi og har jobbet en del med denne problematikken, hun sier at det ikke er
noe belegg for noe replacement. Men det gjenstår å dokumentere. Vi har for kort
oppfølging av de som er vaksiner til nå, vi har nå kanskje 6-7 år på de lengste, men
det er alt for tidlig. Men det er veldig nødvendig å kartlegge i fremtidige follow-up
studier… Det er helt nødvendig med genotypetester for å overvåke de som blir
vaksinert, også med tanke på replacement.
Andre informanter var veldig bekymret for dette og bemerket at ting som blir fjernet i naturen
alltid vil bli erstattet med noe annet og at dette var ren logikk. Spørsmålet var derfor ikke om
det blir en replacement, for det ville skje, men om det ville føre til et mer negativt utfall enn
utgangspunktet, som resultat av å ødelegge en fordelaktig naturlig balanse der mer onkogene
typer får bedre vekstvilkår:
… hvis vi tar bort to typer, så gir du bedre vekstvilkår for det andre, så det er kanskje
det jeg er mest bekymret for. Dette ser vi jo over alt ellers om det er snegler eller fisk,
om du plutselig tar bort noe så får andre tilgang. Men er det kanskje verre? Ja, ikke
sant. Det vet vi ikke. Og det synes jeg det er det mest oppsiktsvekkende i den faglige
diskusjonen, det er at man later som om det ikke er et problem, at det er nærmest
spekulativt. Jeg tror ikke det er ett menneske som er lege som ikke forstår det
argumentet, luker du gresset blir det ikke tomt, da vokser det opp noe annet. Og det
vet alle, og det vet i alle fall alle som har hatt noe med naturen å gjøre. Jeg skjønner
det at de som har produsert denne vaksinen ikke orker å tenke på det spørsmålet, men
at fagfolk ikke vil, og kaller det spekulativt, det synes jeg at er veldig rart. Jeg synes
nesten det er litt dristig. Vet ikke hvorfor noen er slik, men det er et komplisert
spørsmål, og at det er noen som er ordentlig overbevist av en eller annen grunn. For
det er akkurat det her med at det kan komme andre typer, det forstår de aller fleste.
… dette er en vaksine som er rettet mot to av de 20 per i dag påviste onkogene, og jeg
sier i dag, for vi vet ikke hva som vil skje med de andre 100 typene i det øyeblikket du
ødelegger den balansen som er der. Det går an å regne på hva som vil skje med slike
typer populasjoner, men da må man vite mye mer enn det vi vet om dette viruset. Men
det vi vet sikkert, er at hvis du tar bort noe er det ikke gitt at de andre er mindre
farlige. Det kan hende at de har hatt andre vekstegenskaper, som gjør at så lenge du
har HPV 16 og 18 der, så blir ikke de så farlige for eksempel. Det er vel det som er
farlig om de andre kan vise seg å være mer onkogene og aggressive? Det som er
skumlest her er akkurat det spørsmålet her,
Alle informantene er enig i at mer onkogene HPV-typer vinner frem ville vært katastrofalt,
men det var fåtallet som virkelig så det som en reell risiko. Og som informanten her bemerket,
er det rart at ikke flere fagfolk, som har kunnskap om biologi ikke problematiserer dette litt
mer. Et par informanter la også til at man må være oppmerksom på at når industrien står bak
forskningen så kan studiene være designet på en slik måte at de får de resultatene de selv vil
ha:
… i kliniske utprøvde studier, vi vet altså når industrien står bak, så er det designet på en
måte som gjør at det lettest blir resultater i favør av sponsoren. Jo mer en sponsor er inn i
bildet, jo mer er det designet slik… større er sjansen for at svaret… Altså, vi observerer at
jo tyngre industrien er inne i et prosjekt, jo større er sjansen for at resultatet går i favør
av sponsoren. Og dette er en generell bekymring som man skal ha. Og så man også bør
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appliseres til dette. Man skal ha en generell bekymring og skepsis til dette fordi industrien
er så fort inne.
Alt i alt er det tydelig at informantene vurderer informasjonen om effekt, sikkerhet og risikoen
og studiene som foreligger meget forskjellig, og at hver enkelts hovedfokus i forbindelse med
dette er litt ulikt. Allikevel er det enkelte ting det er en generell lik oppfatning av, og det er en
generell forståelse av hva de aktuelle anliggender er i forbindelse med vurdering av effekt og
sikkerhet.
5.4.1.2 Økonomi/prioritering
HPV-infeksjon- og livmorhalskreftbelastning
I forbindelse med å diskutere økonomi og prioritering er det relevant å redegjøre for hvilken
belastning informantene mener livmorhalskreft har på samfunnet. En informant starter
innledningsvis å demonstrere at antallet livmorhalskrefttilfeller i Norge har sunket kraftig
etter innføringen av screeningprogrammet, og at overlevelsesraten har blitt meget forbedret
parallelt med dette. Men poengterer at overlevelsesraten for avansert sykdom ikke er særlig
forbedret:
Fem år overlevelse: tidlig stadium overlever 92.5 %, sent stadium (3/4) %, Totalt sett:
74.5%, i løpet av 40 år har overlevelsen bedret seg med 13%, men når det gjelder
tidlig stadium er det mye bedre de siste 40 år; 77.6% før og 92.5% nå. Men med
avansert sykdom er det nesten ingen forskjell i overlevelse de siste 40 år.
Dette ble forklart ved at flere forstadier behandles og færre utvikler livmorhalskreft som
resultat av screeningprogrammet. Men har pasienten først fått livmorhalskreft har ikke
behandlingen blitt noe bedre, så overlevelsesraten er fortsatt den samme. Hovedsakelig alle
informantene forholder seg til de samme tallene på forekomsten av livmorhalskreft. Antall
tilfeller av livmorhalskreft er ca. 300 hvert år, og ca. 100 kvinner dør av livmorhalskreft hvert
år. Videre behandles ca. 3000 kvinner i året for celleforandringer. Sitatet under skiller seg litt
fra de øvrige tallene om man regner det ut:
… forstadier til livmorhalskreft må behandles. Og gjør du ikke det så får 25 %
livmorhalskreft, og av dem dør 30-40%. Så kan du regne ut hvor alvorlig det er med å
bare la et forstadium gå, og den kan vi kun forhindre ved å gjøre konisering…
Regner man med 3000 som har forstadier til livmorhalskreft stemmer dette ikke med at ca.
300 kvinner vil utvikle livmorhalskreft i året og 100 dør. For basert på dette regnestykke vil
750 av de 3000 utvikle livmorhalskreft og 225-300 kvinner vil dø av det, ergo er dette
muligens et overestimat i forhold til det som forekommer. Informantene vurderer for øvrig
antallet på 300 kvinner som får livmorhalskreft årlig litt forskjellig:
… så kan man jo si hva er 300 kvinneliv? Man kan si at det er 300 for mye. Det er jo
de hyppigere kreftformene, men ikke blant de hyppigste..
… Ikke så stor belasting, men stor belastning for de som får det, og lav i forhold til
brystkreft som er 3000.
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Men selve antall kvinner som får livmorhalskreft det er jo forsvinnende lite i Norge i
forhold til hva du finner i Sør Amerika og Afrika..
… 500 000 kvinner dør i året i verden av livmorhals kreft, og 440 000 er i U-landene.
Her snakker vi om 100 liv i året.
Det kommer frem at noen informanter synes 300 kvinner i året er for mye, mens andre synes
det er lite i forhold til andre kreftformer. Samtlige av informantene ser dette i perspektiv til
forekomsten av livmorhalskreft i verden, og bemerker at det er et veldig lite og nesten
forsvinnende tall på forekomsten i Norge i forhold til hva som forekommer i U-land. Mange
av disse reflekterer samtidig over at livmorhalskreft er et lite problem i forhold til andre
helseproblemer i Norge. Det poengteres for øvrig av samtlige informanter at det er mange
som må behandles for celleforandringer som ikke vil utvikle kreft og at dette er en
tilleggsbelastning:
Altså, det er klart at i Norge er nok ikke livmorhalskreft noe stort problem, ca. 300
tilfeller hvert år. Men det er fordi vi har ett veldig godt screening apparat, så vi fanger
opp forstadiene og behandler dem. Så det er ca. 3000 kvinner som behandles årlig for
forstadier, så det behandles jo mange mer enn de som faktisk kommer til å utvikle
kreft, fordi vi tørr ikke å vente. Vi behandler alle med høygradige celleforandringer
CIN2 eller mer og adenokarsinoma in situ.
Vi tar jo ca. 450 000 celleprøver av norske kvinner hvert år, og av dem så har vel
kanskje 10 % noen celleforandringer som krever en kontroll. Ellers så tar man jo vært
3 år, om man skal følge det nasjonale screening programmet. Og ca. 1 % av de 10 %
har forandringer som krever utvidede undersøkelser, og det er jo ikke et ubetydelig
antall…
Av de 10 % av celleprøver som trenger oppfølging, så er hovedtyngden av de som har
uegnede cytologi eller lavgradige celleforandringer som skyldes kondylom virus, og
det er jo den hyppigste overførte seksuelle virussykdommen.
Denne ekstrabyrden for utredning og liknende legger samtlige av informanten til grunn for å
si at livmorhalskreft er en større belastning enn bare kreften i seg selv; utredning, behandling,
oppfølging, kondylomer og komplikasjoner i forbindelse med behandling kommer i tillegg:
… det å forebygge pluss kreften totalt sett er en stor belastning.
Større enn bare de som får kreft, og i rene penger er jo for eksempel de for tidligfødte
barna.
Det faktum at konisering kan føre til premature fødsler og andre svangerskapskomplikasjoner
er de informantene, som mener at belastningen av livmorhalskreft er stor, veldig opptatt av.
De mener at dette er en ekstra belastning som koster samfunnet masse penger som også bør
innregnes i belastningen av livmorhalskreft:
… konisering betyr at man tar bort en del av livmorstappen. Og hva hender da? Jo, vi
vet i dag at 15 % av dem føder for tidlig, og for tidlig prematuritet koster samfunnet
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millioner kroner i året, og pluss at det er mange barn det ikke blir noe riktig med, som
du ikke tar med som bor i ”undergrupper” i samfunnet…
Dette problemet med at premature fødsler koster samfunnet masse ekstra penger er det noen
informanter som er uenige i. Det bemerkes at det å føde barn før uke 37 ikke er farlig før det
kommer ned i uke 32 og nedover, og at det er kun barn som er født under uke 28 som er
veldig farlige. Og av barn som er født i uke 28 og under utgjør kun en liten del kvinner som er
behandlet for livmorhalskreft, og kostnadene av dette blir ikke så store allikevel:
De argumenterer for at behandling koster, premature fødsler koster osv? Premature
fødsler er et veldig lite problem, og det utgjør veldig, veldig få som kommer fra
konisering, det sterkt overdrevet. Det er riktig at funnene er der, det har også vi vist i
vår forskning, men det er veldig få fødsler. Jeg har hørt 15 %? 15 % er bare tull, det er
altså… prematuritet i Norge i dag det er ca. 6 % av alle fødsler som fødes før 37 uke.
Og det er ikke farlig å føde før 37 uke, fordi at det du må ned å føde før 32 uke, da
begynner det å bli litt sånn farlig. Og hvis du kommer ned på 28 uke så er det veldig
farlig. Men på 28 uke og lavere, så er det veldig få fødsler, og du finner også noen
blant de koniserte der, men det er veldig få. Så det med prematuritet, det er et lite
problem, men betydningen av det er sterkt overdrevet. De sier at kostnadene av
premature fødsler er veldig høye? Den er høy for de få det gjelder, men konisering
utgjør veldig få av de premature under uke 28, utgjør veldig, veldig få. De setter det
ikke inn i den dimensjonen, de bare kaster ut løse påstander. Det er snakk om en
kreftform som forekommer i noen få hundre blant Norges 2 mill kvinner, så det er
veldig få, det er veldig lav innsidens. Det er som jeg sa tidligere, 50 % av dagens
krefttilfeller i Norge de går ikke til screening.
De aller fleste informanter hadde ikke reflekter så mye over denne problematikken og kun få
vektla dette. Men i forbindelse med denne diskusjonen bar de fleste preg av hva de hadde fått
kunnskap om via andre kilder og ikke så mye hva de selv hadde funnet i artikler. Så i forhold
til belastning var det også slik at informantene vurderer den informasjonen som foreligger
forskjellig og forholder seg til ulike estimater.
Vaksinens pris, betaling og kostnadseffektivitet
Det er en enighet blant informantene at det er en meget dyr vaksine, selv om prisen på den
omfatter et spenn på 2000-6000 kroner. Det poengteres at dette er mye penger å bruke privat
på en vaksine og mange kan velge å ikke gi den til sine barn nettopp av denne grunn. Dette
blir derfor et argument hos enkelte av informantene for å implementere den i
vaksinasjonsprogrammet sammen med argumentet om at dette er en type vaksine som må inn
i et vaksinasjonsprogram for å oppnå full effekt:
Den største effekten vil du jo få hvis du anvender denne vaksinen på flest mulig, og da må
den legges inn i et vaksinasjonsprogram, og da blir det jo staten som må betale.
Dette bringer opp debatten om hvem som skal betale for vaksinen. Når det er snakk om at
vaksinen skal inn i vaksinasjonsprogrammet er alle informantene enige om at da er det staten
som må betale for den. Men det er stor uenighet om det er riktig å innføre den i
vaksinasjonsprogrammet på dette tidspunkt både med tanke på kostnad-nytte og vaksinens
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faktiske effekt. Når det kommer til å vurdere kostnad-nytte aspektet er det mange forhold som
blir gjeldende og informantene vurderer disse forskjellig:
Spørsmålet er hvilke kostnader man skal regne med. Du kan få nesten alle barnevaksiner
til å bli kostnadseffektive hvis du regner med hva du sparer på at foreldre for eksempel
ikke må være hjemme fra jobb. Legger du inn det sparer du masse penger nesten på hva
som helst som forebygger sykdom. Det er ikke tatt med i utredningene som er gjort her i
landet, og hvis du sier det til norske foreldre vil du få svar at: ingen skal få lov å
vaksinere ungen min for å holde meg på jobb, for jeg har rett til å være hjemme med sykt
barn.
Så basert på hva du regner med kan det avgjøre om vaksinene er kostnadseffektive.
Informantene har litt ulike kilder på kostnadsberegninger, men det tyder på at
Kunnskapssenteret sin kostnadseffektvurdering av HPV-vaksinen har vært sentral for mange.
I tallene som fremgår fra informantene rangerer kostnadene fra 100 millioner til 400 millioner
kroner per år, men de fleste angir tall fra 100-150 millioner kroner. I forhold til estimater på
per vunne leveår, mener samtlige informanter at alt over 150 000 kroner er for høy kostnad.
… et program beregnet at det vil koste ca. 104 mill i året… Andre beregningene her
går frem med at det koster fra 100 000 kr til 400 000 per leveår og livskvalitet, og
400 000 er aldeles for mye og er på grensen som går på ca. 150 000 kr. Og koster det
400 000 per leveår så er det ikke interessant, da kommer mye annet som kan gjøre
bedre nytte. Så vi vet ikke det enda… men når du regner på den danske og den
belgiske så ligger det omkring 90 000- 100 000 per vunnet leveår, og det er veldig
viktig kostnad effektivt for samfunnet.
Ett av firmaene kom frem til 100 000, mens kunnskapssenteret vel kom frem til
118 000 kr per vunnet kvalitetsjusterte år QALY. Og det er jo en sum, som jo innenfor
helseøkonomi kretser er sagt å være veldig akseptabel… En slik sum kan Norge klare
å finansiere
Noen informanter mener det vil koste mer enn det fremgår i hva de fleste informanter tar
utgangspunkt i:
… de sier det koster bare 100 mill, men det er bare tull! De vil aldri klare å gjennomføre
dette her med 100 mill, for infrastruktur kostnadene rundt om i kommunene for å få
compliance, betyr at vi må plusse på minst 50 mill.
I tillegg fremkommer det fra en informant at det også er tenkt en oppsamlingsvaksinasjon som
vil koste ca. 350 millioner kroner til, men at dette er tenkt som et engangsbeløp. Det er tydelig
uenighet blant informantene om hvor mye det vil koste å innføre vaksinen i
vaksinasjonsprogrammet, og dette indikerer at de faktiske kostnadene er ukjente, for det er
veldig vanskelig å forutsi hvilke faktorer som gjøre seg gjeldene og vil bidra til kostnadene.
Også i forbindelse med kostnadseffektivitet blir også estimatet på antall leveår spart gjeldene,
og da avhenger dette av hvilke forutsetninger man tar utgangspunkt. Da kommer vaksinens
effekt og vaksinasjonsprogrammets dekningsgrad inn. Her legger informantene meget
forskjellige estimater inn og følgende blir det da variasjon i hvor mange leveår de mener blir
spart ved en HPV-vaksinasjon. Noen har gjort sine egne bergegninger, mens andre støtter seg
til publiserte rapporter og litteratur. Tallene rangerer fra de som er skeptiske til at vaksinene
vil ha effekt i det hele tatt til ca. 250 tilfeller av livmorhalskreft spart i året. De fleste vurderer
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for øvrig at det er mellom 55-90 tilfeller av livmorhalskreft i året som blir spart. I forbindelse
med vaksinedekning er hovedsakelig alle informantene enige om at en vaksinedekning på ca.
90 % er realistisk. Så basert på alle disse estimatene, som hver og en informant har vurdert
forskjellig, ender de på ulike konklusjoner i forhold til vaksinens kostnadseffektivitet.
Prioritering
Informantenes holding til om vaksinen burde inn i vaksinasjonsprogrammet, og er en riktig
prioritering baserer seg for alle, ikke kun på kostnadseffektivitet, men også på prioritering i
helsetjeneste, og om det faktisk er dokumentasjon nok på om den har effekt og er sikker.
Sitatene under representerer litt ulike tankeganger:
Har aldri opplevd en vaksine som har gitt uventede, alvorlige bivirkninger langt tid
etterpå. Men fordi den teoretiske muligheten ligger der hele tiden, må sykdommen være så
alvorlig at man kan si at: allright; her har man forebygget så mye at det var en riktig
vurdering tross det... HPV er alvorlig nok.
… jeg tror det er riktig å gjøre det… Så i forhold til de aksepterte metodikkene, så ser
dette ut til å være en god investering, og en investering som er godt på linje med andre
innovasjoner som får finansiering gjennom helsevesenet.
Det helsemessige er det viktigste, for dette er jo et medisinsk tiltak, så leveår spart og
sykdom spart er det viktigste.
Synes du det er et ordentlig behov med tanke på hva det koster og hva det vil kanskje
gjøre? Jo, jeg synes det når du ser på totalen, effekt på både at man får effekt ikke bare på
livmorhalskreft men også forstadier. Du vil også da få en stor reduksjon også av kvinner
som trenger behandling for forstadier, og laserkonisering er jo ikke helt ufarlig i den
forstand at det gir bivirkninger på svangerskap utfall. Det er vist i utallige studier, også i
norske studier, at konisering gir økt risiko for premature fødsler, og det er jo mange
kostnader knyttet til det.
Vi har lite forsikringsbetaling, og om man skal innføre forsikring og dekkes for noen er
mer et spørsmål om politisk holdning og hva man synes om at folk skal kunne kjøpe seg
ting i helsevesenet.
Det er det jeg synes er utrolig viktig når vi snakker om prioriteringer, for det er det vi
gjør, av helsetjenester og hva man skal bruke, så må man aller først se på om det er noe
som virker. For det er det som forkludrer diskusjonen ofte, at man begynner å diskutere
alt det andre før man vet om det virker, som at vi må gjøre det fordi livmorhalskreft er så
forferdelig, er du ikke enig i at det er forferdelig at norske kvinner dør av livmorhalskreft?
Jo, men det betyr ikke at vi kan gjøre noe som ikke har en effekt.
Det andre er at det kan ha så kort totaleffekt at det uansett vil bli veldig dyrt å gjenta dette
veldig ofte for å sikre befolkningen. Og da er det jo igjen et spørsmål om kostnaden er
verdt det i forhold til gevinsten. Det blir tatt fra noe annet hele tiden.
… synes absolutt at vi burde startet med vaksineringen i fattige land fremfor i våre land.
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… man må investere i 30 år før man i det hele tatt vil klare å forebygge ett tilfelle av
livmorhalskreft. Og disse jentene er 12 år når de blir vaksinerte, så vi vaksinerer de frem
til de er 40 år før du kan begynne å se om du har fått effekt på vaksinen. Så da må du
altså investere inntil 4-5 milliarder i tillegg til de 3-4 mill som screeningprogrammet
koster hvert år, det er vanvittig sløseri av helsekroner.
Men samtidig mener jeg det er veldig god grunn til å stille disse spørsmålene, for dette er
ikke polio det er ikke meslinger, som nesten er en dødelig sykdom umiddelbart hos
underernærte barn. Dette er en av de få kreftsykdommene som både kan forebygges og
behandles. Det er jo en annen side av dette som ikke er så veldig nøye kommunisert, og
det er jo at dette er en kjønnssykdom, sånn at det er jo helt enkelt å unngå sykdommen.
Men sier man det blir man slått i hardt korn med kjempe moralister. Men det er faktisk det
og det er også mulig å oppdage det hvis man går til screening.
Altså, jeg tror jo at hele den debatten rundt HPV-vaksine fortsatt er preget av at vi har et
lite erfaringsgrunnlag. Det har pågått i veldig kort tid, som gjør at det er veldig mange
usikkerhetselementer, og at det kanskje er en del elementer som ikke er vurdert i det hele
tatt fordi vi rett og slett ikke har tenkt over det. Og kanskje er dette noe ut av det, det har
vært usikkerhet rundt at vi ikke har noen gode konklusjoner på at nå er det rett…
Ut ifra disse sitatene blir det klart at det er veldig ulike ting som vektlegges i denne
vurderingen som gjøres av informanter: Noen legger vekt på at sykdommen må være så
alvorlig at om det viser seg å være bivirkninger så er det allikevel verdt det, noen stoler på at
om det er kostnadseffektivt så er det nok, noen legger vekt på at det er leveår spart som teller,
noen mener vaksinen vil spare samfunnet for byrden, ikke bare av livmorhalskreft men også
for utredninger og behandlinger samt uheldige svangerskapsforhold, noen synes det er feil at
vaksinen ikke skal implementeres i et program for det rett og slett er feil at noen skal kunne
kjøpe seg helsetjenester som er for dyre for mange, noen legger vekt på at vi faktisk ikke vet
om den er effektiv i utgangspunktet, noen mener det er mer riktig om vaksinen skal taes i bruk
at man da vaksinerer i U-land i stede for i Norge, noen synes den vil koste enormt mye før
man i det hele tatt kanskje vil kunne forebygge ett tilfelle av livmorhalskreft, noen påpeker at
livmorhalskreft er en av de få kreftsykdommene som både kan forebygges og behandles, og
noen legger i tillegg vekt på at det faktisk kan være elementer som ikke engang er vurdert på
dette tidspunktet. Dette er bare noen få av mange argumenter, men de er allikevel
representative og gir et bilde på bredden og tyngdepunktene blant informantene.
Videre diskuteres det også om prioritering i forhold til andre helsetiltak, og da snakkes det
først og fremst om hvor pengene taes fra. Noen informanter mener det ikke konkurrerer med
andre helsetiltak, for det blir tatt fra friske penger:
Tror ikke vi mister noe som helst i helsevesenet, fordi bruker friske penger, og det vil ikke
bli tatt fra andre helsetiltak, for det vil komme inn som en del av nasjonalbudsjettet, og
konkurrerer da med veier, f16 fly osv… Det er ikke som at pengene blir tatt ut fra et eller
annet. Dette har blitt fremstilt feil blant annet i forbindelse med diskusjonene i Nasjonalt
råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Det taes ikke fra de midlene hver enkelt
kommune skal bruke til forebygging.
Blir det tatt fra det samme budsjettet eller fra hele budsjettet? Ja, begge deler. Det er ofte
sånn at man… at regjeringen skaffer seg et handlingsrom med en pot med friske midler,
som det er stor konkurranse om. Så gjelder det å spille inn tiltak, som er med i
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konkurransen om de midlene. Men det betyr jo ikke at det er nok midler til alle tiltakene,
så der også er det en konkurranse, og da er det jo en prioritering, en vurdering på tvers
av alle samfunnssektorer.
Mens andre mener at det vil uansett konkurrere men noe, også med andre helsetiltak:
… det ikke taes ut fra helsebudsjettet, men budsjettet generelt? Jasså!? De har sagt de
skal ta det fra kurative tiltak. Hva betyr det? De bruker slike ord, og sier de tar det ikke
fra forebyggende tiltak, men fra kurative tiltak, som betyr behandlings tiltak. Og det å si
at man ikke tar det fra noe annet det er å forkludre diskusjonen. Man tar jo alltid fra noe
annet, og det er jo det som er politikk det. Veier, f16 fly? Mulig det, men det vil gå på
helsebudsjettet, men kanskje man skulle sette opp de veiskiltene da. Kanskje det er riktig å
la det konkurrer med veiene, så ble kanskje mange flere liv spart - eller ikke. Men det er jo
det som er politikernes oppgave det å fordele budsjettet, men å si at det ikke taes fra noe
det er bare tull.
Det poengteres forøvrig av alle informantene at det i alle fall er en prioritering og at det er
ikke penger til alt. Og vurderingen om HPV-vaksinen i et vaksinasjonsprogram er en riktig
prioritering i forhold til andre tiltak er det uenighet om:
Hvis vi skulle tenke andre tiltak, det er klart hvis vi har flust med penger og ingen
begrensninger til hva vi skal bruke pengene til, da kan vi si ja til alle gode tiltak. Men
det kan vi ikke gjøre, og derfor tenker jeg at det er andre viktigere tiltak å bruke 114
millioner på enn denne vaksinen.
Prioritering av helsekroner, det er jo det, det går på. Altså skal du bruke 100 millioner
på det eller skal du bruke 100 millioner på noe annet. Altså det med vaksiner viser seg
jo å være veldig kostnadseffektive.
Videre diskuteres denne prioriteringen i forbindelse med det eksisterende
screeningprogrammet. Alle informantene er enige om at uavhengig av om HPV-vaksinen
implementeres i vaksinasjonsprogrammet, må screeningprogrammet fortsette som før. Og
noen informanter synes derfor det er blir veldig dyrt å innføre vaksinen, og mener man kan
vinne mye bare på å effektiviseres screeningprogrammet:
… det betyr at vi må fortsette med cellescreening, fordi de ikke oppdager mer enn i
underkanten av halvparten av CIN 2 og 3. Skal du forebygge livmorhalskreft må du
fortsette med cellescreening ved siden av, og da blir det kolossalt dyrt. For halvparten
av cancerene er utenfor screeningprogrammet, og det vil da si at det cancer i dagens
norske screening program det er nærmest utryddet, fordi at det er ikke mer enn 100150 cancerer som oppdages i screeningprogrammet. Det betyr at dagens
screeningprogram med behandling av CIN 2 og 3, det beskytter veldig godt og det gir
norske kvinner god beskyttelse… Som jeg sa tidligere, 50 % av dagens krefttilfeller i
Norge de går ikke til screening. Slik at blant de kvinnene som går til screening så har
de i dag en beskyttelse, mener jeg, som er høyere enn det de vil ha av vaksinen.
Vaksinen for kreft vil gi lavere beskyttelse enn dagens screening program gir norske
kvinner, det er min hypotese å påstå
Andre igjen argumenterer at man etter hvert kan tilpasse screeningprogrammet til
vaksinasjonsprogrammet, slik at de som er vaksinerte ikke trenger å komme så hyppig, og
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mener man kan spare penger på det. Men denne tankegangen fraskriver de fleste
informantene, ettersom vaksinen kun beskytter mot to HPV-typer og man derfor allikevel kan
utvikle livmorhalskreft. Summert opp kan man si at ca. halvparten av informantene mener,
basert på kostnad-nytte vurdering, at det er en god prioritering å implementere vaksinen i
vaksinasjonsprogrammet, selv om enkelte av disse også bemerker at det er dyrt. Den andre
halvparten synes det på dette tidspunkt ikke er klart belegg for at dette er en god prioritering.
Disse informantene har delte begrunnelser: noen mener at det faktisk ikke er god nok
dokumentasjon på at vaksinen faktisk har en effekt og er sikker, og derfor er en dårlig
økonomisk prioritering av helsekroner, noen mener det er dyrere enn det smaker selv om de
anerkjenner at vaksinen kan ha en effekt, og noen mener en kombinasjon av dette. Det er klart
at det er mange anliggender som inngår i vurderingen av dette, og det er vanskelig å vite
hvilke anliggender som gjelder og hvilken som bærer tyngst.
5.4.1.3 Politikk og drivkraft
Fra hva som fremgår fra intervjuene er det klart at det er mange forskjellige interesser,
motiver og politiske tilnærminger i denne saken. Alt dette flyter sammen når informantene
omtaler disse forholdene, men mye bunner i økonomi. Det fremkommer at det finners tre
hovedanliggender: industrien, fagfolkene og politikken, og at alle har sin agenda. Den
”vanlige mann”, eller rettere sagt kvinne i dette tilfelle, blir ikke særlig inkludert i omtalen av
denne debatten. Så basert på hva som fremkommer av informantene kan de nesten virke som
at debatten er hevet over forbrukernivå og at politikken blir blandet inn allerede i
beslutningsgrunnlaget:
… hvis vi levde i en verden og politikerne fikk det grunnlaget de trengte, så må noen ta
de beslutningene, ettersom vi ikke har uendelig med midler, så må noen gjøre det. I en
ideell verden så får politikerne perfekte råd, eller de får perfekt beslutningsgrunnlag
og så sier de ok eller ikke. Det er det de skal gjøre. Problemet er her når man kludrer
politikk og beslutningsgrunnlag sammen, her er det politikk allerede i
beslutningsgrunnlaget, så man får følelsen av at det er politikk lenge før man liksom
har laget det faglige grunnlaget. Og det er mitt inntrykk. Men om man tenker seg at
man har satt to båser, og slik er ikke verden da, og veldig nøye bare sa det man mente
så fikk politikerne bare ta beslutninger, så er det liksom det de har å gjøre.
… hvis det politiske systemet skal fungere, så er det utrolig viktig at man er uavhengig.
Og det er også veldig viktig at fagfolk er uavhengig, både av industrien og av
politikken, slik at det faktisk er en maktfordeling. For hvis man først begynner å
blande alt dette sammen så er det veldig risikofullt for folk altså. Man orker nesten
ikke å tenke tanken igjennom.
Først må ting vise seg å ha effekt før man kan begynne å gjøre avveininger. Da må du
ha et grep om faktagrunnlaget, og det er det vi er nå dessverre. I det øyeblikk du er
der så er det jo en masse andre ting som kan trekkes inn.
… noen har tatt beslutninger også har de i etterkant måtte forsvart de beslutningene
som de har tatt på ett eller annet grunnlag. Og hvilket grunnlag de har tatt det på det
er det ingen som vet... De har tatt det på de tidligere publikasjonene før det kom
skikkelige resultat, så det er noen som har lagt føringen, politiske føringer, mest
sannsynligvis i Folkehelseinstituttet, men også i kreftregisteret.
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Så det viktig slik i det som på godt norsk kalles ”transparacy”, altså åpenhet, slik at
man vet hvorfor folk sier det de sier, så får folk mene hva de vil. Så får man også
akseptere at folk blir veldig entusiastiske og forhåpningsfulle, det skjønner jeg veldig
godt. Bare man ikke blander alle disse rollene sammen, og det er det som er det
skumle og det er veldig tydelig i denne saken her.
Det belyses at hvis det politiske systemet skal virke så må fagfolkene, industrien og politikken
være uavhengig av hverandre slik at det vil bli en jevn maktfordeling. Og videre at det i denne
saken har vært politiske føringer allerede før ordentlige kliniske resultater forelå og at man
egentlig kun er i fasen der faktagrunnlaget skal vurderes, og at det er for tidlig å blande inn
politikk.
Agenda og industrien
Videre i en slik prosess er det også viktig at partenes agenda er tydelig slik at saken kan
vurderes på et riktig grunnlag. Denne problematikken er det få av informantene som omtaler
så direkte, men det fremkommer fra de fleste informanter at det klart er forskjellige interesser
og agendaer inne i bildet, så det blir på den måten litt indirekte omtalt. I forbindelse med
agendaer er alle informantene enige om at industriens agenda er klar: å tjene penger:
De er ute i et ærlig ærend; å tjene penger. Det er derfor man må se på… det er gjort store
fremskritt med medikamenter, det er gjort store vitenskapelige fremskritt på dette,
absolutt. Men vi må også se dem som en handelsaktør altså, og derfor så må vi ha en
motfelt og en kompetanse på en motfelt til dette. Og vi må ha miljøer som kritisk vil se på
dette, og ser på designet og ser på hva er det egentlig verdt. Kjempe viktig.
Det er et enormt inntektspotensial, det er et helt eventyrlig produkt når du tenker på at
markede er alle kvinner i verden. Det er det tenker jeg..
… når det er snakk om å redusere risiko for fremtidig sykdom, det er et stort marked, for
før så tok du en pille for alt som er ille, nå finner de en pille for en hver ille... ”Disease
mongering” heter det, industrien er ute etter å lage markede i den friske befolkningen,
Hvem er det som tjener på det? Det er industrien. Hvor er pengeflyten i Norge? Det er
masse industri her.
Det fremkommer at industrien har interesse i den friske befolkningen og at HPV-vaksinen gir
et enormt inntektspotensial siden målgruppen strengt tatt er alle kvinner i verden, og at de av
den grunn derfor må sees på som en handelsaktør. Videre belyses det at markede for vaksiner
ofte er innføring i program, for kommer ikke en vaksine inn i et program er markede lite:
Har sammenheng med at vaksiner er program eller ikke program. Kommer det inn er det
bra, om ikke er markede lite.
Markedsføring er uansett viktig for å få solgt et produkt, og det er en del av informantene som
mener at markedsføringen, særlig til Gardasil, har vært meget aggressiv. Andre informanter
igjen mener det må være lov å markedsføre et produkt, at industrien har vært ryddige, og at
det er riktig at de skal få igjen de pengene de har brukt på utvikle vaksinen. Videre belyses det
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også at man ikke skal være så redd for at industrien skal tjene penger at man lar være å gjøre
de riktige tingene:
Men sånn i hovedregel synes jeg vaksineindustrien har vært ryddig. Merck
markedsføres av Sanofi Pasteur, og er en ren vaksine greie. Har ikke opplevd særlig
forskjell mellom de to. GSK har lenge hatt en markedsførings avdeling i Norge. GSK
har derfor markedsført mer. Virker som skikkelige. Merck… har vært mer pågående
enn hva jeg vandt til med vaksiner. Men vet ikke om de har vært verre enn andre
produsenter på det området
Den er en blanding mellom at dette ser ut til å være et godt produkt, og at du har en
markedsføring fra firmaene. Må ha lov å markedsføre et godt produkt.
Dette har de brukt masse penger på å utvikle, og disse vil de gjerne ha igjen.
Det er en vinn, vinn situasjon, om den er til nytte for de som kjøper den.
Vi må ikke bli så redd for at legemiddel industrien skal tjene penger at vi lar være å
gjøre de lure tingene. Da går vi i den andre grøfta. Vi må balansere. Gjøre de riktige
tingene av riktige grunner.
En informant går også til den ytterkant å være redd for at om man stiller for mange kritiske
spørsmålstegn til industrien så vil den ikke henvende seg til Norge mer:
Pga negativitet mot industrien er jeg redd at den vil bare vende oss ryggen.
Andre igjen går sterkt imot dette og mener at industrien har vært meget utspekulerte og har
blandet seg inn på alle mulige måter. Det bemerkes at lobbyvirksomheten rundt vaksinen har
vært meget omfattende og på mange plan, og at dette ikke har vært åpent og derfor kan ha
virket som en bias på beslutningsgrunnlaget:
Leier de inn profesjonelle lobbyister? Ja, de gjør det. Hvem er det lobbyistene påvirker,
hvor er kjernepunktene? Det finnes mange legemiddellobbyister som jobber i stortinget…
Lobby? I denne saken har det til og med vært skrevet om i avisen, for her har det vært et
byrå, et eget mediebyrå som har hatt dette som oppgave, heter Burston Marsteller, en av
de største. Det er profesjonelle påvirkningsbyråer eller kommunikasjonsbyråer, og de var
på denne saken lenge før disse studiene var ute, og var da engasjert av Merck. Jeg lurer
på om de nå er skiftet ut med en av de andre byråene, men de er veldig profesjonelle og
selger inn folk til aviser og selger inn vinklinger. Og det er den type byråer jeg gjerne
skulle sett registret i forhold til det politiske miljø, for de er kjempe profesjonelle. For en
ting er liksom det opplagte, for hadde du liksom sett direktøren for MSD nede på
Stortinget så ville man lurt litt. Men dette er folk som da gjør dette som jobb, og da i
motsetting til aviser som da er åpne og politiske prosesser som er åpne, så er altså ikke
dette her åpent.
Og i forbindelse med dette at industrien har vært så involvert er det enkelte av informantene
som bemerker at det er veldig viktig at man som forsker og fagperson er nøytral, men at det er
vanskelig å ikke bli påvirket:
Om du skal involvere en industri, må du være nøytral som forsker. Men meste parten
av tiden påvikes folk og blir ikke nøytrale.
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Fagfolkene og motiver
Fagfolkene i denne saken er vurdert til å være gynekologene etter de fleste informantenes
oppfatning, selv om samtlige informanter belyser at de ikke burde ha denne rollen alene
ettersom både immunologi og onkologi også er like viktige. Dette bemerkes også i denne
sammenheng at særlig immunologer ikke har blitt inkludert som fagkompetanse i mange av
vurderingene. I forbindelse med gynekologene er det samtlige av informantene som har
bemerket seg særlig Gynkreftforeningens engasjement i saken med Ole Erik Iversen i spissen
og mener at de legger mye av føringen:
Norsk Gynkreftforening, de har vært positive hele tiden, for det er jo de samme folkene
som sitter der, sånn at… Det er jo Rolf Kirschner og Ole Erik Iversen. Ole E. Iversen
er et styremedlem som… eller han bruker Norsk Gynforening sitt alibi for å profilere
seg inn i alle viktig plasser. Så han var med både i Folkehelseinstituttet sin rapport og
sitter og i rådgivningsutvalget/rådgivningsgruppen for massescreeningsprogrammet.
De har lagt lokk over, veldig selektivt, hvilke folk de skal ha, til hvilke folk de skal
intervjue og ha med seg. Og det har også norsk Gynkreftforening vært med på, for de
sitter jo og er veldig for vaksinen, og det er noen få personer som bestemmer der og de
har bestemt det meste.
Gynekologer og onkologer ser livmorhalskreft og jeg skjønner det, og det er helt sant.
Men de ser bare den bitte lille biten der oppe, og så ser de ikke bredere. Når de går så
sterkt ut, så synes jeg at de forpliktes til å sette seg inn i alle sider av saken, selv om
jeg forstår veldig godt at mange av dem virkelig tror på dette her.
Det fremgår fra enkelte informanter at når noen går så sterk inn for noe, som det antydes at
blant annet Gynkreftforeningen har gjort, plikter de seg å sette seg inn i alle sakens sider, og
at dette får ikke disse informantene inntrykk av at de har gjort. Når det kommer til agendaen
bak dette er det delte meninger blant informantene. Noen mener at gynekologene går kun så
sterkt inn for det for de ser kreften og vet at kvinner lider grunnet livmorhalskreft og bare vil
skåne kvinner for dette, og at intensjonene dermed er gode. Mens andre stiller seg litt mer
skeptisk til dette for det gjelder kanskje de fleste men ikke alle, og tror at, selv om det
nødvendigvis ikke alltid er penger i det, så er det andre attraktive attributter som å bli medlem
i styringsgrupper og forskningsprosjekt og få omtale og makt som ligger bak enkeltes agenda:
Det er jo fagfolkene, gynekologene, som i stor utstrekning blir industriens talerør. For
eksempel som jeg sa i sted, vi allmennleger, vi fikk informasjon fra en gynekolog som
har en allianse med Gardasil produsenten… Jeg synes det er veldig mange tankekors i
denne sammenhengen, absolutt.
… er det penger? I alle fall ikke bare, ikke alle. Men det er utrolig hvis du er innenfor
området, og kanskje har vært med på noe av forskningen, ja det er ikke så rart at de
blir veldig entusiastiske. Og det er derfor man innen forskning alltid har publikasjoner
som man sender til eksterne eksperter. Man må alltid eksponere forskingen sin til noen
andre, for man blir så fanget av det man driver med, og så tenker man jo at dette må
jo være riktig og derfor må kolleger og andre se på det.
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… jeg tror liksom ikke at folk har fått fryktelig mye penger. Men jeg tror mer det at
man har blitt involvert i forskningen og fått litte granne, som både kreftregisteret og...
Så blir man trukket inn, og dratt med i slike fancy styringsgrupper i USA, og man er
liksom en del av de virkelig betydningsfulle her i verden. Og slik ting teller også. Og
så blir dataene fremlagt, og så får man høre at dette ser veldig bra ut. Og følger man
ikke veldig bra med så ser dette veldig bra ut...
Dette gjelder ikke kun gynekologene og onkologene, men også andre fagfelt og instanser:
Altså, jeg tror hvis jeg skal si noe, så tror jeg ikke det at per i dag at norske politikere
på noen måte er noe i nærheten av å være kjøpt og betalt. Men derimot at disse
kommunikasjonsbyråene, pasientforeningene, Gynkreftforeningen, og gynekologene,
de er sponset. Alle disse pasientforeningene er en slik viktig gruppe som får sponset
fra industrien, og det gjelder ikke bare i dette tilfelle, det gjelder alle grupper. Så det
må man være veldig klar over
… pasientorganisasjon for gynekologisk kreft har satt i gang en svær
underskriftskampanje på facebook, ikke sant, og fått over 10 000 underskrifter. De
som har sett og opplevd det de vil så gjerne at medkvinner ikke skal oppleve det
samme. Men så er det vanskelig å applisere det på en normal befolkning, for da settes
andre krefter i gang som de ikke vet noe om.
Det kommer frem at informantene ser at mange av disse er ute etter å gjøre godt og mener
oppriktig at de sender gode budskap, men det stilles betenkeligheter til den underliggende
agendaen som enkelte sentrale personer i disse instansene står for. Også kreftregisterets rolle
taes opp av enkelte av informantene, og de stiller et spørsmålstegn til deres motiver i denne
saken og mener at det kan være mye penger og spennende forskningsutfordringer som ligger
til grunn:
Psykologien i kreftregisteret, er at kreftregisteret de får en ledende posisjon i
oppfølgingen av denne vaksinen worldwide. Og det er en god grunn for kreftregisteret
til å være veldig for vaksinene, selv om Frøydis Langmark har uttalt seg litt i tve-egga.
For de har fått veldig mange økonomiske ressurser, og de skal følge opp dette her. Så
de har fått veldig mange forskningsmessige utfordringer i forhold til vaksinen og
fremtid. Og det er veldig viktig for kreftregisteret. Men det kan også… når Merck har
gått inn og satt så mye penger i kreftregisterte, så kan det også ha latt føringen på
kreftregisterets holdning til vaksinene. Hvor mye penger er det snakk om? Ganske
mange millioner.
Mens andre påpeker at spekulasjon om skjulte agendaer kun forblir spekulasjon og dette ikke
er tilfelle i Norge.
Befolkningens holdning
I forbindelse med befolkningens holdning belyser en informant det faktumet at publikum er
mottagelig for denne vaksinen er at de har ventet på et middel mot kreft ettersom mange synes
kreft er meget uhyggelig:
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Jeg tror nok at veldig mange i befolkningen har ventet på vaksine mot kreft. I mars i år
så har skrekkhistorier om kreft bare blitt verre og verre, kreft øker i befolkningen,
flere dør og masse slik skremsels snakk om kreft. Så har alle tenkt at tenk om vi kan få
en vaksine mot kreft så fantastisk det ville bli. Også har de nå laget en vaksine som
noen har tro på. Det er klart at den blir veldig godt mottatt, endelig kom vaksine mot
kreft.
Men til tross for dette har ikke informanten merket noe særlig etterspørsel av selve vaksinen:
Merker dere noe hos befolkningen? Nei, jeg merker det i alle fall ikke. Og siden den
vaksinen er kommet på markede og tilgjengelig for kjøp på apoteket, så har ikke jeg
hørt en eneste forespørsel hjemme der jeg jobber, ingen som har bedt om resept på
Gardasil.
Dette forklares med at det enten er fordi vaksinen ikke har blitt markedsført for publikum, at
den er dyr og eller at det er forskjellig hva folk er opptatt av og bevist over forskjellige steder
i landet. Det belyses at det er større fokus på HPV-vaksinering i Oslo om omegn:
… det er forskjell på by og land i forhold til hva man er opptatt av. Og her er man jo
opptatt av andre ting enn mange andre plasser i landet. Kunnskap om det er ulik i
ulike deler av landet, interessen for det er ulik. Her sitter massevis av gynekologer
som kan skrive om det i avisen og som kan markedsføre det. Og jeg tror nok også at
høy utdanning, god økonomi, høy sosial status alt dette her, også er det noe som har
sagt at klart at min datter skal få denne, vi har råd til dette, nesten litt sånn status. Og
det er noen av de argumentene som brukes for at dette skal innføres som et tilbud til
alle, at det skal ikke bli en sosial ulikhet i forhold til hvem som skal få vaksinen.
Politikk
Dette sitatet bringer debatten inn på de politiske argumentene i forbindelse med HPVvaksinering der det er klart at sosial ulikhet er det informantene er mest opptatt av. Det er et
generelt inntrykk blant informantene at sosial status kommer inn i denne forbindelsen, for
flere har oppfatningen av at forhold som utdanningsnivå påvirker oppmøte på screening. Dette
i forbindelse med at det er en dyr vaksine ikke alle nødvendigvis vil kunne ta seg råd til
legges til grunn for at vaksinen bør implementeres i vaksinasjonsprogrammet og tilbys gratis,
og at det ikke er mulig å identifisere en risikogruppe for målrettet vaksinering:
HPV smitter alle uavhengig av sosial status. Så denne problematikken har vel for
første gang kommet i forbindelse med HPV, fordi at alternativet vi har fra før er
screening, og at screeningen virker selvfølgelig best for dem som har kapasitet til å
følge opp det brevet de får i posten. 20 % faller utenom. Vi vet ikke helt hvem, men er
ikke dem som har mest orden på livet sitt. Jo flere problemer med det, jo større er
risikoen for at du ikke får møtt opp. Og om de som har de problemer også har økt
risiko for smitte kan du diskutere. Kan ikke vite hvem det vil bli, ergo ikke mulig med
risikogruppe rettet vaksinering.
… sosial ulikhet, for det er ressurssterke mennesker som oppsøker behandling og som
sørger for at de får det de skal ha. Og det som slo sterkest ut var faktisk utdannings
nivå. Og det er sannsynlig at dette er overførbart slik at det blir snakk om foreldrene
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til disse 11-12 åringen. Her er det jo også snakk om en såpass stor engangssum, at
selv om de fleste vil ta seg råd til det, er det sikkert noen som ikke gjør det av rent
økonomiske årsaker. Den koster vel 3500 kr ca. kanskje. Men det er en stund siden jeg
har sett på det. Blir håpløst å plukke ut de som ligger i faresonen, for man kan ikke
bruke noen sosiale kriterier for å finne hvem som kommer til å bli smittet av et seksuelt
overførbart virus som de fleste kommer borti i løpet av livet.
Så må man forvisse seg om at det blir likhet. Norge er jo et land som der alle skal ha
det likt, og det kan ikke bli ”vestkant syndromet” som det er akkurat nå, at de som har
penger vaksinerer sine jenter mens de andre ikke har råd til det. Det blir urimelig og
urettferdig i samfunnet, og det må man gardere seg imot. Så kriteriene ved å innføre
denne vaksinen er at det skal være gratis.
Andre informanter synes uansett at det er alt for tidlig å diskutere politikk, om det så er å
utligne sosial ulikhet eller kvinnesak før man vet om vaksinen faktisk virker, og at det er
mange andre ting som burde gjøres når det først er snakk om politikk og bruk av midler:
Om man ikke holder tunga rett i munn er det lett å si at alt man gjør for kvinner er
bra, og på samme måte at hvis den er dyr så er det viktigere å ta den med i
programmet for da kan de skape sosial ulikhet. Men alt dette forutsetter jo at den
virker og ikke er farlig. Så for meg er det så merkelig at man begynner å snakke om de
tingene der før man… man kan ikke snakke om at det er et overgrep mot kvinner før
man vet om dette faktisk er bra for kvinner.
… skal man prioritere kvinner fremfor menn og barn eller utjevne sosiale ulikheter?
Men tar man den vet jeg at vi har utrolig mange ting som vi vet virker som vi ikke gjør,
både i Norge og utenlands. Så om vi begynner der, så er det litt av hvert annet jeg da
også ville tilbudt som de på gamlehjemmet og rusmissbrukere. Dette er en svær utgift.
De fleste informantene føler at alle disse anliggender som skjulte agendaer, lobby, økonomi
og sammenblanding av politikk og faglige vurderinger kompliserer hele saken ytterligere og
gjør at det ikke er helt enkelt å se hva som er riktig i denne forbindelse, og noen av
informantene er også bekymret over dette. Enkelte belyser at det er vanskelig å vite hva og
hvem man kan stole på siden det hele virker så infiltrert og at det ikke synes å være klare
skiller mellom faglige råd og politiske og økonomiske agendaer. Til tross for dette mener ca.
halvparten at det er belegg for å implementere vaksinene i vaksinasjonsprogrammet og det er
derfor på sin plass å diskutere politikk. I den andre halvparten mener noen at det ikke er nyttig
nok basert på foreløpige resultater og kostnader og noen mener at det ikke er nok
dokumentasjon til å vite om vaksinen faktisk er effektiv, og at det må redegjøres først før man
i det hele tatt bringer inn politikk. Men fra hva de aller fleste informanter formidler er det
tydelig at politikken har kommet tidlig inn i denne debatten, og det også før det var dannet et
realistisk faktagrunnlag.
5.4.1.4 Prosessen
Saksgangen
Halvparten av informantene omtalte noe i forbindelse med saksgangen fra søknad om
markedsføringstillatelse til forslag til implementering i vaksinasjonsprogrammet. Og disse
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informantene beskrev hovedsakelig ulike deler av prosessen. Denne delen vil derfor bli
presentert på en litt annen måte enn i tidligere avsnitt, så beskrivelser og sitater vil bli
presentert i kronologisk rekkefølge. Jeg kommer til å gjengi hva informantene formidler i
større grad enn tidligere. Det gjøres oppmerksom på at dette er hovedsakelig
enkeltinformanters beskrivelse av hendelsesforløpet og det er subjektive oppfatninger som
ofte ikke kan bekreftes eller avkreftes gjennom andre informanter sine uttalelser, og kun
enkelte anliggender i prosessen nevnes.
Det fremkommer at HPV-vaksine anliggende ble aktuelt i Norge rundt 2000, og ble profilert i
2002. Det formidles at i 2003 gikk kreftregistret ut i media med en positiv holdning til
vaksinene. Søknadene på markedsføringstillatelse for Gardasil startet i 2006 og Cervarix i
2007. Gardasil fikk markedsføringstillatelse av FDA i juni 2006 på bakgrunn av en del
forutsetninger:
… så ligger det på en måte en del forutsetninger i godkjennelsen at man har en
langtidsoppfølging av de som har vært med i studien, i utviklingsprosjektet opprinnelig
fra tilbake i 2000 eller fra når man startet. Så firmaene har jo egne opplegg for
vurdering av langtidsvirkninger da, de følger jo dette og publiserer fortløpende når
man kommer til noen nye milepæler.
Jeg tror det var slik i FDA erklæringen, der skulle man fortsette i 10 år, de forutsatt at
man studerte i 10 år til, om jeg ikke tar feil.
Det var kun noen få informanter som var klar over disse tingene, men de som hadde
informasjon belyste også videre at det var en forutsetning for godkjennelsen at det skulle
gjøre langtidsoppfølging på Gardasil vaksinen i Norge. Til dette kommenterer en informant at
dette var helt uavhengig av norske myndigheter, og at det må ha vært en avtale som har blitt
inngått med kreftregisteret:
Norge med i FDA godkjennelsen? Det var jo helt uavhengig av norske myndigheter,
det var jo kreftregisteret som var involvert der i prosjektet, og det var jo også fordi vi
har et veldig bra system for helseregistrering.
Men ingen andre informanter visste noe særlig om dette. Men som reaksjon på dette kommer
det frem fra flere informanter at vi sikkert er valgt siden vi har så gode helseregistre, der
iblant kreft- og screeningregistret:
Men poenget er at vi er plukket ut fordi vi er et land som har gode helsedata.
Og her har vi god oversikt over befolkningen, og vi har et bra kreftregister og
vaksinasjonsregister. Så vi burde være stolte over at det sies at vi er et land der
oversikten er så god at denne dataen kan vi bruke.
Det formidles videre at det er en tungvint sak å få markedsføringstillatelse for et legemiddel i
Europa, og at det er grundige prosesser som skal til. I forbindelse med
markedsføringsgodkjennelsen er det veldig mye gjensidige godkjenningsprosedyrer i Europa,
så det blir mindre og mindre nasjonale søknader og mer foregår sentralt, og da får du
godkjenning for 27 land og i tillegg Norge og Island. Både Gardasil og Cervarix har godkjent
markedsføringstillatelse i Norge. Gardasil ble godkjent 20. september 2006 og Cervarix ble
godkjent 20. september 2007. Begge disse vaksinene har gått igjennom en sentral
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godskjenningsprosedyre der EMEA utpeker et rapportør- og et korapportørland og i tillegg et
pre-reviewland som skal kvalitetssikre de evalueringene som blir gjort av rapportørlandene.
Rapportørlandet for Gardasil var Sverige og rapportørlandet for Cervarix var England. Alle de
andre medlemslandene får all kommunikasjon fra rapportørlandene samt
evalueringsrapportene som skrives uavhengig av rapportørene, og disse sirkulerer i hele
Europa og kommenteres fra hvert land som ønsker det. Legemiddelverket i Norge hadde
kommentarer som gikk på dokumentasjonen på hva man kan si om produktet og hva som skal
stå på preparatomtalen, og disse sammen med kommentarer fra andre land kommer opp i en
komité for humane legemidler i EMEA, hvor det da skal bli anbefalt godkjent eller ikke.
Hvorvidt de forskjellige kommentarene blir tatt til følge eller ikke vil variere, men hvis flere
land kommenterer på det samme og at rapportørene synes det er fornuftig blir det ofte tatt til
følge, og det var flere av kommentarene som ble tatt til følge i denne forbindelse. Det ble i
komiteen uansett anbefalt som godkjent. Men produsenten får ofte da en lang liste med
spørsmål som må besvares før de får selve godkjenningen. Informasjon om alt dette ligge på
EMEA sine hjemmesider. EMEA hadde blant annet tilgang til interim rapporter fra FUTURE
I og II, som da lå til grunn for det tidspunktet vaksinene ble godkjent. Adjuvansene som er
brukt i de to vaksinene ble også vurdert som en del av vaksinene, og begge ble klarert. I
ettertid får de kontinuering tilsendt ny dokumentasjon, for det forplikter selskapene seg til
hele tiden, og dokumentasjon på studier som pågår over flere år blir sendt fortløpende. Så der
er hele tiden pågående vurdering i forhold til risiko-nytte og i forhold til om dette endrer seg,
og om det er flere bivirkninger som oppdages og lignende. Det har vært to omganger der nye
bivirkninger blir lagt til produktomtalen, og blant disse også alvorlige bivirkninger.
Det bemerkes at vaksinene ble godkjent før resultatene fra de kliniske studiene forelå, og at
godkjent markedsføringstillatelse er noe helt annet enn at medikamentet har effekt. På
tidspunkt for MT skal legemyndighetene være overbevist at det ikke er farlig og at det kan ha
effekt, og dit mente enkelt at man var kommet i 2006, så da ble det godkjent i FDA og i
EMEA. Men:
Det var ikke sånn at i 2006 at FDA sa at dette var greit, men vi ser at vi ikke kan nekte
dere å ta dette til markede og begynne å markedsføre det, men sånn og sånn og sånn
dette må dere gjøre. Så får vi se om de kommer til å be om noe mer da.
Folkehelseinstituttet nedsatte en arbeidsgruppe som skulle vurdere HPV-vaksinene og de
leverte sin rapport i april 2007. Og dette var ett element av flere i deres anbefalinger, fordi de
hadde også da fått kunnskapssenteret til å lage to rapporter, en på vaksinenes effekt og en på
kost-nytte analyse, og så kom FHI med en samlet vurdering basert på disse tre rapportene. Det
bemerkes for øvrig av noen informanter at denne anbefalingen kom før de kliniske studiene
forelå, altså da blant annet FUTURE II. For de første resultatene som hadde noe med klinisk
endepunkt ble først publisert i mai 2007 i New England Journal of Medicine for Gardasil og i
Lancet i oktober 2007 for Cervarix. Og det ble fortsatt understreket at her var det mye man
fortsatt trengte svar på. I forbindelse med disse publikasjonene ble det bestilt en vurdering av
de nye rapportene i forhold til den opprinnelige anbefalingen, og FHI kom med sin
supplerende rapport i begynnelsen av juni 2007. De hadde ikke endret sin anbefaling. I
etterkant av dette bestemte HOD seg for å holde et åpent høringsmøte mens saken var til
vurdering, og det ble holdt 13 juni 2007. I det høringsmøte ble det lagt opp et program hvor
de skulle da gå igjennom de rapportene som forelå som et beslutningsgrunnlag i saken, samt
høre på det som har kommet med innvendinger:
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Charlotte Haug var jo en av de som hadde markert seg, i alle fall som skeptiker i
forhold til den saken. Og hun ble da også bedt om å holde et innlegg sett fra hennes
ståsted. Og i tillegg har det vært noe rundt kreftregisterets rolle rundt
utprøvingsprogrammet, og også kreftregisteret med Frøydis Langmark hadde en
presentasjon av deres rolle i saken. Og der også forelå en skriftlig rapport i forkant
som var bestilt.
Enkelte av informantene mener for øvrig at dette ikke var noen skikkelig høring i så forstand,
for det var ikke lagt opp til en kritisk debatt:
Det var kun Charlotte Haug sitt innlegg, ellers så var det veldig lite som var kritisk på
det møtet, veldig få. Det var veldig få som var kritisk på det møtet for det var ikke lagt
opp til det, og.. Altså, de som har vært toneangivende de har vært veldig flinke til og
holdt de som har vært kritiske nede eller utenfor.
Men det ble stilt spørsmål og det ble besluttet å også be Nasjonalt Råd for kvalitet og
prioritering i helsetjenesten om en vurdering:
Hva har skjedd i ettertid av denne høringen, dere fikk vel en del spørsmål eller ting
dere ville ha svar på? Jada, det kom jo også i høringsmøtet, som ble ledet av
departementsråden her i departementet, så ble det jo oppfordret til at de som hadde
noe skriftlig å komme med måtte gjøre det. Og det kom fire, fem skriftelige innspill fra
ulike aktører, også ble det jo da besluttet… Og et sentralt tema både i de skriftelige
innspillene og på dette høringsmøtet var prioriterings problemstilling, om det er riktig
å prioritere 100 mil kroner til dette tiltaket eller ikke. Derfor ble det også besluttet å
også be Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten om å ta saken opp til
vurdering
Det ble i forbindelse med dette gjort en ny runde både fra FHI, fra SHdir og
Kunnskapssenteret:
… da ble det da gjort en ny runde da både fra Folkehelseinstituttet, fra direktoratet og
kunnskapssenteret og i saksfremlegget i november, tror jeg, for Nasjonalt råd for
kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Så var det et ganske godt saksfremlegg, der
direktoratet stilte en del spørsmål som var relevante og som de måtte ha svar på før de
kunne ta en beslutning. Også fant de ut at de måtte vente med den beslutningen til de
hadde de svarene…
Det beskrives videre at SHdir hadde ikke uttalt seg noe særlig før først i denne forbindelse, og
de tok egentlig ikke noen stilling før de siste ukene før de gav sin utskrivning til Nasjonalt råd
for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten hadde to møter: det første var i desember 2007 og det andre var i mars 2008. På
møtet i mars 2008 tok de opp disse spørsmålene som ble stilt i desember møtet, og da hadde
de egentlig ikke fått svar på de spørsmålene i følge enkelte av informantene:
… da hadde de ikke fått de svarene, men da tok de allikevel en beslutning. Når man
går gjennom de sakspapirene fra november ser man at de spørsmålene de stilte da og
den dokumentasjonen de ville ha, det har de ikke fått til det møte i mars var det vel. Og
det er veldig interessant, for hadde de fulgt sine egne anbefalinger så hadde de ikke
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kunne gått inn for det. Men i mellomtiden hadde det blitt kjørt en kjempe tøff lobby, det
er det ikke noe tvil om.
Men de fattet allikevel en beslutning og et vedtak på å anbefale at vaksinen skulle taes inn i
barnevaksinasjonsprogrammet, og det var en enighet i Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering i helsetjenesten foruten om tre rådsmedlemmer som var imot. Dette forklares
med, av denne informanten og enkelte andre, at det ble kjørt en veldig tøff lobbyvirksomhet i
mellomtiden, og det informeres om et møte arrangert av GSK med Diane Harper, der blant
annet FHI og SHdir deltok:
GSK gjorde det kunststykket at de inviterte verdens ledende HPV-vaksine forskerDiane Harper. Og Diane Harper brukte en dag med helsedirektoratet sine folk, sine
saksbehandlere. Og for slike ferske saksbehandlere så er det klart å få en dag med en
verdenskjent forsker det påvirker de i klar retning. Så etter det møte som GSK
arrangerte for Folkehelseinstituttet og andre, det var ca. en 20-30 personer der, så
snudde helsedirektoratet i sin anbefalning av vaksinen. Altså, tidsrelasjonene stemmer,
jeg kan ikke si at de snudde på det møte, men tidsrelasjonen, når det beveger seg fra å
være avventende kritisk, så var de i perioden etter det møte mye mer positiv.
… det var jo som sagt en amerikansk forsker her i januar, februar eller noe sånt noe,
og hun var utrolig dyktig og var gynekolog også, og hadde vært med på disse studiene
for den andre vaksinen, og hun hadde et veldig godt faglig innlegg og masse
forbehold. Men så konkluderte hun, og da konkluderte med at det var uten forbehold,
da var det liksom kjempe fantastisk, og ikke bare burde man vaksinerer 12-åringer,
men også 55-åringer, og det var bare så fantastisk.
Det som har bekymret meg mest med denne prosessen her, det er at Sosial- og Helse
direktoratet de snudde på et tidspunkt, de var veldig kritisk til vaksinen også snudde
de i januar-februar 2007…
Det bemerkes i denne sammenheng at helsedirektoratet hadde veldig ferske saksbehandlerer
på denne saken her, de kunne absolutt ingen ting om livmorhalskreft og HPV, så de måtte lese
seg opp fra scratch og var også helt ferske i gamet, og at de derfor var et lett bytte for
autoritetspersoner i Norge. Så enkelte av informantene mente at dette møtet hadde en
konsekvens for stillingen særlig SHdir hadde til HPV-vaksinering.
Etter Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten gav sin anbefaling, inngikk
denne i beslutningsgrunnlaget for departementet når de i forbindelse med statsbudsjettet
skulle vurdere om den skal innføres i vaksinasjonsprogrammet eller ikke. Saken kom så til
departementet. Siden det omhandler mange penger er dette en budsjettsak, og det er en
standard prosess i regjeringen som da må fremme ting for stortinget. Da har man noen møter i
løpet av et år: det starter med et møte på nyåret der regjeringen har sin første konferanse med
statsbudsjettet neste år, og så er det noen milepæler frem til oktober hvor statsbudsjettet da
legges frem. Det beskrives videre:
Det er jo selvfølgelig en kamp om pengene og nå prioriteringen. Så da er det jo den
statsråden som da har en sak som må kjempes for i regjeringen om man ønsker det.
Hvor mange statsråder er det? Hvor mange departementer er det da, 18, en for hver,
nei statsrådene møter i disse regjeringskonferansene, de har jo selvfølgelig med seg
sine folk fra embetsverket, sine rådgivere. Så statsråden har altså da ganske god
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innvirkning på det da? Ja, det er statsrådene som bestemmer. Dette er jo en politisk
prioritering, men ting er jo da… en ting er jo at det meldes på i løpet, men underveis
må jo statsråden vurdere om han skal kjempe for en sak eller ikke, om han skal
fremme en budsjettsak eller ikke, og det er jo standart.
Ingen av informantene ble intervjuet etter at forslaget til statsbudsjettet forelå, så prosessen
videre fremgår ikke i dette materialet.
Rapportene (som er inkludert i det offisielt tilgjengelige beslutningsgrunnlaget)
Ikke alle informantene hadde noe særlig kunnskap om utarbeidingen av rapportene, dette
informeres derfor kun av enkelte informanter. Men alle informantene var godt kjent med
rapportenes eksistens og samtlige var også klar over innholdet i mer eller mindre grad. Det
fremkommer at FHI og Kunnskapssenterets rapporter hadde forskjellige mandat. FHIs rapport
inkluderte ikke de økonomiske aspektene ved HPV-vaksinering, men det gjorde en av
Kunnskapssenterets rapporter:
Nå har jo ikke vi i den faggruppen tatt med de økonomiske aspektene av dette, for det
var ikke vårt mandat. Det var det jo kunnskapssenteret som tok seg av, og de gjorde
jo, slik jeg har oppfattet det, en ganske nøktern analyse. De så kun på cervix og
livmorhalskreft, og de vurderte ikke sekundæreffekt på andre kreftformer.
I FHIs arbeidsgruppe var medlemmene opptatt av at det sosiale aspektet at ikke det skulle bli
sosial ulikhet fordi folk ikke ville ha råd til å kjøpe en så dyr vaksine:
... vi var i den faggruppen veldig opptatt av det sosiale aspektet, at alle bør ha
mulighet for å tilby den vaksinen, det bør ikke være avhengig av økonomi og
kunnskapsnivå. 4000 kr er ikke noe som enhver vil bla opp med uten videre liksom.
De brukte mye tid på å utarbeide rapporten:
Brukte dere mye tid på det? Å ja! Vi jobbet over et år…. Det har vært masse jobb med
det faktisk.
Og det formidles at det var masse litteratur som omhandlet HPV-vaksinen:
... det har vært en overveldende litteratur, og vi har også støttet oss dels på
kunnskapssenterets evaluering ... De vurderte jo bare publisert litteratur. Så den har
vært stor synes jeg.
FHI sin rapport ble utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av forskjellige kompetanser,
bakgrunn og tilknytninger:
Det som har vært spennende med den gruppen er at den var så bredt sammensatt. Men
det er klart at, og det vet du jo også ut ifra medieomtale, at det var spesielt at tre av
legene hadde vært involvert i vaksine utprøvningen. Det synes jeg var spesielt, jeg
reagerte på det faktisk. Men det var jo helt klart fra starten av, og det var jo
Folkehelseinstituttet og direktoratet som godkjente det, de ville jo ha med disse
personene. Og det er klart, fagmiljøet er veldig lite, selv i Skandinavia er det lite, og
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det er vanskelig å finne noen kanskje som ikke har vært involvert. Det er et svært
apparat altså, som vaksine industrien har satt i gang.
… det har vært veldig få inne med immunologisk kunnskap. Synes immunologi er det,
det først og fremst går på. Men jeg har prøvd og spekulerer minst mulig på de tingene
der å konsentrere meg veldig om å skaffe meg bakgrunn for å dette her selv. Og det er
mye man kan tenke om dette, både om sammensetninger og kompetanse og mangel på
kompetanse og hvem som har latt seg presse og ikke latt seg presse og bestemt. Det er
utrolig mange ting å tenke om det, men jeg har prøvd å tenke det for meg selv
innimellom og gjøre noen refleksjoner om det, men prøvd å konsentrere meg om hva
er det vi vet, og hva er det som er problemstillingen, og ikke bruke altfor mye tid på
det. Men det er klart at jeg tror befolkningen forventer at når det settes ned
ekspertgrupper, så er det virkelig eksperter. Og hva er en ekspert? Det kan man
selvfølgelig stille seg spørsmålstegn til, men det er i alle fall en som kan se ganske kalt
på informasjonen og ikke la seg rive med.
Det fremkommer av et par informanter at sammensetningen av arbeidsgruppen har enkelte
betenkeligheter grunnet enkelte av medlemmenes tilknytning til industrien. Dette mener de
kan representere en interessekonflikt. Det beskrives så at gruppen vurderte ulike kilder og
dokumentasjon. Fra informanten som var med i arbeidsgruppen fremgår det at de brukte mye
av det Legemiddelverket hadde vurdert:
Du kan si at det vi hadde tilgang til da vi jobbet med dette i 2005 og 2006, rapporten
vår kom ut i april 2007, vi hadde da tilgang til alt som Legemiddelverket hadde
vurdert, og tilgang til alle abstracts som var presentert på alle konferanser i tillegg til
publiserte studier. Så det var det vi vurderte. Så det er klart vi vurderte mer enn det
som du finner på pubmed eller går inn på slike søkemotorer…
Tabellen i vår rapport er fra Legemiddelverket. Men vi har nok i den rapporten vår…
disse skjemaene i vår rapport en nok fra Legemiddelverket, vi har brukt de samme.
Vet du hva de har basert sitt på? Nei, det kan jeg nesten ikke svare på her og nå, det
må du nesten spørre de om.
Men dette var ikke informanten fra Legemiddelverket helt enig i at de kunne ha gjort ettersom
den informasjonen de sitter med er konfidensiell:
Jeg skjønte ekspertgruppen som ble nedsatt av Folkehelseinstituttet baserte mye av sin
evaluering på hva dere hadde vurdert, de fikk vel kanskje den samme tilgang på
dokumentasjonen som dere hadde? NEI, det fikk de jo ikke, for informasjonen er jo
konfidensiell, så de hadde jo ikke tilgang til det før søknaden. Ekspertgruppen nedsatt
av Folkehelseinstituttet hadde ikke tilgang til denne dokumentasjonen her. Men jeg
snakket med en i ekspertgruppen som mente de hadde det. Men kanskje de baserte
den på deres uttalelser da? Jaa... Jada,
Men hva har disse ekspertgruppene basert sin kunnskap på, for de kom med sin
vurdering i april 2007, og disse kliniske studiene forelå ikke før i juni 2007, hvis ikke
de har hatt tilgang på disse kliniske studiene? Jo, det har de nok hatt fra selskapet selv
vil jeg tro, jeg tror de skrev det. De bør referer til hvilke kilder de har i rapporten.
Men jeg vil tro at de har fått tilgang til.. antagelig ikke hel,e eller alt som følger med i
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en slik studie med primærdata og sånn, men rapporten vil jeg tro. Men ikke fra oss, vi
kan ikke gi ut noe konfidensiell informasjon til andre.
Så det fremkommer at de muligens har fått informasjon direkte fra selskapene. Videre
bemerkes det at de har hatt forelesninger av industrien og på den måten fått presentert
resultatene som de også har fått i dokumentasjonsform:
Ekspertgruppen har jo hatt forelesninger av industrien, der industriene har lagt frem
resultater. Ekspertgruppen har jo hatt sine møter i Folkehelseinstituttet, der industrien
har lagt frem de foreløpige resultatene. Har de ikke sett dokumentasjonen da? Jo, de
har sett dokumentasjonen på de møtene da, så de har fått både… fra industrien så har
de fått side på side med dokumentasjon, pluss at de har fått lagt frem resultatene.
Av informanten som var med i arbeidsgruppen kommer det frem at det var konsensus på å
anbefale vaksinen:
Ja, det var stor enighet. Det var en konsensus på den.
Av de få informantene som uttalte seg om rapportene fremgikk disse holdningene:
Synes du rapportene som er lagt frem er gode? Jeg synes ikke de bare er enkle, også
fordi at noen av dem er preget av markedsmekanismer. Altså, at det er markedet som
har styrt litt av det, for noen av de som har uttalt seg har tydelig allianser med
spesielle produsenter.
Kunnskapssenterets rapport lik ekspertgruppen sin og sa at dokumentasjonene var
valid? Ja, det er veldig rart, det er det de egentlig skal gjøre. Rapporten fra
kunnskapssenteret kom jo før de artiklene, den kom lenge før, og det skjønner jeg ikke.
Det fremgår fra dette at enkelte informanter har tankekors i forbindelse med rapportene, mens
andre stoler på hva som kommer frem i rapportene.
Forutsetninger for en beslutning
Som det er en del forutsetninger som lå til grunn for godkjennelsen av vaksinene, fremgår det
også fra alle informantene at det er en del forutsetninger som blir gjeldende om vaksinene skal
implementeres i vaksinasjonsprogrammet:
… hvis du leser beslutningsgrunnlaget for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten, så ligger det en rekke dokumentasjon der for hva slags type
oppfølgingsprosjekter som man samtidig må sette i gang da. Er de satt i gang? Det har
jo ikke innført vaksinen enda. Hvis Norge bestemmer seg for å ta dette inn i
programmet, så vil jo det være en del av pakken vil jeg tro. Ja, det er mye jobb men
systemene ligger jo på plass,
Det er ikke så mange av informantene som har satt seg så mye inn i disse, men blant de
forutsetningene som identifiseres av informantene kommer det blant annet opp at det skal
gjøre langtidsstudier:
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... det ligger på en måte som en forutsetning i disse anbefalingene også, at man følger
det opp over tid.
... det er veldig bra at når vaksiner blir godkjent i dag, så pålegges produsentene å
følge opp på langtidsvirkninger. Må se hva som virkelig skjer. Og da må de gjøre det
ett eller annet sted, og det må gjøres i et land som har så gode register rundt dette at
det faktisk kan skaffe dataene.
Langtidsstudier
I denne forbindelse mener mange informanter at det er fornuftig å gjøre disse langtidsstudiene
i Norge siden vi har et godt organisert helsevesen og gode helseregistre:
Langtidsoppfølging er en oppgave som Norge gjerne kunne ha tatt, for det er veldig
mange land som ikke har sjanse til det pga befolkningen og hvordan helsevesenet er
organisert i den grad de faktisk har et helsevesen, det hadde vært et flott bidrag som vi
kunne ha gitt.
Videre bemerkes det av enkelte informanter at Norge uansett burde gjøre langtidsstudier
uavhengig av industrien, for det er virkelig fordelaktig å gjøre det her og at vi har god tid til å
gjøre det:
Det synes jeg er veldig flott, og det er veldig viktig. Men det jeg synes er at vi skulle
tatt ansvar for å følge opp disse studiene uavhengig av industrien. Norge er veldig
godt egnet til å gjøre slike langtidsstudier og oppfølginger, for vi har en oversiktelig
befolkning, vi har en god helsetjeneste, vi risikerer ikke i den grad at folk sier ja til å
bli med i forsøk for at de ellers ikke får behandling for eksempel. Og det er mange
slike ting at Norge burde bidra med den type kunnskap. Så det synes jeg er kjempefint,
det kunne vi ha brukt pengene på.
I Norge kunne vi lett ha gjort det her, veldig lett. Jeg vet ikke hva som blir gjort nå,
men å følge to grupper en som får vaksine og en som ikke får har vi tid til, vi har
veldig god tid her i Norge, det er liksom ikke noe hastverk.
Koble registre og kontrollgrupper
Det belyses så av samtlige informanter at en annen forutsetning er at man må koble opp
vaksine-, kreft- og blant annet screeningregisteret for å gjennomføre dette på en skikkelig
måte i følge de andre forutsetningene som har blitt satt:
Sier kreftregisteret må opp mot vaksineregistret? Ja, det er viktig. Det er vel en
forutsetning for å få gode data.
… altså screening programmet er jo koblet opp mot kreftregisteret, vaksine og kreft
registeret er jo ikke noe som henger sammen i utgangspunktet, så der må det nok lages
noen egne oppfølgingsprogram... Slike ting tar vel litt tid? Ja, det må det jo gjøre, det
skal jo… det vil ta tid, det er klart det for det skal jo lages dokumentasjonsmuligheter
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som skal gjennomføres som skal evalueres først før vi kan si noe med sikkerhet
hvordan dette egentlig slår ut.
I forbindelse med dette kommer det videre frem at det ikke er tenkt å ha en kontrollgruppe i
denne oppfølgingen, og det stiller samtlige av informantene seg skeptiske til:
De sier de ikke trenger en kontrollgruppe (altså en gruppe som ikke blir vaksinert), for
de skal følge vaksineregisteret, og det kan man jo stille et spørsmålstegn til hvordan
de skal få disse opplysningene gjennom vaksineregisteret, fordi det vaksineregisteret
vi har i Norge der registreres det når et barn eller andre får en vaksine også
registreres eventuelt umiddelbare bivirkninger. Men det er ikke noe system i det
vaksineregisteret, for eksempel til å se på livmorhalskreft eller andre ting. Da må man
eventuelt forutsette at det vaksineregisteret kobles opp mot en rekke andre registre, og
fortsatt er det veldig vanskelig å påvise eventuelt bivirkninger og lignende på den
måten enn når du har en kontrollgruppe…
… men jeg bare stiller meg spørsmål om hvordan de skal gjøre det. Pleier de å følge
opp tiltak slik de sier de skal her i Norge? Ja, nei det… Jeg regner med at de har tenkt
å gjøre det, men jeg stiller meg spørsmål om hvordan de har tenkt å få det til, for de
sier de skal gjøre det fordi de skal følge alle. Om man har tenkt å gjøre det må man
sørge for at man kobler sammen kreftregisteret, screeningregisteret med
vaksineregisteret.
... det er viktig at det fortsatt legges til rette for at vi kan ha effektstudier og se på
kontroll populasjoner, for hvis vi ikke har det så mister vi… hvis vi tar bort kontroll
populasjonen så mister vi den reelle effekt valueringen. Det virker at det ikke er tenkt
å ha en kontroll populasjon? Nei, vi mister da etter hvert den muligheten.
Disse informantene formidler at vaksineregisteret slik det er i dag ikke vil klare å gi den
informasjonen det er tenkt at det skal kunne gi, for registeret registrerer kun umiddelbare
bivirkninger. Det må derfor kobles opp til andre registre, og selv da er bivirkninger og
lignende vanskelige å oppdage kontra om du har en kontrollgruppe. Det belyses også videre at
man også mister muligheten for en reell effekt evaluering. På den andre siden tar en annen
informant opp problematikken ved å ha en kontrollgruppe om vaksinen viste seg å faktisk
være veldig effektiv:
Når det ikke er noen kontrollgrupper? Ja, det er og et spørsmål. Der handler det jo
veldig mye om hvordan legges forsøket opp. Hvis vi skulle hatt kontroll grupper på
dette, så ville det jo bli enda mer suspekt hvis ett klassetrinn skulle få et tilbud,
halvparten med og halvparten uten. Og hvis det viste seg at dette var et veldig viktig
tiltak, så ville halvparten stått utenfor, og må da i alle fall prøves å sikres i ettertid.
Men så spørs det hvor lang tid det går etter et slikt forsøk før man kan se dokumentert
effekt, om det da er for sent å ettervaksinere. Så det er mange slike etiske grenseland
spørsmål her. Hvordan kan dette løses, virker som det er mye fint i teorien men vil det
virke i praksis, de vil ha langtidsdokumentasjon, men det vil bli vanskelig om de ikke
har en kontroll gruppe å sammenlikne med? Ja, det gjør det. Også er det vanskelig å
hente inn de som ikke har fått den reelle vaksine, som ikke har fått den før de er fylde
så og så mange år. Nei, jeg tror ikke jeg har noen gode svar til deg, men jeg synes det
er problematisk.
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Det fremkommer at det vil være vanskelig å hente inn de i kontrollgruppen for vaksinering,
for man vet ikke hvor lang tid det vil ta og få de svarene man søker, og at det kan være for
sent å gi vaksinene når disse foreligger, siden kontrollgruppen da kanskje har blitt eksponert
for viruset. Men samtidig belyses det at man mister mye ved å ikke ha en kontrollgruppe og at
det derfor blir problematisk.
Vaksinasjonsdekning
Et par informanter belyser at en stor nok vaksinasjonsdekning også er en viktig forutsetning,
for oppnår man for lav vaksinasjonsdekning kan man risikere at det vil oppstå flere
komplikasjoner ved sykdommen enn om man ikke vaksinerte:
Sannsynligheten for å oppnå høy nok vaksinasjonsdekning er viktig, for ved å
vaksinere, men ikke mange nok, kan risikere at det kommer flere komplikasjoner ved
sykdommen enn ved å ikke vaksinere. Skal ikke vaksinere om man ikke oppnår høy nok
vaksinasjonsdekning.
Men dette mener hovedsakelig alle informantene ikke vil være et problem i Norge grunnet at
vi allerede har høy vaksinasjonsdekning. Det kommer frem at flere informanter generelt sett
ikke vet så mye om og hvordan disse forutsetningene skal gjennomføres, og av de
informantene som har satt seg litt mer inn i det formidles det at de synes det er uklart hvordan
de skal gjennomføre forutsetningene på en god måte basert på hva som er tenkt skal gjøres.
Gjennomføring av en implementering av HPV-vaksinen i vaksineprogrammet
Det er ikke så klart for informantene hvordan en implementering av HPV-vaksinen skal
gjennomføres, men enkelte aspekter belyses allikevel i denne sammenheng. Det fremkommer
først og fremst at det er tenkt at vaksinasjonen, om den blir implementert i
vaksinasjonsprogrammet, skal gjennomføres på jenter på et klassetrinn, tilsvarende 11-12
åringer, og at det er tenkt en innhentingsvaksinering av klasser opp til 15-16 år og at denne
skal skje over to år for å få tid på helsestasjonene til å få satt alle disse vaksinene i tillegg til
andre vaksiner som settes. Og disse faktorene avhenger av hva som passer i
skolesammenheng og hva som lar seg gjennomføre i praksis. Det belyses videre at det skal
tilbys kostnadsfritt og at det trengs et tungt apparat bak for å gjennomføre dette. Vaksinen
skal være frivillig som alle andre vaksiner her i landet, og alle informantene mener at
vaksinen bør være frivillig, selv om enkelte informanter belyser videre:
Å føre inn det som obligatorisk så kan det bli et problem, for det er jenter fra 11 til 16 som
ikke er myndige og kan bestemme selv, så det er deres foreldre som må bestemme. Men
hvis man innfører det obligatorisk er fordelen med det at foreldre behøver ikke tenke på
det. Men det er et viktig spørsmål for man kan ikke kjøre over foreldre, og man kan ikke
som en statsmakt si at man må gjøre. Så det må bygge på informasjon, og som det er med
alle andre vaksinasjoner er frivillig,
Frivillig i utgangspunktet. Men det er jo også et dilemma, hvis man skal komme dit at man
får for få som faktisk gjennomfører det. Men tror ikke det vil skje i Norge for de fleste vil
nok se nytten av det.
Helt klart en frivillig vaksine hvis den viser seg å være effektiv. For hvorfor skulle en
vaksine være obligatorisk? Jo, det er jo for farlige, smittsomme sykdommer som smitter
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lett, og hvor man da bestemmer seg for å vaksinere en befolkning. Og det er overhode ikke
en slik sykdom, og da må folk få lov til å uansett å si at dette her vil jeg ikke av ulike
grunner. Så det tenker jeg er helt opplagt at den må være frivillig.
Her kommer det frem at en statsmakt ikke kan overstyre foreldrenes bestemmelsesrett over
barnene sine. Det innebærer at samfunnshensyn ikke oppveier hensynet til eget valg, og at
dette baserer seg på selvbestemmelse, informasjon og informert samtykke. Men det formidles
av en informant at det kanskje kunne vært greit om vaksinen var obligatorisk så foreldre slapp
å ta et standpunkt til dette kompliserte anliggende. Det andre sitatet belyser også videre at det
kan bli et problem at vaksinen er frivillig om det ikke blir god nok oppslutning rundt
vaksinasjonen. Tredje sitat bemerker at for øvrig at dette ikke er en vaksinen som er mot en
farlig og smittsom sykdom som smitter lett, og at den uansett burde vært frivillig.
Langtidsoppfølging, forskningsprosjekt og rettigheter
Som en del av forutsetningene er det planlagt å følge langtidsvirkningene av vaksinene, og
siden de ikke har tenkt å bruke en kontrollgruppe må de jo få informasjonen på en annen måte
som nevnt i forrige kapittel. Men til dette bemerkes det at skal dette gjennomføres slik som
det fremkommer, innebærer det faktisk at norske jenter er med i et stort forskningsprosjekt
uten at de har samtykket til det:
… det innebærer at alle norske jenter på 12 år er med i et stort forskningsprosjekt uten
at de har samtykket det, å være med på forskning da får du noen rettigheter også, da
samtykker du å være med på et forskningsprosjekt og da forplikter de å følge det opp.
Men det er ingen som forplikter å følge deg opp når du blir vaksinert på den måten, og
bare ser hva som skjer med deg, og det er stor forskjell. Og det betyr jo da at man ikke
kjenner langtidseffektene, og at alle jentene er med på et langtidseksperiment. Og det
er et svært etisk dilemma at man ikke sier klart ifra at dette er… At vi må finne ut
hvordan det virker, og da kan man velge om man får vaksinen eller om man ikke får
den og så skal vi følge dere, men det er et forskningsprosjekt og da bør folk få vite om
det.
Og i denne forbindelse så får jentene rettigheter og det forpliktes å følge dem opp. På den
andre siden uttaler en informant at HPV-vaksinen, om den blir inkludert i
vaksinasjonsprogrammet, ikke er ment som et nytt utprøvningsprosjekt for dokumentasjonen
på effekt er god og at det er uetisk å ikke tilby alle vaksinen da, og nevner videre Finlands
fremgangsmåte i forbindelse med dette:
Hva med kontrollgruppe? Det er ikke noe… jeg tror ikke Norge.. det er ikke noe.. har
et spørsmål om vi her skal ha et nytt utprøvningsprosjekt, det er på en måte
gjennomført i forhold til en godkjenning av vaksinen, der har man jo alt det. Men de
ga jo vaksinen til dem og etter 4 år? Ja, det har noe med de etiske sidene ved en
utprøvning…. Men sånn som Finland har jo nå… de har jo ikke foreløpig valgt å ikke
innføre det i programmet sitt, men de har et utprøvingsprosjekt i forhold til hvordan
de eventuelt skal innrette et program. Men også der ligger det til grunn at man skal
prøve ut over en viss periode, så skal alle tilbys vaksinene, nettopp fordi det er etiske
problemstillinger som tilsier at man kan ikke involvere folk i et slikt program uten å
tilby de.. for vaksinen har jo en dokumentert så god effekt, så da er det etisk
problematisk å ikke tilby de vaksinene. Og da er jo på en måte ikke formålet å finne

132

effekt men hvordan man skal inntrette det, og om det skal gies til gutter.. det finske
programmet er i alle fall sånn.
Andre informanter på den andre siden mener vaksinen trenger oppfølging på virkning, både
på effekt og sikkerhet, og mener dette må følges nøye og særlig hvis vaksinen blir
implementert i vaksinasjonsprogrammet.
Screeningprogrammet
Om vaksinen skal bli gitt gjennom et vaksinasjonsprogram mener alle informanter at da er det
en forutsetning at screeningprogrammet fortsetter som før, siden vaksinen kun beskytter mot
to av tjue onkogene typer av HPV:
Det får absolutt ikke hoppe over screening programmet for da har du mistet på
karusellen det du vant på gyngen…
I følge anbefalingene så må jo de fortsette, fordi den ikke dekker alle typene, den
dekker vel 70 %, så vidt jeg vet så har alle land som har innført det og som har
screeningprogram de fortsetter som før eller at man på en måte justerer programmet i
forhold til vaksine programmet, men de fortsetter, så det er ikke aktuelt å avvikle et
screeningprogram.
Men noen få tenker at screeningprogrammet eventuelt kan tilpasses vaksinasjonen etter hvert.
Valg av vaksine
I forbindelse med valg av vaksine påpekes det av flere informanter at det er Gardasil som er
tyngst inne i Norge, og i forbindelse med dette er det en informant som også mener at selve
kjøpet av vaksinene er problematisk grunnet dette:
Altså, jeg er jo litt kritisk til akkurat dette med Gardasil som ett firmas produkt. Så jeg
synes ikke det er uproblematisk. Lyst å utdype det litt? Altså, vi er inne i sånn grenseland
mellom hvilke linjer vi skal kjøre. Vi må selvfølgelig kjøpe vaksine fra et firma når vi skal
kjøpe vaksine, og det gjør vi jo på alle de andre vaksinene, men det betyr ikke at vi
samtidig fremmer et firma som den beste produsenten eller leverandøren. Og her synes
jeg vi er litt på grensen til å bli kjøpt av ett firma. Og det er Gardasil? Ja, det er det firma.
Ingen av de andre informantene belyste dette anliggende spesifikt.
Det er klart fra hva som fremgår fra de fleste informanter at det er en del forhold som må
legges til rette for å gjennomføre en HPV-vaksinering i et program, selv om det var få som
har noe særlig å formidle i forbindelse med dette og gjennomføringen som er tenkt fra øvrige
hold. Det er tydelig at det er mye som ikke er helt klart for mange og at en gjennomføring av
en HPV-vaksinering i program vil by på en del utfordringer og vurderinger.
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Start på vaksinering
I forhold til når man eventuelt skulle starte en vaksinering har for øvrig mange informanter en
formening om det. Det påpekes først og fremst at uansett når man vil starte vil det ta lang tid
før man ser en virkning av vaksinen:
Uansett når vi måtte starte, vil det ta lang tid før man ser effekten. Og det en noe av
det som har gjort dette vanskelig. Hva vet vi om 20 år, men slik vil det være uansett
når vi starter.
Mange informanter mener at det er mange spørsmål som vi ikke har svar på, og at å vente til
flere svar foreligger er det riktige, og at mange av spørsmålene kan bli besvart på den tiden:
Mener at for det første er den mulig å få svar på mange viktige spørsmål innen kort
tid. Men det er klart at de viktigste spørsmålene vil ta lang tid, men i løpet av relativt
kort tid kanskje en ca. 4-5-6 år til med forskning. Og det er ikke lenge når man
snakker om å forebygge kreft om 30 år. Så vil man kunne si mye mer om disse andre
typene, da vil man kunne se litte grann hva som vil skje med de andre onkogene HPV
typene, man vil få noen data om… Per i dag har vi nesten ingen data på den
alvorligste celleforandringen, vi har ingen ting på kreft, vi har bare på mellomstadier
som ofte går tilbake, så vi får vite veldig mye mer innen ca. 5-6 år.
Synes du det er riktig å vente litt til denne dokumentasjon foreligger? Ja. Hvor lenge
da? Jeg tenker jo om vi venter… ja, la oss si vi venter to år så har sannsynligvis mye
skjedd på de to årene, vi får ikke noe langtidsdokumentasjon på to år, men vi får tross
alt to år til. Noen argumenterer med at vi enten må gjøre det nå eller vente 10 år? Det
tror jeg er et dårlig argument.
På den andre sider er det informanter som mener at det ikke har noe hensikt å vente noen år,
for hvis man først skal vente så må man i alle fall vente ca. 10 år. Videre er det også noen
informanter som mener at dokumentasjonen som foreligger er god nok til å sette i gang
vaksinering nå, og en informant beregner at det blir 150 unødige krefttilfeller for hvert år vi
venter, noe som tilsvarer en effekt på ca. 50 %:
De beregningene som er gjort, som er det beste vi har, så vil i langtidsperiode bli
spart 150 krefttilfeller pluss en hel del av svangerskapskomplikasjonene for eksempel.
Og for å snu det andre veien, så vil du hvert år få 150 unødvendige krefttilfeller, og
det må veies mot den kunnskapen vi har i dag. Vi mener at de 150 krefttilfellene er så
mye verdt at vi ser ikke grunn til å vente. Og samtidig som vi sier at hvis vi først skal
vente, må vi vente i minst 10 år for å virkelig å se noen av disse effektene. Å vente 2 el
3 år da ser man ingen ting, kanskje kun om man trenger tilleggsdose. Vi taper for hver
år vi venter, og om vente så må det bli lenge. Resultatene er for godt til å vente.
Nei, personlig synes jeg det ikke er grunn til å vente, jeg synes dokumentasjonen var
så god og vi vet jo… det var jo ingen alvorlige bivirkninger som var dokumentert den
gangen da vi jobbet med det, og så vidt jeg vet er det ikke dokumenter noen alvorlige
bivirkninger til nå, altså det er jo meldt inn dødsfall, men det er ikke dokumentert at de
skyldes HPV-vaksinen, det kan være andre ting.
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Det fremkommer også at det ikke er noen bivirkninger som kan tillegges vaksinen på dette
tidspunkt. Dette mener andre informanter at vi ikke kan vite enda og at mye lengre
langtidsoppfølging må til for å redegjøre for dette. En informant bringer også frem
forskningsaspektet i forbindelse med å starte en vaksinering:
Denne diskusjonen har to aspekter der jeg står: Det ene er å se på denne vaksinen
spesifikt og det andre er det mer generelt legemiddel synspunktet rundt det, som går
på det at hvis vi skal sikre at vi også for fremtiden også skal greie å komme med nye
nyutvikling og ny innovasjoner innenfor vaksiner eller nye legemidler generelt, så må
det være slik at det er strukturer som ligger der som gjøre at samfunnet tar i bruk de
nye tingene som kommer. Hvis ikke vil forskningen tørke ut. Det er jo tross alt
kommersielle firmaer som står bak, og de skal ha inntjening på forskningen sin, og
dersom man skal vente 20-30 år så betyr det at det vil være umulig å gjennomføre den
type forskning for man får ikke penger til å fortsette. For å sikre at man får
kontinuerlig og fortsatt innovasjon, og at industrien fortsatt er villig til å gjøre det, så
må man ta i bruk de innovasjoner som kommer.
Dette argumenterer for at man må ta i bruk den nye forskningen som kommer for ellers vil
forskningen tørke ut. Flere av informantene ser denne problematikken, men mener at dette
ikke er en grunn alene til å bruke et legemiddel for konsekvensene kan være så store. Alt i alt
virker det som at vel halvparten av informantene mener at det er på sin plass å starte
vaksinering nå om det blir bevilget penger til det fra neste årets statsbudsjett. Den andre
halvparten mener det ikke er belegg for dette nå, for dokumentasjonen er for dårlig på dette
tidspunktet og flere spørsmål må besvares. Noen mener at bare noen år vil gi oss mange svar,
og at man da eventuelt kan starte en vaksinering om svarene gir grunnlag for det. Så det var
stor variasjon på når en vaksinasjon skulle finne sted blant informantene.
Konsekvenser
Mulige konsekvenser med vaksinen har allerede blitt omtalt i forbindelse med sikkerhet i
forskningskapittelet, og mange av de bekymringene som fremmes der er også gjeldene i dette
kapittelet. Så siden de er omtalt tidligere vil de ikke bli tatt opp i samme grad i dette
kapittelet.
Det fremkommer fra noen informanter at det ikke er noe i dokumentasjonen som tilsier at det
vil komme noen skadelige virkninger ved å innføre den i vaksinasjonsprogrammet, og det
verste som kan skje er at kostnadsnytten vil bli dårligere enn forventet, og at om den viser seg
å ikke være effektiv så er det bare å slutte med den og at det er de største konsekvensene ved
en vaksinering:
Og fordi jeg ikke kan se noe i det vi har i dag om vaksinen, og vi har mer data på
HPV-vaksinen enn det vi noen gang har hatt på noen andre vaksiner, ikke kan se noen
skadelige virkninger med det, så er jo det verste som kan skje at kostnadsnytten kan bli
dårligere enn forventet fordi for eksempel beskyttelsen varer kortere, og blir da noe
dyrer.
Om den viser seg å ikke være effektiv, så må vi slutte med den.
Derfor oppfølging viktig. Men skjer ikke noe mer.
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Andre informanter mener dette ikke er så enkelt for man vet faktisk ikke vaksinens egentlige
og fullstendige virkning: Mange tenker på sikkerheten ved vaksinen, noen mener at det er
usikkerheter rundt dokumentasjonen som foreligger på dette i dag, og noen er bekymret for at
nye bivirkninger skal kunne vise seg med tiden. Enkelte informanter belyser videre at HPV er
en veldig vanlig infeksjon som de fleste klarerer uten problem, og at man faktisk ikke vet hva
vaksinen vil gjøre med vår naturlige immunitet:
Det er en masse HPV-infeksjon, veldig mange er smittet og veldig, veldig få får
livmorhalskreft, og det betyr at vi har en naturlig immunitet mot det. Hva skjer hvis du
tar og gir en vaksine, da bryter du også inn i den naturlige immuniteten, kanskje det
for eksempel er slik at hvis man da får en HPV-infeksjon senere at det da kanskje kan
virke annerledes.
… det andre er hva som skjer med naturlig immunitet som vi har veldig godt per i dag.
Spørsmålet er om forstyrrer vi det, og så selvfølgelig hvor mange ganger skal man
måtte få denne vaksinen og hva gjør det for øvrig med deg.
Og om det viser seg å ødelegge en gunstig balanse mellom immunsystemet og viruset kan det
få alvorlige konsekvenser. Andre igjen mener dette ikke er problematisk for vaksinen er ikke
består kun av epitoper og ikke hele virus. I tillegg nevnes igjen dette med raplacement og om
dette vil føre til at mer onkogene typer vil ta over:
Tror du vaksinen kan vise seg å ikke være trygg? Ja, det vet vi jo ikke. Jeg tror først
og fremst… Jeg er nervøs for særlig to virologiske/ immunologiske ting, og det er at
det ene er med at om det kommer andre stammer, og det tror jeg helt sikkert at det
gjør, men spørsmålet er bare da om det er mer eller mindre kreftfremkallende, og...
Dette er omtalt mer omfattende under sikkerhet i forskningskapittelet. Videre belyser også
enkelte av informantene at om man fjerner HPV 16 og 18, så kan det føre til en forskyvning
av sykdommen. En informant mener at dette er uproblematisk og kan, om ikke annet, faktisk
gi fordelen ved å få ti år til å gå på i forhold til utvikling av livmorhalskreft og dermed også i
forbindelse med å få barn:
Viktig å være klar over den type risiko ved forskyvning av sykdommen. HPV: farlig å
forskyve ca. smittetid fra ca. 20 år til ca. 30 år, er det en risiko for at uvikling av
kronisk infeksjon vil bli høyere? Noen sier at den er uendret, men siden det kommer
senere har man i alléfall 10 år mer å gå på når det gjelder dette med fødsel og barn
og lignende, men er det noe forskjell sier noen at så er risikoen for utvikling størst hos
de yngste. Det betyr at man vertfall ikke kan gjøre noe galt ved å forskyve sykdommen.
Viktig!
Det er ingen andre informanter omtaler akkurat dette. Noen informanter tar opp at det er en
liten mulighet for at HPV-vaksinering kan føre til at jenter tror de er beskyttet mot seksuelle
sykdommer og derfor får et løsere forhold til å beskytte seg:
Noen sier at det kan få jenter til å ha mer sex? På en side kan man si at det er helt
sprøtt, men samtidig er det ikke et helt vilt argument. For det er jo en av flere ting som
kommer inn i bildet, om man bekymrer seg for seksuelt overførbare sykdommer. Hvis
man ikke bekymrer seg for det og tror man er beskyttet, og for eksempel bruker ppiller og ellers ikke har moralske eller andre anfektelser, så kan det jo godt tenkes at
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man da tenker da at jeg er immun mot seksuelt overførbare sykdommer, og det ville
vært lite gunstig.
Og vi er også veldig redde for å tro at nå er det liksom fritt frem med sex og nå er det
ikke farlig med sex lenger, for de beskytter jo bare mot to av høyrisiko genotypene,
man har jo kanskje 18 eller 16 til. Så de må jo inn i screening programmet.
Men de fleste informantene mener at dette mest sannsynlig ikke vil forekomme. Videre
reflekterer de fleste informanter over hvordan konsekvenser en HPV-vaksinering vil ha på
screeningprogrammet og det formidles bekymring om det vil føre til at flere jenter ikke vil gå
til screening:
Kommunikasjonen er litt sånn dobbelt her, for det gis jo et inntrykk av at dette vil
beskytte mot livmorhalskreft, selv om man da sier med liten skrift at selvfølgelig vet vi
at uansett vil det ikke virke mot alle, så er det jo ikke det som kommer frem. Så det er
ikke rart at noen tenker at de ikke trenger å gå til screening. Men det vil jo vise seg.
Hun sier at jenter som får vaksinen plutselig skulle tro at hun er beskyttet og ikke
trenger å gå til screening, og det er tatt ut av luften, men det er ikke bare Haug, det er
mange av skeptikerne som tror at det…
Et par informanter mener for øvrig at dette ikke vil bli tilfelle.
… et vel oppbygde screening programmet som fungerer fantastisk fint i Norge… det er
en primær prevensjon koblet til en sekundær prevensjon, og den tror jeg ikke påvirkes.
De fleste informantene mener for øvrig at både dette med at jenter tror de er beskyttet og at de
kanskje vil tro at de kan droppe screening kan forebygges med god informasjon i forkant av
vaksinen, selv om andre igjen har erfart at selv de som skal være blant de mer opplyste i
publikum ikke nødvendigvis er det:
Jeg var på en sånn debatt der det var en mor og en datter, der moren hadde hatt
livmorhalskreft og datteren var vaksinert, som Gynkreftforeningen bruker hele tiden,
da sa hun datteren at hun synes det var så deilig å vite at hun aldri ville få
livmorhalskreft, og dette er en av de best informerte, så jeg vet ikke.
Vaksinering generelt
I utgangspunktet hadde hovedsakelig alle informantene et positivt forhold til vaksiner og
mange av disse mente at det er bedre å forebygge sykdom enn å måtte behandle den:
Synes det er mye bedre å forebygge sykdom enn å behandle den når den kommer. Og
jeg er overbevist av dokumentasjon som foreligger viser at vaksiner forebygger
masser. Også overbevist om at sykdommene ville kommet igjen om vi sluttet å
vaksinere, for de ligger og lurer utenfor landegrensene. Så vi vinner mye på å
fortsette, og det viktigste arbeidet ligger i programmene, for det er det som virkelig
holder sykdom ute av landet. Og resten er helt allright, det må folk gjøre som de vil
med. Jeg kan godt gi de råd, men de bestemmer selv.
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Synes vaksinering er en veldig fin måte å beskytte seg mot sykdom på da, for det er jo
et lite inngrep som varer over lang tid. Og det å forebygge, det er jo å foretrekke rett
og slett.
Om det gjør liten skade for den enkelte er det en fin måte å forebygge på. Stort
satsningsområde, spennende om man kan bruke det til andre ting. Men vi flytter jo
hele tiden grensa og vi kommer hele tiden opp i etiske dilemmaer.
Men det fremkommer også at vi flytter grensene og at dette fører til nye dilemmaer:
Men nå skal det liksom være en vaksine for alt, det høres liksom så flott ut, det må jo
liksom være mye bedre å forebygge enn å behandle og det er en greie. Men vi må huske at
vi må dele det opp, for det først må det jo være effektivt, også må vi huske at ingen ting er
uten bivirkninger. Det er absolutt en del som er bekymret for denne her fokuset på
vaksiner for alt mulig som for det første ikke er effektive, og for det andre hvor
sykdommen er av en helt annen art, og så kan det liksom undergrave ønske om å
vaksinere mot sykdommer som man kanskje burde vaksinert mot.
Generelt, så har jeg veldig klar offensiv holdning til vaksinasjon. Jeg synes at det er flott
at vi har så gode resultater av all barnevaksinasjon i Norge, og jeg tror det er en av
grunnene til at vi er så friske og at det er så lite alvorlig smitte. Men akkurat dette ser jeg
ikke på som en del av den offensive barnevaksinasjonen som vi bør bedrive i Norge.
I Norge har vi jo ett stort barnevaksinasjonsprogram, der hovedtanken er at alle barn skal
vaksineres for at befolkningens helhet skal ha den beste mulige motstand, og det er en
generell holdning til barnevaksinasjonen, får vi hele befolkningen med så står vi samlet
mye sterkere imot sykdom. Blir dette gjeldene i forhold til denne vaksinen? Nei, egentlig
ikke. Altså, dette er ikke en folkesykdom på den måten som vi snakker om meslinger og
polio, og alle de store folkesykdommene vi har drevet vaksinasjon mot, altså dette blir en
annerledes tankegang rundt vaksinasjon.
Det fremkommer en viss betenkning blant enkelte informanter rundt det de mener er en litt
overdreven bruk av vaksiner, og at det er forkjeller på sykdommer man burde vaksinere mot,
og at HPV-vaksinen egentlig ikke møter kravet om alvorlighetsgrad. Andre synes dette er
uproblematisk og at HPV er alvorlig nok.
Helseregistre Norge
Alle informantene er enige i at helseregistrene vi har i Norge er virkelig gode og blant de
beste i verden, og særlig da Kreftregisteret som er knyttet opp med screeningregisteret. Det
belyses at dette gir oss en unik mulighet til å følge opp mange anliggender, som eksempelvis
langtidsvirkning av HPV-vaksinen. Men i forbindelse med vaksineregisteret SYSVAK er det
uenighet blant informantene om systemet vil være i stand til å kartlegge bivirkninger. Noen
mener at SYSVAK kun fungerer som et register på umiddelbare bivirkninger som skjer i
forbindelse med selve vaksineringen og dermed ikke på en god måte vil registrere
bivirkninger som forekommer senere. Andre informanter mener at SYSVAK fungerer veldig
bra og at bivirkningene vil bli håndtert på en ordentlig måte, men at det må bare følges opp og
bli gjort på en riktig måte. Det formidles av en informant at SYSVAK er under utbedring
uavhengig av om HPV-vaksinene blir en del av vaksinasjonsprogrammet eller ikke:
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… og nå jobbes det også med SYSVAK, uavhengig av om det kommer inn i
programmet eller ikke, fordi vaksinen er jo i salg. Og da er SYSVAK i dag knyttet til
barnevaksinasjonsprogrammet, men da også jobbes det med å vurdere hvordan vi kan
fange opp og bedre formelt, for vaksineringen som skjer uavhengig av
barnevaksinasjonsprogrammet, for å kunne følge utviklingen. Om denne
vaksinasjonen blir implementer vil det skje gjennom skolehelsetjenesten som de øvrige
vaksinene i vaksinasjonsprogrammet. Det ligger det jo meldeplikt i forhold til
SYSVAK.
Videre bemerkes det av samtlige informanter at vi har en godt fungerende erstatningsordning
gjennom pasientskadeerstatningen med omvendt bevisbyrde slik at staten og ikke personen
som må bekoste og påvise at bivirkningene kan knyttes vaksinene:
Hvis den viser seg å gi alvorlige bivirkninger, så har vi jo en erstatningsordning
gjennom pasientskadeerstatning med et tillegg på vaksine programmer, for det
offentlige må påvise at det er ikke er vaksinen som er årsak, og ikke pasienten som må
påvise at det er vaksinen som er årsak. Omvendt bevisbyrde som er lovregulert og på
plass.
Om screeningprogrammet
Det fremkommer fra hva informantene formidler at screeningprogrammet er meget effektivt
og har redusert forekomsten av livmorhalskreft betraktelig siden det ble startet på 1990 tallet.
Men det kunne ha blitt startet mye tidligere poengterer en informant:
Vi har mistet mange siden Sverige og Finland gikk i gang med screeningprogram
allerede på 60-70 tallet, så har insidensen og dødeligheten sunket, mens vi startet først
på midten av 90 tallet, og det var sent ute, og jeg har bergegnet at ca. 600 kvinner har
dødd unødvendig.
Slik screeningprogrammet er lagt opp i dag er det slik at kvinner over 25 år blir innkalt
regelmessig for kontroll hvert tredje år og at unormale funn får ny innkallelse, og om denne
også er positiv blir det videre utredning med blant annet biopsi, og alt over CIN 2 blir
behandlet med konisering. Det fremkommer at det taes ca. 450 000 celleprøver i året i Norge
og at ca. 20 % av kvinnene faller utenom om og man vet ikke hvem disse er:
… alternativet vi har fra før er screening, og at screeningen virker selvfølgelig best for
dem som har kapasitet til å følge opp det brevet de får i posten. 20 % faller utenom,
vet ikke helt hvem, men er ikke dem som har mest orden på livet sitt
Det belyses at 50 % av livmorhalskrefttilfellene ligger utenom screeningprogrammet, og at
screeningprogrammet derfor beskytter veldig godt mot livmorhalskreft:
... halvparten av cancerene er utenfor screeningprogrammet, og det vil da si at cancer
i dagens norske screening program det er nærmest utryddet, fordi at det er ikke mer
enn 100-150 cancerer som oppdages i screeningprogrammet. Det betyr at dagens
screeningprogram med behandling av CIN 2 og 3 det beskytter veldig godt og det gir
norske kvinner god beskyttelse.
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Enkelte informanter mener at screeningprogrammet kan effektiviseres ved å ha en parallell
vaksinering og kan kanskje tilpasses til denne vaksineringen, mens andre informanter mener
på den andre siden at en effektivisering av selve screeningprogrammet vil gi mer
kostnadseffektive resultat enn om man inkluderer en HPV-vaksinering.

5.4.1.5 Behovet i utviklingsland
Det fremkommer en stor enighet blant informantene at behovet og nytten av en HPV-vaksine
er klart større i u-land enn i Norge, siden 80 % av livmorhalskrefttilfellene i verden befinnes
der:
Vaksinen vil være aller nyttigst i land uten screening program, så da enda viktigere og
nyttig i u-land.
Vaksinasjonsprogrammet trengs mer i Afrika og Latin-Amerika enn Norge. Om man
tenker samfunnsøkonomisk er det mest effektiv å gjøre det der enn andre land.
Ja, der er det jo en hel rekke andre problemstillinger. Altså, for det første er det jo
behovet mye større for vaksine, for det at forekomst av livmorhalskreft er jo… Altså,
80 % kanskje av livmorhalskreft er jo i utviklingsland og de som dør av sykdommen
også ikke sant.
I tillegg bemerker også enkelte informanter at det er tankevekkende at dette er en vaksine som
er så dyr at u-land, som trenger det mest, ikke har råd til den:
… i tillegg så er det også et tankekors at dette er en så dyr vaksine at den fattige delen
av verden overhode ikke vil ha råd til den. Og vi vet at forekomst av kreft hos kvinner,
underlivskreft, er stor i den delen av verden. Sånn at vi rike som har godt
behandlingsmuligheter, vi skal vaksinere våre døtre mens de ikke kan gjøre det, som
har et mye større behov for det. Og det er egentlig mitt største tankekors i forhold til
denne vaksinen nå.
Til dette kommenterer enkelte informanter at om vi kjøper vaksinen til full pris vil
produsentene ha råd til å selge vaksinen billigere til u-land, og at det er en av de viktigste
usynlige u-land bidragene vi gir:
Det er spørsmål om hvem som skal betale. Hvis mange land med god råd tar vaksinen
i bruk, vil produsentene ha råd til å selge den billigere i u-lang. Og en av de viktigste
usynelige u-land bidragene vi gir er jo det at vi kjøper dem til full pris. Flere lags
priser.
… det er ikke en slik enkelt sak at jo mer vi kjøper her, jo billigere blir det for de i
fattige land.
Men noen mener det ikke er en garanti at det vil bli billigere for u-land selv om vi kjøper
vaksinen til fullpris. Noen veldig få informanter reflekterer også over at det kunne vært en ide
og bruke de pengene vi har tiltenkt HPV-vaksinasjon i Norge på vaksinering i u-land i stede.
Dette er det særlig en informant som er motstander av for vi må tenke på vår egen utvikling:
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… selvfølgelig kunne man sendt pengene til Afrika og kvinnene der i stede, der det er
den hyppigste og grusomste kreft sykdommen Det er et mindre problem i Norge, så vi
skulle sende pengen til u-land, det er jeg helt motstander av ettersom vi også må tenke
på vår egen utvikling og vi har råd til dette.
De fleste legger vekt på at det kan uansett ikke være en annen risikovurdering av vaksiner for
bruk i u-land uavhengig om man synes det er mer riktig å gi vaksinen til u-land enn å ta den i
bruk selv, for det viktigste er at vaksinen er bra:
Altså, et av mine tankekors i forhold til denne vaksinen til den norske
jentebefolkningen, det er jo det med de midlene vi bruker på en dyr vaksine der vi har,
synes jeg, litt for dårlig dokumentasjon på langtidseffekter. Og hvis vi skal tenke at
dette skal vektes annerledes i et fattig land, så tenker jeg hvordan skal man da vekte
det? Skal vi sette i gang denne vaksinasjonen i fattige land før vi vaksinerer våre egne,
så må det være fordi de trenger det mer enn oss. Og da må vi ha en rimelig trygghet
på at det er en god vaksine. For det måtte være vektingen, i så fall, at vi må være
ganske trygg på at dette er bra og jeg synes absolutt at vi burde startet med
vaksineringen i fattige land fremfor i våre land.
Videre bemerkes det at u-land vil uansett ikke ta i bruk en vaksine som ikke vurderes trygg
nok i den vestlige verden, selv om en litt annen risikovurdering kunne vært fordelaktig:
Men ingen land vil ta i bruk en vaksine som ikke dømmes trygg nok i den vestlige
verden, selv om den ville hatt stor nytte. Det er i prinsippet en god ting, men ikke
nødvendigvis i praksis.
Tatt opp i forbindelse med rotavirus vaksinen i USA. Viste seg at barn som fikk
vaksinen hadde større risiko for tarmslyng så vaksinen ble trukket tilbake. Det var nok
riktig ettersom barn ikke dør av rotaviruset i USA, men i u-land der dette er en viktig
dødsårsak så kunne de reddet mange barneliv mot hvert barn som ville fått denne
komplikasjonen.
Så risikovurderingen burde nødvendigvis ikke alltid være lik mellom vestlige land og u-land.
Det formidles av de flest informanter at den virkelige problematikken i å få en vaksine ut i uland ikke bare er pris og betaling av vaksinene, men den manglende infrastrukturen der, og at
dette ofte glemmes i diskusjonen rundt legemidler som skal gies til u-land:
Ja, det som er problemet med utviklingsland, sånn generelt sett, er et av
hovedproblemene er at det er ikke bare det å få legemiddelet frem, men de har en helt
manglende infrastruktur. Hvordan skal de sørge for at nok 11-12 åringer faktisk skal
få vaksinen, og det er ofte det man glemmer i diskusjonen rundt legemidler til
utviklingsland.
Industrien har vært kritisert for høye priser, men like stort problem er manglede
infrastruktur som sørger for at legemiddelene faktisk kommer frem til de som trenger
de. Og internt i mange land er det veldig stort problem rundt forfalskning av
legemidler, og det er korrupsjon, og det er mye problematisk i landene som går på
infrastruktur som må være på plass på lik linje med legemiddelet. De er på et helt
annet nivå på å forstå slike sammenhenger, og hvis man skal tro på mytene om aids og
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lignende er det lang vei å gå for at de skal forstå sitt eget beste. Stor utfordring, og et
dilemma. Utfordringen går først og fremst ut på å lage infrastrukturer som gjøre at
det faktisk lar seg gjennomføre, og det er et langt stykke å gå. HPV med 3 doseringer
egner seg dårlig, og det er vel også derfor det prøves å utvikle nye varianter.
Det bemerkes også at dette faktisk er en vaksine som gies over tre doser, og bare det å få gitt
en vaksine en gang er vankelig i utgangspunktet. Derfor mener samtlige informanter at det
derfor burde utvikles en vaksine som er mer egnet for administrasjon i u-land:
Det er jo et enormt apparat som må til for å kunne gjennomføre vaksine programmet.
Så hvis vaksiner skal kunne være effektive i u-land, så burde man kanskje utvikle
vaksiner som bare kunne blitt gitt en gang og som kunne gies per oralt eller nasalt
injeksjon.
… det gjenstår ganske mye forskning og metode utvikling for å finne en vaksine som er
ideell for bruk i u-land. Og det er de som trenger det mest, egentlig trenger jo ikke vi
det sånn strengt tatt, men grunnen til at det er fint å gjennomføre vaksinasjon i
Skandinavia er jo at vi har anledning til å gjøre langtidsstudier og virkelig evaluere.
For du kan ikke evaluere en langtidseffekt i Afrika, det ville være ytterst vanskelig.
Vil forskningen fortsette videre? Ja, det tror jeg, for det er jo sikkert et marked for det.
Det største markede er jo i u-land, og hvis u-land ser at de ikke kan ta i bruk disse
vaksinene fordi de er for dyre eller for vanskelig å administrere, og for vanskelig å
følge opp, så blir de jo ikke kjøpt. Min personlige mening er at dagens vaksiner
kanskje er mindre egnet å applisere i u-land, og det er med hensyn til logistikken og få
det gjennomført. Disse vaksinene… du tenker på temperatur, frakt og det er mange
hensyn å ta. Og det å spore opp disse kvinnene, for hvis det skal fungere 100 % så må
det gies som anbefalt.
Det fremkommer for øvrig at det gjenstår mye forskning før man har en vaksine som er
appliserbar i u-land, og at selv om det største markede finnes der vil det være mer eller mindre
umulig å gjennomføre langtidsstudier der, så derfor er det uansett bra å gjennomføre
vaksinasjon i blant annet Skandinavia slik at langtidsvirkningen kan følges. Avsluttende blir
også etikken rundt HPV-vaksinasjon tatt opp, og en informant mener at det er uetisk å
gjennomføre en vaksinasjon i u-land fordi de ikke har et screeningprogram, siden det i alle
evalueringer som er gjort i forbindelse med HPV-vaksinen er understreket at man ikke kan
slutte med å screene. Det vil derfor være uetisk å vaksinere i u-land uten å etablere et
screeningprogram også, og at det er en uetisk holdning at man skal vaksinere istedenfor å
screene:
Ja, det synes jeg. Det viktigste er at det er en forutsetning for at det skal screenes hele
tiden, og vi vet at kvinner omtrent ikke får en eneste gynekologisk undersøkelse i en
god del land, så er det klart at hvis ikke de kan gjennomføre et screeningprogram også
så… De må kunne gjennomføre det på samme måte som her, ellers mener jeg det er
helt uetisk. Og der igjen synes jeg det kommuniseres dobbelt, for det sies at det kan
gjøres i stede for i u-land plutselig, mens her hjemme er det; og husk på vi må screene.
Men det er klart at det er ingen steder i offisielle dokumenter der det står at man tar
bort screeningen, og da kan man heller ikke gjøre det i andre land. Hvis man har tenkt
å gjøre dette på en etisk forsvarlig måte, og da må man være villig til å bygge opp en
helsetjeneste for kvinner, og det kunne vært veldig gunstig det. En gynekologisk

142

undersøkelse i 30 årene, for eksempel var det en som sa, ville jo avdekke fryktelig mye
av forstadier, men de har jo ikke det tilbudet. Så det er ikke annerledes vekting, men
det må være det samme som gjelder, så hvis vi sier vi er nødt til å opprettholde
screeningen, så må man etablere det.
En annen informant kommenterer i forbindelse med dette at det er praktisk talt umulig å
opprette et screeningprogram i u-land for man er heldig om man får en kvinne til å stille opp
en gang, og når man da heller ikke har ressurser til å behandle de som får påvist
celleforandringer så blir det hele bare deprimerende:
Det som gjør at du ikke får screening til å virke i u-land er at du kan ikke få inn
kvinner til undersøkelse. Jeg har jobbet i Afrika, Nairobi Kenya, der vi satte opp den
første radiumstasjonen for behandling av livmorhalskreft på 60-tallet, og da prøvde vi
at vi skulle kjøre inn screening programmet. Men du har ikke en sjanse for de kvinnen
ser du aldri mer, og eneste sjanse var å sjekke de en gang i livet, og da kunne du
oppdage det litt tidligere. Men når du ikke har ressurser til å behandle det, så er det
veldig deprimerende. Og i India er det enda verre. Og min store bekymring er hvordan
vi skal redde de kvinnene. Men vi er et ledende land og må derfor drive det fremover
og må vise at dette fungerer.
Derfor er det viktig at vi som har ressurser til det tar i bruk vaksinen og tester den ut slik at
den kan gies til u-land om den viser seg å være effektiv og sikker. I denne sammenheng
belyser et par informanter at det da er særlig viktig at man studerer dette med replacement, for
om det skulle bli tilfelle og at andre onkogene typer vil ta over og være mer hissige, så vil
faktisk livmorhalskreftproblematikken i u-land bli forverret. Et tilleggspoeng en informant
også bringer på bane når det kommer til en vaksine som HPV-vaksinen, som virker 20-30 år
frem i tid, kan det også være vanskelig å markedsføre det siden de har andre mer akutte
problem som trengs å løses:
… enda vanskeligere å markedsføre et produkt som virker på langsikt, for hva hjelper det
om de dør av malaria i mellomtiden. Men allikevel klart at det ville være kjempe nyttig i
u-land og mye mer nyttig enn hos oss.
Det kommer frem at gjennomgående alle informanter mener at u-land egentlig har større nytte
av vaksinen enn det vi har her i Norge, men på bakgrunn av ulike argumenter i forbindelse
med u-landsdebatten mener også de fleste at det ikke av den grunn er mindre aktuelt å ta
vaksinene i bruk i Norge. Som i de andre kapitlene mener også hovedsakelig de samme
informantene som synes at det ikke er belegg i dokumentasjonen for å innføre den i Norge på
dette tidspunkt, at dette også gjelder u-land. En del av informanter som mener det er grunn til
å implementere vaksinen i vaksinasjonsprogrammet i Norge nå, og som også mener den
særlig burde taes i bruk i u-land, begrunner vanskelighetene i å få gjennomført en vaksinasjon
i u-landene med hovedsakelig manglende infrastruktur og tregangsdosering. Så vaksinering i
u-land er tydelig et komplisert anliggende med mange forskjellige argumenter.
5.4.1.6 Argumentasjonsvekting
Det er flere argumenter som blir gjeldende når informantene omtaler HPV-vaksinasjon, og
informantene vektlegger argumentene noe forskjellig selv om de har endt på samme
konklusjon eller konkluderer forskjellig. Av informantene har litt over halvparten konkludert
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med at de synes HPV-vaksinen bør implementeres i vaksinasjonsprogrammet i Norge, mens
de gjenværende mener at det ikke er forsvarlig på dette tidspunkt. Av de informantene som er
for vaksinene er det argumenter som kost-nytte, sosial ulikhet, at det er bedre å forebygge enn
og behandle, å hindre forskningsstans ved å ta i bruk ny teknologi som utvikles, og ikke å
gjøre samme feilen ved å vente med å ta noe i bruk slik det ble med screeningsprogrammet i
Norge, som vektlegges. Som grunnlag for denne argumentasjonsvektleggingen tar
informantene utgangspunkt i at dokumentasjonen er god nok og indikerer at vaksinen har
effekt, at sykdommen er alvorlig nok i forhold til tiltak at det er en type sykdom som
forebygges best med flokkbeskyttelse og at det er lite som tilsier at vaksinen ikke er sikker.
Enkelte informanter legger også til at den kan være effektiv mot sykdommer andre steder i
kroppen forårsaket av HPV-typene som dekkes av vaksinen. Flere av informantene bemerket
for øvrig at det var en del kunnskapshull i dokumentasjonen og antydet i enkelte
sammenhenger at dokumentasjonen ikke var så god som man kunne ønske, men alle
konkluderte allikevel med at de var positive til vaksinen. Hovedtyngden av informantene som
var for vaksinen vektla sosial ulikhet og kost-nytte tyngst. I tillegg til disse argumentene
vektla også enkelte av disse informantene noen andre argumenter: En informant vektla i
tillegg argumentet om at det å forebygge var bedre enn å behandle, en annen informant mente
argumentet om at det var viktig å ta i bruk vaksinene for å sørge for at forskningen ikke tørket
ut var av stor betydning, en tredje informant vektla at det også var viktig å skaffe mer data på
vaksinen og at det var en grunn til å implementere den i vaksinasjonsprogrammet, og en
fjerde informant synes det var veldig viktig å ikke gjøre samme feilen ved å vente for lenge
før man tar noe i bruk slik det ble gjort med screeningprogrammet samt at hvorfor skal ikke vi
gjøre det når så mange andre gjør det. En av informantene som var for vaksinen formidlet for
øvrig ingen klar argumentasjonsvektig annet enn å bemerke at dokumentasjonen ikke var
komplett men synes allikevel at det var riktig å innføre den for det var lovende resultater og at
behovet var der. En annen informant kom ikke med en tydelig personlig
argumentasjonsvekting, men gjenga rapportenes konklusjoner, og det fremgikk i disse
gjentagelsene av disse at informanten var for vaksinen. Blant informantene som var imot en
implementering av vaksinen i vaksinasjonsprogrammet var argumentene om at det ikke var
god nok dokumentasjon på effekt, at sikkerheten ikke er godt etablert, at sykdommen ikke er
alvorlig nok i form av belastning på samfunnet i forhold til tiltak, at vaksinen er veldig dyr, og
at det er en dårlig prioritering av helsekroner, mest sentrale. Blant informantene som var imot
var alle enige om at det viktigste argumentet var at det er for dårlig dokumentasjon både på
effekt og sikkerhet. I tillegg til dette la også tre informanter vekt på at det er en dyr vaksine
som ved implementering i vaksinasjonsprogrammet representerer en dårlig prioritering av
helsekroner. To informanter la også vekt på at sykdommen ikke var alvorlig nok i form av
belastning på samfunnet i forhold til tiltak. Ingen av informantene som var imot en
implementering av HPV-vaksinen omtalte politiske argumenter som sosial ulikhet, for det ble
poengtert at man ikke kunne diskuterer politikk før man vet at noe faktisk virker.
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6 DISKUSJON
6.1 Generell vurdering av faktagrunnlaget
Det finnes mye litteratur om HPV og HPV-vaksinen. Men når eksempelvis
Kunnskapssenteret vurderte denne litteraturen i 2006 ble det identifisert kun ti av 81 artikler
og 427 referanser som fylte inklusjonskriteriene for kvalitet. Og av de ti hadde åtte høy
kvalitet, og to hadde middels kvalitet. Men det mest oppsiktsvekkende var at alle, utenom en
studie, var sponset av en av produsentene av vaksinen. Dette indikerer at det er mye som er
skrevet om HPV-vaksinen, men at det er lite klinisk dokumentasjon, og det som finnes av
klinisk forskning og lignende ofte er gjort i samarbeid med eller direkte av industrien. Videre
fremkommer det at studiene har kort oppfølgingstid (≤ 48 måneder) og at studiene bruker
surrogatendepunkter der effekt blir målt på forstadier til livmorhalskreft og ikke
livmorhalskreft direkte, og at antistoffresponsen varighet, virkningen og bivirkningene derfor
kun er kjent i et korttids- og eksperimentperspektiv og ikke i et befolkningsperspektiv. Det er
for øvrig klart at siden 2006/2007, da blant annet rapportene fra FHI og Kunnskapssenteret
ble publisert, har oppfølgingstiden økt tilsvarende ettersom vi nå er i 2008, men det er
allikevel et relativt beskjedent tidstillegg ettersom livmorhalskreft bruker fra 10-30 år å
utvikle seg. Det finnes per i dag ingen studier som direkte viser at vaksinen forebygger
livmorhalskreft.
Studiene som er utført på HPV-vaksinene er gjort i regi av produsentene. Det vil si at det er
produsentene som designer, utfører og analyserer resultatene ved disse studiene. Studiedesign
er avgjørende for hva man får frem i studien, og det kan formes på ulike måter slik at ulike
aspekter kommer frem. Det er kjent at studier som designes og gjennomføres av industrien
selv ofte har en fordelaktig design, slik at resultatene kan med større sannsynlighet peke i
favør av hva som ønskes å illustreres, mens mindre positive ting kan undergraves,
eksempelvis kan dette være at man bruker adjuvans som placebo, slik at ikke eventuelle
bivirkninger ved adjuvansen kommer tydelig frem, og vaksinen totalt vil virke tryggere enn
den er om det ligger bivirkninger i adjuvansen. Dette mener enkelte er tilfelle med særlig
studiene av Gardasil.

6.1.1 Kompetanse
Det fremgår at de utnevnte eksperten i forbindelse med vurderingen av HPV-vaksinen er
gynekologene og da særlig de onkologiske gynekologene. Dette gjenspeiler seg i de fleste
rapportene i forhold til hvem som er valgt ut til å sitte i ekspertgruppene, og blant de fleste
informantene som omtaler dette. Og det er klart at gynekologer og onkologiske gynekologer
har en viktig kunnskap når det kommer til livmorhalskreft og behandling som sådan, og de ser
de kvinnene som lider av sykdommen og bekymringer relatert til usikkerheten ved unormale
celleprøver og utredning. De opplever dermed konsekvensene ved en HPV-infeksjon og
utviklingen av livmorhalskreft, samt andre krefttyper i underlivet og påvirkningen og følger
dette kan ha. Og erfaringene de har om disse anliggender gir de et viktig grunnlag til å uttale
seg om livmorhalskreft og for så vidt også HPV om de har engasjert seg i sammenhengen
mellom HPV og livmorhalskreft. Patologene har også blitt inkludert som en del av ekspertene,
og det er fornuftig ettersom de har kjennskap til de histologiske endringene som skjer i
forbindelse med utviklingen av kreft, og foretar vurdering av histologiske snitt og celleprøver
fra blant annet livmorhalsen. Enkelte patologer ser også på tilstedeværelsen av HPV DNA i
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celleprøver og biopsier, og har ekspertise til å bidra til å vurdere HPV-tester i forbindelse med
HPV-typing og lignende. I hovedsak er kompetanse innen screeningprogrammet og
forskningen på HPV blitt inkludert, og i FHIs ekspertgruppe er det blant annet inkludert fire
interne medlemmer hvorav to er tilknyttet Avdeling for vaksinasjon, men det er ikke oppgitt
om deres bakgrunn er relevant i forhold til vaksiner, og det står ingen ting om bakgrunnen
deres på FHI sine nettsider. Det samme gjelder representantene fra Avdeling for
infeksjonsovervåkning og Avdeling for virologi, men i forhold til den sistnevnte står det
spesifisert forsker. Det er derfor nærliggende å tro at personen har kompetanse innen
virologisk forskning. Det er klart at alle disse fagområdene er relevante i denne forbindelse,
men det er i utgangspunktet en vaksine dette er snakk om, og en vaksine virker først og fremt
på immunsystemet, og derfor slår det meg at det faktisk ikke er inkludert en eneste
immunolog i forbindelse med vurderingen av vaksinen av hva som fremkommer i rapportene.
Og etter mitt skjønn er det faktisk immunologene som bør være den fremste ekspertisen her,
om ikke annet så på linje med gynekologene, for det er de som har kunnskap om den naturlige
immunresponsen på HPV og hvordan en HPV-vaksine kan virke inn på det naturlige
forsvaret. Men det som faktisk er overliggende den enkeltes kompetanse her er på hvilket
grunnlag de har blitt valgt ut. Det er rimelig å anta at viktigheten av immunologenes
kompetanse har vært identifisert i denne forbindelse, og selv om det bemerkes at det er et lite
miljø og det kan være vanskelig å få tak i personer som kan bidra, er det vanskelig å tro at
ikke en immunolog hadde interesse i å være med på dette. I tillegg har jeg heller ikke helt
inntrykk av, gjennom hva jeg har erfart, at det er så begrenset med kompetanse som er
relevant i denne sammenheng, men at problematikken muligens kan være mer hvem som er
ønsket å bli inkludert. Jeg ser ikke eksempelvis at forhold som status innen miljøet bør være
mer attraktivt og gi mer tyngde til arbeidet, for det er jo kompetansen alene som er viktig for å
få frem en faglig vurdering.

6.1.2 Underforståtte forutsetninger
Det er mange anliggender som fremgår som et faktum, selv om det også finnes utsikkerheter
ved disse. Det første anliggende som er den primære forutsetningen er at opptil 99 % av
livmorhalskrefttilfellene forårsakes av en vedvarende HPV-infeksjon. Bakgrunnen for denne
antagelsen er at det er funnet HPV DNA i oppimot alle livmorhalskreftbiopsier, men man vet
ikke den eksakte mekanismen for hvordan en HPV-infeksjon utvikler seg til kreft. Man antar
allikevel at det er en sannsynlig sammenheng der, men det er usikkert i hvilken og i hvor stor
grad. Det vedkjennes for øvrig at HPV er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig risikofaktor for
utviklingen av kreft, og at andre faktorer også påvirker kreftutviklingen, som man ikke helt
klart vet hva er selv om det er identifisert mulige risikofaktorer som kan assosieres (se kapittel
3.1.3).
Det er også en antagelse at om man forebygger forstadier for livmorhalskreft så vil man også
forebygge kreften. Selv om det er belegg for å anta dette er det ingen dokumentasjon på dette,
og derfor kan man ikke si det med fullstendig sikkerhet.

6.1.3 Effekt
Vaksinene blir beskrevet å ha en effekt opp mot 100 % på HPV-typene som vaksinene
dekker. Men et tankekors her allerede er at 100 % er et tall som mer eller mindre aldri oppstår
innen biologi, og derfor blir det litt problematisk å tro på at vaksinen har 100 % effektivitet
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om man har litt kunnskap om biologi. Biologien er så kompleks og individuell, og ingen
vaksiner har en effekt på 100 % grunnet blant annet dette. Det fremkommer også at
effektprosenten øker med oppfølgingstiden i studiene, men dette er nok mye grunnet det
faktum at kun de som ikke har utviklet celleforandringer etter en viss tid blir inkludert til
videre oppfølging. I grupper der disse ikke har blitt ekskludert har vaksinen en betraktelig
lavere effekt, eksempelvis 46,6 % fra Gardasil (se kap. 5.3.3). Det fremkommer derfor at
studiedesignet gjennom inklusjonskriterier kan forme effektutfallet en del.
I studiene på vaksinene blir også alle infeksjoner som ikke er forårsaket av HPV 16 og/eller
18 ikke oppgitt i studiene. Siden celleforandringer og lesjoner ofte inneholder flere HPV-typer
samtidig, altså det man referer til som multiple lesjoner, kan det hende at individene som er
negativ for HPV 16 og 18 har forstadier forårsaket av andre HPV-typer. Men siden disse ikke
oppgies, får man ikke et bilde på hvor mange forstadier det er reelt sett, men kun de som har
HPV 16 og 18. Dette innebærer at antall forstadier som hindres ved HPV 16 og 18
vaksinering totalt sett ikke kommer frem, og derfor får man ikke frem vaksinens effekt på det
totale antall forstadier. Så studiene har benyttet optimaliserte forhold for effektmåling som
ikke vil gjenspeiles i en reell vaksinasjonssituasjon.
Vaksinen virker kun på to av flere onkogene HPV-typer. Det fremkommer mange forskjellige
tall i dokumentene og blant informantene på hvor mange onkogene HPV-typer som går på
genitalområdet, og tallene rangerer fra 12 til 20 totalt. Det fremgår derfor at det ikke er
enighet om eller lik kunnskap om hvor mange det egentlig finnes, og det representerer en
usikkerhet selv om den ikke nødvendigvis vil påvirke vurderinger direkte. Det viktigste er det
faktum at det finnes flere onkogene HPV-typer enn de to som dekkes av vaksinen, og at dette
kan ha implikasjoner på vaksinens egentlige effekt, som jeg kommer tilbake til senere i
kapittelet.
Det er også mange forskjellige estimater på hvor mange tilfeller av livmorhalskreft som
skyldes HPV 16 og 18. Det fremgår som en generell formulering at HPV 16 og 18 forårsaker
alt fra 60 til 80 % av livmorhalskrefttilfellene, der den vanligst oppgitte andelen er ca. 70 %.
Men dette er en litt upresis formulering, for det er ikke slik at det er påvist at HPV 16 og 18
nødvendigvis forårsaker ca. 70 % av livmorhalskrefttilfellene, men at det er funnet HPV DNA
fra HPV 16 og 18 i ca. 70 % av livmorhalskrefttilfellene, og andelen på 70 % er en
sammenslåing av forekomsten av de to HPV-typene, og at det kan være andre HPV-typer til
stedet samtidig. Når det kommer til HPV-typene som er assosiert med kjønnsvorter oppgies
det ganske konkret at HPV 6 og 11 til sammen er funnet i 90 % av tilfellene. For både HPV
16 og 18 og HPV 6 og 11 blir det sjelden oppgitt den individuelle forekomsten av hver og en
HPV-type, kun en sammenslåing av HPV 16 og 18 og HPV 6 og 11, noe som kan føre til en
litt skjev oppfatning av den reelle forekomsten, og en redusert nyansering.
Et viktig poeng er at forekomsten av HPV 16 og 18 ikke forekommer like hyppig i forstadier
til livmorhalskreft. Prosentandelen for forekomsten av HPV 16 og 18 er oppgitt i alt fra 17 til
56 %. Dette tilsvarer en signifikant forskjell fra eksempelvis 70 % som det konsekvent
formidles at HPV 16 og 18 forårsaker. Om HPV 16 og 18 kun finnes i ned til 17 % av
forstadiene (se kapittel 5.3.4 og 5.3.5 og 5.3.6 ) kan man stille et spørsmålstegn til hvor
mange forstadier vaksinen egentlig kan forhindre. Siden vaksinens effekt er testet ut på
forstadier til livmorhalskreft og ikke livmorhalskreft direkte, er det nærliggende å anta at
antall forstadier forårsaket av HPV 16 og 18 er mer relevant enn antall livmorhalskrefttilfeller
med HPV 16 og 18 forekomst, for å estimere den reelle vaksineeffekten, siden man faktisk
ikke vet hvordan vaksinen vil påvirke tilfeller av livmorhalskreft. Om man regner på
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forstadier så vil effekten bli lavere selv om vaksineeffekten mot HPV 16 og 18 er så mye som
100 %, så det blir en liten reell effekt på forekomsten av forstadier til livmorhalskreft om
HPV 16 og 18 kun finnes i eksempelvis 17 %, eller også 56 % av disse. FHI argumenterer i
sin supplerende rapport at vaksinens effekt kan allikevel være større enn dette, og forklarer
dette med at forstadier forårsaket av andre HPV-typer enn 16 og 18 kan gå hyppigere spontant
tilbake, og at HPV 16 og 18 er mer persistente og kan derfor forårsake opptil 70 % av
livmorhalskrefttilfellene. Så det betyr at vaksinen beskytter mot de persistente HPVinfeksjonene forårsaket av HPV 16 og 18, slik at disse ikke utvikler seg til livmorhalskreft og
at man dermed får en større effekt av vaksinen allikevel. Dette er et tenkelig scenario, men
dette vet vi ikke og ergo blir det faktisk en antagelse.
Det er veldig uklart, fra hva som fremgår i dokumentasjonen, om vaksinens reelle effekt er på
forstadiene eller selve kreften, og det veksles mellom at vaksinen har effekt på forstadier og
på livmorhalskreft, og det omtales til tider som om det egentlig er det samme. Men effekten
på selve kreften den vet vi jo ikke, siden vaksinen er testet ut kun mot forstadier, så da må jo
forstadiene først og fremst bli effektmålet og det man tar utgangspunkt i når man estimerer
vaksinens effekt. Det fremgår at vaksinen vil ha stor effekt på forstadiene, men når estimatene
for effekt blir regnet ut baseres disse på forekomsten av HPV 16 og 18 i selve
livmorhalskrefttilfellene (se blant annet i FHIs rapport side 29. For om man regner seg tilbake
der, fremkommer det at de har tatt utgangspunkt i at 70 % skyldes HPV 16 og 18, og det er
tallet fra forekomsten av HPV 16 og 18 i livmorhalskreft). Dette vil gi et skjevt bilde på den
faktiske effekten, for estimatet blir da regnet ut på tvers av effektmålene; altså effekten er vist
på forstadier, men antall prosent forårsaket av HPV 16 og 18 blir hentet fra livmorhalskreft,
og da må det legges inn forutsetninger som blant annet at HPV 16 og 18 er mer persistente og
har større sjanse for å utvikle seg til kreft enn andre typer og at derfor 70 % av forstadiene
som vil utvikle seg til livmorhalskreft skyldes HPV 16 og 18, og at forstadier er en
forutsetning for utvikling av livmorhalskreft. Så estimatene i seg selv er konstruerte basert på
antagelser og er ikke regnet kun basert på det eksisterende faktagrunnlaget.
I tillegg til disse usikkerhetene ved estimatene kommer også andre tilleggsfaktorer inn som
påvirker vaksinens reelle effekt. Det faktum at det fremgår mange forskjellige estimater på
hvor effektiv vaksinen vil være i de forskjellige rapportene og dokumentene, bekrefter at det
finnes en del usikkerhetsmomenter. Når man leser rapportene og lignende etter hverandre i
kronologisk rekkefølge, får man inntrykk av at vaksinenes effekt akkumuleres og blir høyere
og høyere, og at flere og flere livmorhalskrefttilfeller kan forhindres: I FHIs rapport fremgår
det at 50 % av livmorhalskreft kan forhindres, mens de avsluttende, i SHdir sin rapport, blir
estimert at opptil 75 % av livmorhalskreft kan forhindres. Generelt antall
livmorhalskrefttilfeller som kan forhindres oppgies fra å være fra maks 44-75 %. Det viktige å
bemerke seg her er at effekten regnes ut med utgangspunkt i en del forutsetninger om
tilleggsfaktorer. De forutsetningene som går igjen i de fleste estimat er at vaksinen har en 90100 % effektivitet på forstadier med kun HPV 16 og 18, at 70 % av livmorhalskrefttilfellene
er forårsaket av HPV 16 og 18, at 94 % av livmorhalskrefttilfellene i året er forårsaket av
HPV, og at det er en vaksinedekning på 90 %. Det er mulig at vaksinen har effekt på 90-100
% på forstadier med kun HPV 16 og 18, men her må man også huske på at i en reell situasjon
vil ikke de fleste celleforandringer kun inneholde HPV 16 og 18. Det er også mulig at
vaksinedekningen er på 90 %, selv om dette også vil avhenge av hvor kontroversiell vaksinen
vil bli oppfattet basert på informasjonen som vil bli gitt om den. Og det er fornuftig å ta høyde
for at ikke alle livmorhalskrefttilfelle forårsakes av HPV. Men at de regner med andelen
livmorhalskrefttilfeller som forårsakes av HPV 16 og 18 blir litt upresist, grunnet min
forklaring over. Men det viktigste er at det ikke fremgår særlig tydelig at det legges antagelser
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inn i beregningene, så det inntrykk man sitter igjen med er at estimatet på effekt er et reelt
estimat som baseres på dataen som foreligger og andre etablerte faktorer. En mer reell
fremgangsmåte og fremlegg av effektestimater kunne vært å ta utgangspunkt i det vi vet, som
er antall forstadier med HPV 16 og 18 tilstedet, vaksinens effekt på forstadier med HPV 16 og
18, og regne ut vaksinens effekt på selve forstadiene. Så kunne det vært aktuelt å videre legge
frem antatt effekt på livmorhalskreft der man presiserer antatte forutsetninger som må være
tilstede for at dette estimatet skal være reelt, slik at det man oppfatter som reell effekt faktisk
er det, og at usikkerhetene ved estimatene er tydelige.
Videre er det også forskjellige tolkninger om vaksinen har mest effekt på forstadiene eller på
livmorhalskreft. Det fremgår eksempelvis i FHIs rapport at vaksinen vil være veldig effektiv
på forstadiene til livmorhalskreft, og at Gardasil vil i tillegg resulterer i en lavere forekomst
av både lavgradige celleforandringer og forstadier til kreft, og det estimeres at behovet for
utvidet diagnostikk kan derfor reduseres med 60 % hos de som blir vaksinert på grunn av
effekten på forstadier (det er ikke oppgitt en kilde eller utregning for dette estimatet for
øvrig). Det konkluderes basert på dette at vaksinen også vil ha effekt på
livmorhalskrefttilfellene, uten at det fremgår særlig tydelig at det er med forutsetningen at
forhindrer man forstadier vil man også forhindre livmorhalskreft, i akkurat denne forbindelse.
Men i Kunnskapssenterets rapport Nr. 5-2007 rapporten derimot, fremkommer det at vaksinen
i større grad vil forebygge livmorhalskreft enn grove og lette celleforandringer (se kapittel
5.3.1). SHdir rapporten henviser til Diane Harper, som mener at vaksinene vil kunne
forebygge 44 % av grove celleforandringer for alle HPV-typer, og opp til 100 % forårsaket av
HPV 16 og 18, og bemerker videre at HPV-naive individer som får minst en vaksinedose vil
kunne få beskyttelse fra 75-100 % mot grove celleforandringer forårsaket av HPV 16-18. Og
dette siste er det mest interessante, for med slik høy beskyttelse fra kun en vaksinedose kan
man undres over om man faktisk ikke trenger tre doser for å oppnå estimert beskyttelse. Det
utgjør en stor økonomisk forskjell med tanke på innkjøp av vaksinen og administrasjon ikke
minst.
Man vet uansett ikke hvor lenge vaksinen gir beskyttelse, så behovet for boosterdose er uklart.
Videre fremkommer det at antistoffresponsen for HPV 18 i Gardasil synker ned til
placebonivå etter kun tre år, og det kan jo faktisk indikere at en boosterdose er nødvendig
allerede etter tre år (se kapittel 5.3.1 og 5.4.1.1).
Det formidles at vaksinen kan være effektiv mot de resterende HPV-typene som vaksinen
dekker hos individer som kun er smittet med noen av disse HPV-typene. I SHdir rapporten
fremgår det at Diane Harper poengterer at ny kunnskap indikerer at vaksinen også kan være
nyttig for kvinner som har gjennomgått en HPV-infeksjon, men som ikke er i den aktive
fasen. Men det fremgår i studie 013 på Gardasil der vaksinen ble evaluert i to undergrupper
med individer, som var HPV-positive for grove celleforandringer ved PCR og/eller
serumpositive, at vaksinen hadde henholdsvis -44,6 % og -33,7 % effekt. Det vil si at det var
faktisk en 44,6 % og 33,7 % større forekomst av endepunkter hos de som fikk vaksinen enn i
placebogruppen der individene ikke ble ekskludert fordi de var HPV-positive. Produsenten
mener for øvrig dette skyldes av at det har forekomt en ubalanse i fordelingen av individer
mellom vaksinegruppen og placebogruppen, der individene som var i vaksinegruppen
tilfeldigvis hadde større sjanse til å utvikle grove celleforandringer pga økt prevalens av
risikofaktorer sammenliknet med placebogruppen. Dette forsvarer de med at det ikke har vært
noe tegn til at vaksinen har negativ effekt på etablerte infeksjoner med HPV-typene som er
dekket av vaksinen i de andre studiegruppene. Dette er et litt vagt argument, og denne
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problematikken er meget oppsiktsvekkende og taes også videre opp i forbindelse med
sikkerheten i neste kapittel.
Det som også er problematiske er at det ikke er gjort effektivitetsstudier på vaksinens
målgruppe som er satt til 11-12 åringer i Norge. På denne aldersgruppen er det kun gjort
immunresponsstudier, og siden denne synes å være minst like god som immunresponsen til
unge kvinner, menes det at det kan brukes som grunnlag for å anta at effekten også vil være
lik. Men det er ikke nødvendigvis sikkert, for immunsystemet er meget forskjellig før og etter
pubertet, så denne antagelsen er ganske dristig. Men selvfølgelig det vil være problematisk å
studere effekten på denne aldersgruppen, siden dette gjøres ved gynekologiske undersøkelser
med celleprøver og HPV-typing, noe som ikke lar seg gjennomføre på denne aldersgruppen.
Men siden man ikke kjenner korrelatet mellom antistoffnivå og beskyttelse kan man heller
ikke si noe om vaksinens effekt basert på det.
Uansett vil det ta lang tid før man ser vaksinens egentlige effekt på livmorhalskreft, siden det
vil ta minst 10 år før de vaksinerte jentene kommer i screeningalder. I forbindelse med dette
er det et tankekors at placebogruppen i studiene ble gitt vaksine etter 3-4 år for det ble ansett
som uetisk å la være fordi vaksinen var så effektiv. Hadde de ikke gjort det ville man hatt
bedre data på langtidseffekten nå, siden disse ble vaksinert for mange år siden, men i stede må
vi vente på resultater fra egne langtidsstudier på effekt fra en nystartet vaksinasjon som vil
som sagt ta minst ti år til. Her igjen kommer faktumet om at studiedesign kan gjøre at man
ikke får til ting. Og om man finner ut at vaksinen ikke har så god effekt som antatt når
vaksinen er tatt inn i blant annet vaksinasjonsprogrammet i Norge, vil industrien allerede ha
tjent sine penger.
Generelt sett er det interessant å se hvor lett vaksinens effekt kan få så forskjellige estimater
helt avhengig av hvilket grunnlag og hvilke forutsetninger og parametere man legger til. Og
det fremkommer at det i størst mulig grad har blitt benyttet en positiv og til tider noe meget
optimistisk tilnærming der det taes sikte på så høy som mulig oppnådd effektivitet. Så man får
inntrykk av at det er mest ønskelig å demonstrere vaksinens best mulige effekt innen visse
realistiske rammer, for ingen estimater er gjort i eksempelvis noen av rapportene på hvor lav
effekt vaksinen faktisk kan ha. Disse tallene kan bli like mye pessimistiske som de
optimistiske estimatene er blitt positive, om bare man regner på de laveste prosentene og
regner med alt som kan nedsette vaksinens effekt. Og dette er faktisk også en realistisk
tilnærming, og slike utregninger burde også ha blitt gjort for å få frem spennet av vaksinenes
mulige effekt, og dette spennet kan man forvente vil være ganske stort. Men til syvende og
sist vil disse estimatene, både av øvre og nedre grenser, kun være estimater på mulig effekt,
for det er umulig å vite hvilke faktorer og forutsetninger som blir gjeldende og påvirker den
også usikre direkte effekten vaksinen har på forstadier og livmorhalskreft forårsaket av HPVtypene vaksinen dekker. Det er også mulig at faktorer vi ikke har vurdert en gang vil gjøre seg
gjeldende og påvirke effektutfallet til vaksinen, og derfor kan man ikke si så mye om
vaksinens egentlig effekt på dette tidspunkt, men man kan regne på en mengde alternativer.
Den upresise språkbruken som er prevalent i mange av dokumentene vedrørende effekt er
tydelig. Blant annet klargjøres det ofte ikke om det er kun prevalens av HPV 16 og 18 som tas
høyde for, og ikke forekomsten av andre HPV-typer, slik at det derfor ikke er medregnet at
andre HPV-typer kan være tilstede og forårsake sykdom. I tillegg kommer den
problematikken der de bruker prevalensen av HPV 16 og 18 i livmorhalskreft som
utgangspunkt i estimat på effekt på forstadier, og omtaler dette som det skulle vært det
samme. Men faktumet er jo at HPV 16 og 18 har en helt annen forekomst i forstadier enn i
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livmorhalskreft, slik det er poengtert over. Dette gjør at estimater på effekt og lignende blir
uklare og kan bli direkte missledende når disse oppklaringene ikke er gjort rede for. Om man
skulle ha brukt prevalensen av HPV 16 og 18 i livmorhalskreft som utgangspunkt på
beregning av effekt, skulle forutsetningen om at 70 % av forstadiene som utvikler seg til kreft
har HPV 16 og 18. Men dette gjøres ikke, for man vet jo ikke hvilke forstadier som utvikler
seg, bare at det finnes HPV 16 og 18 i opptil 70 % av livmorhalskrefttilfellene.

6.1.4 Sikkerhet
Sikkerheten og bivirkninger ved vaksinen er omtalt meget begrenset blant annet både i FHIs
rapport, der temaet utgjør kun en halv side av totalt ca. 38 skrevne sider, og i
Kunnskapssenterets rapport Nr. 5-2007 der det omtales i liknende omfang. Det er en generell
forståelse av at vaksinen er sikker og har få og ubetydelige bivirkninger (se kapittel 5.3.3 og
5.3.2 og 5.3.13), men at forekomsten er noe hyppigere hos vaksinegruppen enn
placebogruppen. Dette beskrives i studiene og gjenspeiles i rapportene og av de fleste
informantene. Men det bemerkes også at oppfølgingstiden er for kort og antall deltagere er for
få til å oppdage sjeldne, men alvorlige bivirkninger og at dette må følges opp. Det er helt klart
at dette må følges med på, for det er faktisk mange usikkerheter ved vaksinens sikkerhet som
ikke har blitt diskutert i blant annet rapportene. Det fremkommer på direkte og indirekte måter
at man faktisk ikke vet hvordan vaksinen virker på immunforsvaret og hindrer HPVinfeksjoner. Av det som blir beskrevet av vaksinens virkning i denne forbindelse bunner det
hele i at det kun er hvordan man tenker og tror at vaksinen virker, og ikke at noe er
dokumentert. Og det at man faktisk ikke vet hvordan vaksinen påvirker det naturlige
immunforsvaret indikerer at man heller ikke vet om det vil ha en negativ effekt på det. Så
muligheten for at en gunstig naturlig immunrespons og balanse vil bli ødelagt som følge av
vaksinen er tilstede og kan ikke avskrives. Dette aspektet er ikke diskutert i noen av
rapportene.
Bivirkninger blir blant annet innrapporter gjennom rapporteringssystemer. Men det har vært
vanskelig å finne frem til dette for Europa og Skandinavia, i motsetning til VAERS
rapportene i USA, som jeg fant fort frem til og fikk greit tak i via FDAs hjemmesider. Jan
Klyve i Fritt Helsevalg formidlet i denne forbindelse at han også har prøvd å finne mer om
bivirkninger, og fant det svært vanskelig å finne frem til rapporteringer og lignende fra da
særlig Europa, og har derfor også sendt opptil flere henvendelser til HOD, FHI og
Legemiddelverket med forespørsel om tilgang til blant annet globale tall på bivirkninger uten
å få noen tilbakemeldinger (personlig meddelelse). Informasjon og rådata på bivirkninger
fremgår derfor som ganske vanskelig å få tilgang på, og dermed har det beste blitt å ta
utgangspunkt i tall fra USA gjennom VAERS. Myndighetene og produsentene avviser mange
av disse rapportene grunnet det faktum at hvem som helst kan melde inn bivirkninger. Dette
er alarmerende ettersom det faktisk er en grunn til at noe blir innrapportert i utgangspunktet,
og mange av de som rapporterer inn er helsepersonell med faglig kompetanse til å vurdere
slike anliggender. Det avvises at de alvorlige hendelsene som har oppstått har noe med
vaksinen å gjøre, men da kan man stille et spørsmålstegn til hvilke kriterier som blir brukt for
å vurdere sammenhengen, og at disse kriteriene faktisk er i stand til å demonstrere en
sammenheng fremfor at det ikke er en sammenheng. Det er klart at det er vanskelig å påvise
en sammenheng mellom vaksinen og bivirkninger som oppstår i etterkant, men det
argumentet som blir brukt om at det er vanskelig å si at det er en sammenheng, blir faktisk
gjeldende også motsatt ved at man heller ikke kan bevise at det ikke er en sammenheng. Men
det fremgår at argumentet kun brukes i forbindelse med at bivirkninger ikke kan tilskrives
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vaksinen, og det er meget tankevekkende hvor fort en sammenheng blir avvist med dette
argumentet. Et annet viktig poeng er at det faktisk er kun mellom 1-10 % av bivirkningene
som blir rapportert inn. Det vil si at det reelt sett faktisk kan være opp mot 99 % av
bivirkningene som ikke blir innrapportert, og hadde disse blitt inkludert så ville kanskje de
røde lampene i innmeldingssystemet blinket for fult. Med tanke på dette er det også underlig
at de faktisk ikke tar de henvendelsene som kommer inn mer alvorlig.
I studiene fikk placebogruppen adjuvans som inneholder aluminium og ikke vanlig saltvann.
Det er knyttet alvorlige plager til aluminium, der i blant permanente nerveskader. Hvis det har
seg slik at det ligger bivirkninger i adjuvansen vil ikke dette komme frem siden
placebogruppen fikk adjuvans, for de ser som regel på differansen av bivirkninger mellom
vaksine og placebo. Bivirkninger vil da kunne bli underslått og vaksinen vil kunne virke
tryggere enn den er. Det er slående at det kun er én tabell som sammenlikner vaksinen med
saltvannsplacebo, og der er kun lokale reaksjoner inkludert og sier derfor lite om vaksinenes
generelle sikkerhet. Men det som er oppsiktsvekkende er at det fremkommer stor forskjell
mellom vaksine og saltvannsplacebo sammenliknet med vaksine og adjuvansplacebo, og dette
reiser spørsmål om hvordan en adjuvansplacebo har påvirket sikkerhetsundersøkelsene av
Gardasil (se kapittel 5.3.12).
Det er ikke gjort noen spesifikke studier på hvordan vaksinen virker på graviditet ettersom
dette er uetisk og vanskelig å gjøre, men basert på de få som ble gravide under studien
formidles det at det ikke var noen klare uheldige effekter ved vaksinen. Disse var uansett for
få til å kunne si noe om sikkerheten i denne forbindelse, men om man ser litt nærmere på dette
uansett, fremkommer det at 27 % av de gravide opplevde uheldige reaksjoner, der i blant
abort og missdannelser. Videre har det blitt innrapportert flere tilfeller av aborter og lignende i
VAERS, og en indikasjon er også at det i SPC til vaksinen ikke anbefales å gies til gravide. Så
det er klart at vaksinens innvirkning på graviditet er usikker og det er tenkelig at uheldige
effekter kan oppstå i den forbindelse. Det er for øvrig gjort dyrestudier på skadelig effekt på
svangerskapsforløp, foster eller utvikling etter fødsel, der det ikke var tegn til noen uheldige
effekter av vaksinen. Men der ble dyrene kun fulgt gjennom en enkel fertilitetssyklus og kan
derfor si lite om langtidsbivirkninger på fertilitet. Et annet viktig poeng i denne forbindelse er
at papillomavirus er artsspesifikke, så dyrestudier er uansett ufullstendig. Det står på SPC til
Gardasil at den kan gies til ammende, men det fremkommer at man ikke vet om antigener
eller antistoffer overføres via melken til barnet og det faktum at diende barn der moren fikk
Gardasil, hadde en tre ganger så høy prevalens av akutt respiratorisk sykdom innen 30 dager
(se kapittel 5.3.12) er oppsiktsvekkende og stiller et klart spørsmålstegn til om vaksinen er
trygg for ammende.
Vaksinen kan også interagere med andre vaksine den gies sammen med, og Gardasil har kun
blitt testet opp mot Hepatitt B-vaksinen selv om det finnes andre vaksiner som også gies til
den aktuelle aldersgruppen. Dette representerer en mangel ved vaksinens sikkerhetsvurdering.
Det fremgår at uheldige bivirkninger har oppstått når vaksinen har blitt gitt sammen med
vaksine mot meningitt. Det er derfor også usikkerheter knyttet til koadministrasjon av
vaksinen.
Vaksinen har ikke blitt testet for karsinogenitet, noe som er alarmerende siden dette er en
vaksine mot kreft. Det burde være en forutsetning at man har testet ut og er sikker på at en
vaksine som skal forhindre kreft faktisk ikke kan forårsake kreft. Det finnes, som nevnt i
effektkapittelet, indikasjoner for at en vaksinering faktisk kan føre til en forverring av en
allerede etablert infeksjon med HPV-typene som vaksinen dekker. I tillegg til Gardasil
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studiene fremkommer det i Juditial Watch rapporten at det er funnet 78 forskjellig rapporter i
VAERS der pasientene opplevde utbrudd av kjønnsvorter eller vorter andre steder som i
ansiktet og lignende etter vaksinasjon, og det ytres bekymring om dette også gjelder grove
celleforandringer og kreftutvikling (se kapittel 5.3.12). Dette er en meget alvorlig sak og siden
det finnes evidens på at det kan være tilfelle, burde i alle fall ikke HPV-vaksinen
administreres uten en HPV-screening på forhånd ettersom den faktisk har potensialet til å
gjøre en eksisterende infeksjon verre. Denne problematikken er ikke debattert i de norske
rapportene og man kan lure på om de har lest studiene nøye, for det var ikke vanskelig å
bemerke seg de to studiene som viste en effekt på -33 og -44,6 % når man leser igjennom
resultatene og man trenger ikke være en ekspert for å reagere på dette.
Replacement er for så vidt nevnt i de fleste sammenhenger, men avskrives av de fleste ved
henvising til at det ikke finnes belegg i publisert litteratur for at dette vil skje. Det bemerkes
allikevel at det er teoretisk mulig og må derfor overvåkes. Det er for øvrig litt underlig at
denne problematikken avfeies så lett over hele linjen, for det er en kjensgjerning at fjerner
man noe i naturen vil noe annet komme i stede. Og det er noe alle, som har litt kunnskap om
biologi, er inneforstått med. Det som skiller denne vaksinen fra de fleste andre vaksiner mot
virus er at det finnes flere HPV-typer som infiserer uavhengig av hverandre. Om man fjerner
to typer vil fortsatt de andre være tilstede helt uavhengig om de to er blitt fjernet. Og det kan
tenkes at det har vært en gunstig innretning at HPV 16 og 18 har vært mest prevalente,
kanskje fordi det finnes andre typer som er mer onkogene enn disse igjen, selv om dette ikke
er en generell oppfattning, eller av andre ukjente grunner. Og om man da fjerner disse og
ødelegger en eventuelt gunstig balanse, kan det faktisk tenkes at mer onkogene typer vil få
bedre vekstvilkår, selv om det er slik at de smitter uavhengig av hverandre. Og at disse typene
kan utvikle seg på en mer udetekterbar måte slik at man ikke vil oppdage det i forstadienivå,
enten ved at de eksempelvis utvikler seg til kreft for sent eller for raskt. Det faktum at det
finnes HPV DNA fra HPV 16 og 18 i ca. 70 % av livmorhalskrefttilfellene, sier ingen ting om
det finnes andre HPV-typer der samtidig. Så det kan være en mulighet at andre HPV-typer er
de som forårsaker kreften eller er med på det om ikke annet, og at HPV 16 og 18 finnes der
samtidig. Det kan også hende at andre HPV-typer vil forårsake mer adenokarsinomer enn
plateepitelkarsinomer, som er vanskeligere å oppdage ved screening, og dermed vil forårsake
mer livmorhalskreft fordi forstadiene ikke oppdages ved screening. Dette vil være meget
uheldig, for man kan da risikere at det i verste fall vil bli mer livmorhalskreft enn i
utgangspunktet.
Det har også blitt meldt inn en mengde tilfeller av GBS, som kan synes å være forårsaket av
vaksinen grunnet den nære tidsrelasjonen mellom vaksinering og inntreff av sykdom, og det
er skremmende at myndighetene avviser denne sammenhengen her så lett. Videre har det blitt
innrapportert 18 dødsfall (se kapittel 5.3.12). Av disse fremgår det at blodpropp er årsaken til
nesten ¼ av dødsfallene. I denne sammenheng er det aktuelt å belyse at det konkluderes at
vaksinen kan gies sammen med p-piller siden det ikke påvirker vaksinens effekt. Dette
fremkommer blant annet klart i FHIs informasjonsskriv om HPV-vaksinens som følger som
vedlegg til deres rapport. Det fremgår ikke at det er gjort egne studier på sikkerhet ved bruk
av p-piller i forbindelse med HPV-vaksinering. Så med bakgrunn i at p-piller øker sjansen for
blodpropp, og det kan være indikasjoner på at Gardasil øker sjansen for blodpropp kan man si
at det gir grunn til bekymring eller ettertanke, om ikke annet, ved at en kombinasjon av
vaksinen og p-piller fremkommer som en uproblematisk sak når dette faktisk innebærer en
klar usikkerhet. Dette er en aktuell problemstilling ettersom det er foreslått å tilby vaksinens
til jenter opp til 16 år gjennom en innhentingsvaksinasjon, og mange av disse kan bruke ppiller, og da også uten at foreldrene vet det og har tatt det med i betraktingen.
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Det har seg også slik at vaksinen består av enkelte tilsetningsstoffer (Legemiddelverket 2006).
Jeg har ikke funnet noe dokumentasjon som omtaler sikkerheten ved disse tilsetningsstoffene
blant annet verken i EMEAs eller FDAs kliniske review eller på vaksinens SPC. Dette synes
jeg er bekymringsverdig, for det er et viktig aspekt særlig ved vaksinens sikkerhet. To av
disse stoffene er for øvrig L-histidin og polysorbat 80, som er aktive stoffer. Om man
eksempelvis ser på egenskaper ved L-histidin kommer det frem at det er en aminosyre som er
en forløperen til histamin. Histamin dannes i en mengde vev, og er en akselerator i allergiske
og inflammatoriske reaksjoner, stimulerer produksjon av magesyre, og er en neurotransmitter
i mange områder av hjernen (McKee & McKee 2003). Allergier er vanligvis generelt milde,
men i noen allergier kan det brede og ekstensive utslippet av histamin føre til anafylaktisk
sjokk, og ukontrollert fall i blodtrykket (Raven & Johnson 2002). Videre brukes også histamin
i analyser for å aktivere trombin. Histamin kan eksempelvis øke trombindannelsen med fem
ganger. Trombin er en koagulasjonsfaktor som kan føre til blodpropp om den overaktiveres
(Eckmann & Diamond 2004). Basert på dette kan man si at bruk av L-histidin ikke er helt
uproblematisk, siden dette er forløperen til histamin som har mange roller i kroppen. Det er
derfor mulig at noen er sensitive til en økning i histamin gjennom et tilskudd av L-histidin, og
at histamin kan ha innvirkning på nervesystemet, fordøyelsen og blodkoagulering. Så disse
stoffene kan uheldige virkninger på kroppen i seg selv og/eller når de blir administrert
sammen, og dette burde undersøkes da særlig med tanke på utviklingen av blodpropp
eksempelvis.
Generelt fremgår det fra de fleste rapporter, og fra samtlige informanter at vurderinger av
bivirkninger kun er gjort på grunnlag av hva som blir oppgitt i blant annet SPCen til
produktene, og at det ikke er gjort noen grundig gjennomgang av dataen fra studiene av de
som skulle evaluere vaksinen blant annet FHI, og ellers andre som støtter seg til den generelle
oppfatningen. For om man ser på studiene og innrapporteringen av bivirkninger, vil en del
spørsmål, som de som er belyst over, bli identifisert å gi grunnlag for ettertanke. Men det
virker som om det ikke har vært noen særlig refleksjon utover den generelle forståelsen, slik
at underliggende problematikker ikke har blitt identifisert. Det gjenspeiles at siden vaksinen
ikke består av levende virus, og består kun av proteiner og en globalt godkjent adjuvans, så
har ikke oppmerksomheten vært like fokusert på bivirkninger slik den burde. Og det faktum at
man hviler seg på gamle forutsetninger basert på tidligere studier, som eksempelvis at bruk av
den vanlige adjuvansen er uproblematisk, er en inaktiv holdning til forskning som kan føre til
feilantagelser. For det har vist seg gang på gang at faktum som har blitt etablert gjennom
forskning kan vise seg å ikke være et faktum gjennom ny forskning. Det sies at det er gjort
mange studier på adjuvansen, og det stemmer nok, men man kan ikke avskrive
sannsynligheten ved at ny forskning kan finne at den ikke er bivirkningsfri, og da kan man
ikke lene seg på argumentet om at det er jo den som er mest brukt, slik som det til stor grad er
gjort i denne saken. Man burde være forsiktig med å anta for mye, og særlig da når man
velger å ikke utfordre vitenskapen overhode. Og det er viktig å belyse at det finnes klare og
alvorlige usikkerheter ved sikkerheten av vaksinen, og at man da vurdere disse i stede for å
bagatellisere eller undergrave dem.

6.1.5 Kostnadsberegningene
Kostnadsberegningene som er gjort på HPV-vaksinering i Kunnskapssenterets rapport Nr. 122007 og i Rapport X fra Kunnskapssenteret (se kapittel 5.3.10) viser at vaksinen er
kostnadseffektiv med utgangspunkt i visse forutsetninger. Og disse forutsetningene er meget
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optimistiske (se kapittel 5.3.2). Se også diskusjonen over om den optimistiske holdningen til
vaksinens effekt. Og som en informant bemerket ”kan alle barnevaksiner bli
kostnadseffektive om man bare legger inn nok parametere” (se kapittel 5.4.1.2). I denne
sammenheng vil jeg først bemerke at økonomirapportene var meget vanskelig å lese, og at det
ikke var mulig, gjennom tabeller og parametere som var representert i rapportene, å regne seg
frem til resultatene selv. Dette gjelder både Kunnskapssenterets rapport Nr. 12-2007 og
Kunnskapssenteret rapport Nr. X 2008 (de Blasio et al. 2008), samt SHdir sin utregning av
hva en implementering av vaksinen ville koste. Dette synes jeg er meget uheldig for da er det
vanskelig for folk som ikke er eksperter å følge resonnementet. Det er dermed vanskelig å
forstå konklusjonene. Dermed mister man litt tillitt til utredningen når man får følelse at det
konkluderes uten at man forstår hva som er premissene.
Når det gjelder bergningene kan det se ut som det er kun lagt inn kostnader for selve vaksinen
og ikke kostnader for implementering i vaksinasjonsprogrammet der utgifter som transport,
administrering, informasjon og en vurdering i etterkant av effekt og bivirkninger eller
lignende ikke er med. Dette representerer en signifikant kostnad som kan påvirke utfallet. I
forbindelse med dette er det interessant å nevne at Kunnskapssenterets rapport Nr. 12-2007
kom frem til at vaksinen ville koste 103 938 282 NOK i året eksklusivt andre utgifter (se
kapittel 5.3.2), mens SHdir i sin rapport kom frem til at vaksinen vil koste 104 000 000 NOK
i året inkludert andre utgifter. Dette blir vanskelig å få til å stemme, men det forklares i at
SHdir tar utgangspunkt i at selve vaksinekostnadene vil komme på kun 100 000 000 NOK, og
at tilleggskostnadene vil være på ca. 5,6 millioner NOK (se kapittel 5.3.10).
Videre er det inkludert produktivitetstap, som ikke er spesifisert med hva som er inkludert i
denne parameteren. Men det fremgår, som eksempel i teksten, at blant annet faktorer som
premature fødsler er inkludert, noe som kan tyde på at mye er innberegnet her, og da kan man
spørre seg om hva som er innberegnet, og om det egentlig er så relevant. Det ville vært veldig
enkelt å legge til et vedlegg med dette slik det er gjort på øvrige parametere. I tillegg til at det
er tatt utgangspunkt i alt for optimistiske forutsetninger for effekt, er det en meget begrenset
sensitivitetsanalyse (se kapittel 5.3.2). Det er blant annet ikke inkludert alternativer for
forebygging av livmorhalskreft annet enn kun det eksisterende screeningprogrammet.
Screeningprogrammet kan effektiviseres, men dette er det ikke tatt høyde for i denne
beregningen. Dette utgjør en klar mangel. I tillegg har de ikke regnet med en vaksineeffekt på
lavere enn 85 %, som også er svært optimistisk i forhold til selv FHI rapporten sine
optimistiske tall (se kapittel 5.3.11). Men at de regner med en vaksinedekning ned i 80 % er
bra, for det kan faktisk forekomme om vaksinen blir ansett som kontroversiell, og kanskje en
enda lavere vaksinedekning kan forekomme mot all formodning. Det fremkommer i rapporten
at analysen er klart sensitiv til forskjellige antagelser selv kun med de få justeringene de
utførte. Og dette er bare noen eksempler på klare usikkerheter ved
kostnadseffektivitetsberegningen. Jeg kan heller ikke se at eventuelle risikoer ved vaksinen er
inkludert i disse beregningene, og jeg vil tro at dette er høyst relevant i forbindelse med en
kostnadseffektivitetsvurdering, for bivirkninger vil jo også koste penger. Selv bare noen få
alvorlige bivirkninger hos jentene vil kunne gi meget store kostnader
Et veldig interessant poeng i forbindelse med denne rapporten er det som fremkommer i
originalutkastet av Kunnskapssenterets rapport Nr. 22-2008, er at forfatterne som har laget
den økonomiske modellen som er brukt til vurdering av kostnadseffektiviteten i
Kunnskapssenterets rapport Nr. 12-2007 har mottatt støtte fra en av vaksineprodusentene.
Dette er til overmål for øvrig fjernet i den offisielle versjonen av Kunnskapssenterets rapport
Nr. 22-2008. Ikke mindre betenkelig er det at ikke alle dataene er tilgjengelig for etterprøving
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av modellen (Hofmann 2007). Dette gir ytterligere god grunn til å stille et ytterligere
spørsmålstegn ved rapportens validitet.
Når saken ble tatt opp på nytt i forbindelse med SHdir og en vurdering av Nasjonalt råd for
kvalitet og prioritering i helsetjenesten, ble et bemerket at det var noen usikkerheter ved den
økonomiske vurderingen. Det ble da bestilt en ny økonomisk rapport fra Kunnskapssenteret:
rapport X (se kapittel 5.3.11). Men det er de samme personene som har utført analysen og det
er basert på den samme omstridte modellen, og det eneste som egentlig skiller de to
økonomiske rapportene fra Kunnskapssenteret er at den siste har en mer omfattende
sensitivitetsanalyse og inkluderer noen nye alternativer til forebygging av livmorhalskreft og
boosterdose. Det er allikevel kun 1-2 % forskjell mellom resultatene i denne rapporten
sammenliknet med Kunnskapssenterets rapport Nr. 12-2007, og det bemerkes at denne skal jo
sees som et vedlegg til Kunnskapssenterets rapport Nr. 12-2007. Dermed fremstår denne
rapporten som lite nyttig etter min mening, ettersom de har brukt de samme forutsetningene,
og alternativene den vurderer egentlig ikke er fornuftige alternativer (se kapittel 5.3.11).
Jeg vil også nevne et interessant anliggende: Det nevnes eksempelvis alternativet med å øke
screeningintervallet fra hvert tredje år til hvert år, mens det ikke drøftes at problemet er ikke å
få de som allerede deltar i screeningprogrammet til å komme oftere, men å få de som ikke
deltar i screeningprogrammet til å delta. Det som heller er et fornuftig alternativ er å
sammenlikne med et screeningprogram med 85-90 % dekning.
Et annet eksempel er at de har regnet med en kryssbeskyttelse mellom HPV 16 og 18, og de
øvrige kreftfremkallende HPV-typene på opptil 20 % som et alternativ, noe det ikke er noe
særlig belegg for at vil forekomme i de foreliggende studiene.
Eksempelvis har de også tatt med en eventuell replacement, noe som jeg anser som en god
vurdering.
Til tross for alle de nevnte usikkerhetene, lener mange seg på
kostnadseffektivitetsbergningene og bruker disse som argument for implementering av
vaksinen i vaksinasjonsprogrammet. Men dette må man se i sammenheng med at det skal mye
til for å få en så dyr vaksine, til å bli kostnadseffektiv, når man i tillegg må kjøre samme
screeningprogram som tidligere. Det bekrefter det den ene informanten bemerket: ” at man
kan gjøre en hver barnevaksine kostnadseffektiv”. Problemet oppsummert er at det faktisk er
kun veldig usikre beregninger som ligger til grunn for konklusjonen om kostnadseffektiviteten
på vaksinen. I det ligger det ufravikelige faktum at vi faktisk ikke vet den reelle effekten
denne vaksinen vil ha på prevalensen av livmorhalskreft.
Selv med disse opplagte usikkerhetene og manglene er det et faktum at HPV-vaksinen er
besluttet å bli innført i vaksinasjonsprogrammet i Norge. Og spørsmålet er da hvordan og
hvorfor.
Det er derfor store usikkerheter knyttet til disse kostnadsberegningene (se kapittel 6.1.5), så
argumentet om at vaksinen er kostnadseffektiv kan vise seg å ikke være holdbart. Det er også
ulike meninger om dette er en god prioritering av helsekroner, og i den forbindelse viser de
som er for vaksinene til kostnadsberegningene, men skeptikerne argumenterer med at
vaksinen er veldig dyr og at det skal en veldig høy effekt på forekomsten av forstadier og
livmorhalskreft samt god sikkerhet til før man kan forvente at man vil spare penger på å
vaksinere mot HPV. Og det bemerkes da igjen at det vet vi ikke om den vil ha, og at det da er
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mange andre ting man burde prioritere innen helse som har større nytte. I tillegg kan man jo
spørre seg om det er riktig å innføre et så kostbart tiltak, som man ikke vet den reelle effekten
av, nå i disse finanskrisetidene.

6.2 Habilitet, tillit og roller
6.2.1 I en ideell verden
I en ideell verden ville fagfolkene, industrien og politikken er helt uavhengig av hverandre
slik at det blir en jevn maktfordeling. I en ideell verden ville det optimale faggrunnlaget bli
lagt kun av kompetente fagfolk som var upåvirket av industrien og politikk, og all forskning
var uavhengig av industrien. Da ville politikerne fått det optimale beslutningsgrunnlaget, som
de ville tatt avgjørelsene sine basert på uavhengig av private interesser skapt av industrien
eller karrieremessige mål.
Vitenskaperne, som vil da være forskere, leger og annen fagkompetanse, skal kun forholde
seg til faktagrunnlaget, som ideelt skulle kommet gjennom uavhengig forskning slik at det
ikke finnes føringer i studiedesign eller analyse av resultater og lignende. Det er viktig at de
vitenskaperne som skal vurdere forskningen og liknende anliggender har en relevant
kompetanse og bakgrunn for å kunne foreta en kompetent vurdering, og at aksepterte gode
metoder blir brukt i denne prosessen. Vitenskaperne skal ikke ha noen egeninteresse som går
utover det å avdekke vitenskap og fakta, og skal ikke ha ønsker om å komme frem til
spesifikke konklusjoner. De skal vurdere alle aspekter ved en ny forskning og kritisk
undersøke disse. Avslutningsvis skal de se faglige fordelene i sammenheng med de faglige
ulempene av den nye forskningen, og identifisere og inkluderer all relevant informasjon, samt
fremlegge dette slik at det er lett forståelig selv for utenforstående når det presenteres som
faktagrunnlaget i et beslutningsgrunnlag.
I denne saken utgjør disse personene blant annet de forskjellige forskerne som er involvert i
HPV-vaksine studier, fagfolkene i FHI og i Kunnskapssenteret, samt individene som ble satt i
de ulike arbeidsgruppene. I en ideell verden skulle disse identifisert all relevant og god
forskning på HPV-vaksinen i en fri prosess og uavhengige av Merck og GSK. De skulle
undersøke alle usikkerheter ved forskningen og resultatene og helst fått svar på disse, de
skulle diskutert seg i mellom der all relevant kompetanse var inkludert slik at en generell
forståelse av de forskjellige aspektene ved forskningen og virkninger av denne kunne blitt
utviklet hos hver enkelt. De skulle kommet med realistiske vurderinger og estimater som tok
høyde både for det mest positive og det mest negative scenarioet, og alt dette skulle blitt
inkludert og samlet på en forståelig måte der usikkerhetene blir tydelig understreket og alle
faglige aspekter tatt med, slik at risikohåndtererne fikk et optimalt faktagrunnlag. De skal ikke
tenke på om vaksinen er ønsket i barnevaksinasjonsprogrammet eller hva som er ønsket
konklusjon eller risikohåndtering ved vaksinen.
Risikohåndtererne (dvs. etter min definisjon de ansvarlige myndigheter) skal legge til andre
aspekter ved dette faktagrunnlaget for å lage et komplett beslutningsgrunnlag etter å ha
vurdert faktagrunnlaget. Så først og fremst må faktagrunnlaget vurderes der fordelene blir
vektet mot ulempene og at disse blir vektet med riktig tyngde. Og om det fremkommer at
ulempene er minimale og akseptable, kan man så gå videre og vurdere aspekter som politikk
og økonomi. I en ideell verden vil alle disse tilleggsaspektene bli identifisert og være helt
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relevante i forhold til problemstillingen. Det vil kun ligge gode intensjoner bak, og ingen
personlig økonomisk eller andre vinningsaspekter ville ligge til grunn. Beslutningen ville bli
tatt på dette perfekte grunnlag, der usikkerheter og forskjellige scenarioer er inkludert og
vurdert tilfredsstillende.
I denne saken er det FHI, SHdir, HOD samt Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten som bærer oppgaven av å være risikohåndterere. Og i en ideell verden ville det
kun sitte kompetente og relevante folk i disse instansene som var optimale for å vurdere denne
saken. Instansene ville hatt egne klare roller, og disse ville ikke blitt blandet mellom
instansene. Rollene innen instansene ville vært klart avskilt, slik at hver og en kun gjør jobben
sin og ikke blander seg med en annens jobb. Ingen agendaer ville blitt blandet, og ingen ville
prøve å påvirke andre, og ingen ville latt seg påvirke. Til sammen ville et kompetent, riktig og
godt beslutningsgrunnlag bli dannet, slik at politikerne får det beste utgangspunktet til å
kunne ta en riktig avgjørelse. Politikerne ville så tatt den riktige avgjørelsen, kun basert på
dette grunnlaget, upåvirket av andre anliggender som representerer en interessekonflikt.

6.2.2 Habilitetskonflikter
Det er dessverre ikke slik at vi lever i en ideell verden der industrien, fagfolkene og politikken
er uavhengig av hverandre. I virkeligheten fremgår det at selv om disse instansene skal
teoretisk sett være delt, blandes agendaene om hverandre. Årsaken til dette er rett og slett
interesser. Eksempelvis: Fagfolkene er interessert i å drive forskning, men trenger sponsing av
industrien for å få til mye av forskningen, industrien har interesse i å tjene penger og vil
derfor at forskerne skal hjelpe de med dette gjennom forskningen, forskningen igjen kan føre
til at politiske beslutninger må taes, og politiske agendaer ligge ofte bak tiltak der ny
forskning blir anvendt, og forskerne og industrien er interessert i at forskning blir mulig
gjennom loven og at forskningen skal få betydning i store perspektiv. Og siden de tre
instansene har interesser som ofte involverer de andre, blir de avhengig av hverandre for å
imøtekomme disse interessene, og drivkraften bak disse interessene kan være så sterk at
enkelte kan vurdere å gå på akkord med egen integritet og tilhørighet i systemet. Derfor blir
ikke systemet ideelt. Det finnes tre typer interesser i denne saken: Politiske interesser,
økonomiske interesser og posisjonsinteresser. Disse vil bli gjennomgått tematisk nedenfor.
6.2.2.1 Politiske interesser
De politiske interessene finnes først og fremst i HOD med Stortinget med partigrupper (og
SHdir som skal sette politikken ut i live, såkalt politikkutøvende organ), der man har ulike
politiske agendaer som skal følges og gjennomføres. I tillegg er det fokus på å identifisere
politiske kampsaker, og det vil være lurt å gå inn for noe som anerkjennes som et klart nytt
tiltakt, som gjennomføres relativt enkelt og svarer på et behov. Man kan si at HPV-vaksinen
på mange måter innfrir disse kriteriene ved at det er et relativt uavhengig tiltak å innføre en
vaksine, for infrastrukturen for vaksinering er allerede etablert gjennom
vaksinasjonsprogrammet, systemer for overvåkning av bivirkninger er etablert og det kan
dekke et behov ved at man lenge har ventet på en kur mot kreft, ergo vil det være mottagelig
hos befolkningen. Disse politiske føringene forplanter seg nedover til blant annet FHI. Dette
fremkommer ved at det i FHIs rapport legges politiske argumenter til grunn for en
implementering av HPV-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet. Jeg vil med utgangspunkt i
denne rapporten formidle de identifiserte politiske agendaene siden det kommer så tydelig
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frem her. Jeg vil for øvrig gjøre det klart at jeg synes at det var altfor tidlig å blande politikk
inn i beslutningsgrunnlaget, og at det blir helt feil at disse blir blandet sammen overhode på
dette tidspunktet når det egentlig først og fremst var faktagrunnlaget som skulle vurderes. For
først må det vurderes uavhengig før man kan blande inn politiske agendaer. Og man kan
spørre seg om det egentlig tilhører FHIs rolle å fremme politiske føringer i det hele tatt. Det
fremkommer også av formuleringen av mandatet til FHIs arbeidsgruppe, at utredningen skulle
munne ut i en faglig anbefaling av om en HPV-vaksine burde taes i bruk i
barnevaksinasjonsprogrammet så fort som mulig, eller om det var lurt å vente, og dette
illustrerer at det ikke virker som om det er et alternativ å ikke innføre den. Så politikken ligger
i beslutningsgrunnlaget, og da blir det vanskelig å skille fakta fra politikken.
Det som legges til grunn for alle de politiske argumentene er at dette er en seksuelt overførbar
sykdom der antall partnere kan relateres til prevalensen, selv om det også bemerkes at man
kan være uheldig selv med få partnere. De som ikke deltar i screening er ofte folk med lav
utdannelse, ikke har mest orden på livet sitt og lignende. Det er problematisk å utpeke
risikogrupper, og at dette er en dyr vaksine. I dette ligger det mange politiske agendaer:
Moral, frykt for å stigmatisere, sosial ulikhet, politisk korrekthet og kvinnehelse. Det er klart
at man ikke vil peke på de som ikke har et konservativt seksualliv, eller de som har lav
utdannelse eller ikke har orden på livet sitt. Man vil ikke moralisere og stigmatisere den
norske befolkning, det er verken pent gjort eller politisk korrekt.. Men det er fortsatt en
politisk agenda. Og en av de sentrale politiske anliggender er å utjevne sosial ulikhet innen
blant annet helse, og en dyr vaksine vil føre til en sosial ulikhet enten da grunnet økonomi
eller grunnet for lite kunnskap og ressurser til å anerkjenne behovet for vaksinen. Ved en
innføring av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet vil man unngå alt dette.
Det har seg også slik at regjeringen har en kvinnehelsestrategi, og HPV-vaksinen blir da en
ypperlig kandidat for å gjøre noe i denne forbindelse. Og alle disse politiske agendaene ligger
som argumenter for å innføre HPV-vaksinen i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I
tillegg har det seg slik at dette i utgangspunktet er det man kaller en u-lands vaksine. I dette
ligger det at behovet for den er mye større der enn her i Norge eksempelvis. Og Norge,
gjennom blant annet Statsminister Jens Stoltenberg er meget engasjert i GAVI, som er en
organisasjon som gir vaksiner til u-land enten ved at de gir dem det gratis, eller ved at de
betaler for en så stor andel at landene kan ha råd til å kjøpe den selv. HPV-vaksinene er en
ypperlig kandidat for dette arbeidet. Men for at denne vaksinen skal bli aktuell å gi til u-land,
må den taes i bruk av vesten først, for ellers vil ikke u-land ha den. I tillegg er det jo også en
forutsetning, for godkjenningen i USA, at langtidsvirkningen av vaksinen skal følges opp i
Norge (FDA 2006b). Derfor er det viktig at vaksinen blir implementert her, slik at man etter
hvert kan gi den til u-land, der behovet er mye større. Det er etisk problematisk at man ikke
kan diskutere nytte og bruk av forskjellig avhengig av situasjonen for kvinnen i de aktuelle
land der vaksinen skal tilbys. Således må det vurderes om innføringen av HPV-vaksinen først
og fremst er viktig for kvinnen i utviklingsland, og som et forskingsprosjekt for å vise at
vaksinen er effektiv og trygg.
6.2.2.2 Økonomiske interesser
Det er helt klare økonomiske interesser i alle leire ved denne saken. Økonomi ligger jo til
grunn for både politikk og beslutninger, men da på et samfunnsplan. Men privat økonomi skal
ideelt sett egentlig ikke ligge til grunn for verken forskning, politikk eller beslutninger, men
gjør det ofte det allikevel. Og det er helt tydelig at dette gjelder for denne saken. Det er

159

underforstått at industrien vil tjene penger på forskningen sin. Dette innebærer egentlig ikke
en habilitetskonflikt siden dette er så transparent (dette blir omtalt under kapittelet om
industrien nedenfor). Men når det kommer til de andre aktørene er dette mer konfliktfylt
ettersom disse strengt tatt skal være nøytrale, og økonomiske interesser kan farge denne
nøytrale holdningen i noen tilfeller. Økonomiske interesser er gjeldene både på
institusjonsnivå og på individuelt nivå. I forbindelse med økonomiske interesser på
institusjonsnivå er det samtlige aktører i denne saken som blir aktuelle.
Den mest sentrale aktøren i denne sammenhengen er Kreftregisteret. De mottar penger for
forskning som de utfører for produsentene. Det fremkommer at det er Kreftregisteret som har
inngått en avtale med Merck der det fremgår i FDA godkjenningen at langtidsstudiene på
Gardasil skal gjøres i Norge om vaksinen blir implementer i det nasjonale
vaksinasjonsprogrammet. Om dette blir tilfellet vil Kreftregisteret får tilført store
forskningsmidler for å foreta denne forskningen, og dette vil være enormt viktig for
Kreftregisteret (se kapittel 5.4.1.3). Så det er klart at de har en økonomisk interesse i at
vaksinen blir implementert i vaksinasjonsprogrammet.
Videre har Gynkreftforeningen gått sterkt inn for vaksinen, men de er jo sponset av
produsentene for å skape et behov og en etterspørsel av vaksinen, og det finnes nok en bonus i
enden av paraden om vaksinen blir implementert i vaksinasjonsprogrammet, ellers ville nok
ikke Gynkreftforeningen brukt en så kreativ metode som å legge ut en gruppe på facebook
som heter: ”HPV-vaksinen inn i vaksinasjonsprogrammet nå”, der de ”høster” tilhengere som
det skulle vært en folkebevegelse. Jeg har ikke oppdaget noen klare økonomiske interesser
hos FHI, men det er mulig at det ligger fordeler der for dem også. .
På individnivå er det også en del aktører som kan nevnes i denne forbindelse. Det er flust av
fagfolk innen denne saken som er involvert i forskningen og har mottatt honorarer og
lignende fra produsentene. Hvorfor inkluderte FHI opptil 4-5 at disse i ekspertgruppen sin om
det ikke var manko av dem som ikke har samarbeidet med industrien (se kapittel 5.3.3). Det er
nok ikke slik at det er mangel på relevant kompetanse som ikke er involvert med industrien.
Det er for øvrig slående mange av de som har involvert seg i denne debatten og som også går
igjen, som på en eller annen måte har vært involvert med eller har mottatt betaling fra
industrien. Mange av disse har selvfølgelig ikke mottatt store beløper eller har blitt betalt for
saker som binder de til industrien, men det representerer allikevel en interessekonflikt. Jeg
tror ikke at økonomiske interesser har vært hovedanliggende for de fleste av disse, for
beløpene er nok for små til at de fleste vil selge sin forskerintegritet. Jeg vil derfor ikke nevne
eksempler på disse personene men det kommer frem i rapportene.
6.2.2.3 Posisjoner
Det som nok er mer sentralt enn økonomiske interesserer hos fagfolk og enkeltpersoner er nok
muligheten til å komme i sentrale og viktige posisjoner i ulike sammenhenger. Ved å
involvere seg i forskningsprosjekter og fremme produsentenes sak er det gode muligheter i å
bli satt i ulike styringsgrupper og komiteer som bringer med seg fenomenet ved å være en av
de viktige i verden. Og Ole Erik Iversen er i alle fall en klar og evident kandidat i denne
forbindelse, ettersom han blant annet med tiden har tatt over for Finn Egil Skjeldestad i å være
prosjektleder i Norge for utprøvning av vaksinen og har blitt satt i styringsgruppen for Mercks
fase 3 program. Det er klart at slike ting er meget spennende, utfordrende og lærerikt, så det er
ikke vanskelig å forstå at dette er attraktivt. Selv om dette representerer en interessekonflikt er
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ikke det ens med at man har skjulte agendaer. Men det har seg slik at det skal godt gjøres at
man ikke blir noe farget av miljøet man befinner seg i, og derfor kan dette bli litt
problematisk.
I forbindelse med posisjoner har man også de som befinner seg i en sentral posisjon og
representerer en instans, og de har i denne sammenheng en lojalitet til denne instansen. Det er
da ofte private interesser må vike for instansen interesse, og individet kan ende opp med å
måtte fremme en sak en i utgangspunktet er imot, for å eksempelvis beholde jobben eller sikre
muligheter til karrieremessig forfremmelse og avanse. Andre faktorer som kan true en
habilitet er om man har en reel fri og uavhengig jobb.
Det er ikke unaturlig å ville beholde sin posisjon, særlig om man hovedsakelig liker jobben
sin, men om dette går på kompromiss med ens egen integritet og fornuftige overbevisning, og
man velger å se bort ifra den for å bli i jobben sin, blir man plutselig en person som
representerer en habilitetskonflikt. Man kan undres om Frøydis Langmark i Kreftregisteret og
Hanne Nøkleby i FHI har befunnet seg i dette dilemmaet i forbindelse med denne saken, for
det er vanskelig å få tak på hvor de egentlig står når de uttaler seg, slik som de blant annet har
gjorde på den åpne høringen 13. juni 2007 (se tidslinjen), som blant annet kan sees som
webtv-opptak (2007b).
Ellen Nilsen måtte avslutte sitt engasjement i FHIs ekspertgruppe grunnet ansettelse i
industrien (se kapittel 5.3.3). Men det som er oppsiktsvekkende her er at hun satt i
Kunnskapssenterets arbeidsgruppe for utarbeiding av Kunnskapssenterets rapport Nr. 5-2007 i
samme tidsperiode, men her avsluttet ikke hun sitt engasjement. I tillegg til Ellen Nilsen var
det tre til fra FHIs ekspertgruppe som også satt i Kunnskapssenterets rapport Nr. 5-2007
gruppen. En i Kunnskapssenterets rapport Nr. 5-2007 samarbeide også med industrien (se
kapittel 5.3.2). Dette er noe uheldig, og man kan spørre seg om det var nødvendig. For det blir
feil at de samme folkene skal utføre mye av de forskjellige arbeidene, for dette begrenser
muligheten for å få nye og viktige innspill, og på den måten og å få god bredde og dekning av
anliggende, samt gjennom dette også å utføre en form for kvalitetskontroll.
Videre er også dette med posisjonsinteresser relevant i et mer globalt perspektiv. Men denne
interessen ligger nok mer på øvrige politiske hold. Det faktum at langtidsstudiene kan bli
gjennomført i Norge vil sette oss på kartet i den store vaksinesammenhengen, der vi blir
kreditert for vårt viktige bidrag for å kartlegge vaksinens virkning, noe som vil gagne alle som
tar i bruk vaksinen. Så dette er absolutt en relevant interesse for Norge i global sammenheng.
6.2.2.4 Aktørene
Kunnskapssenteret har utredet fire rapporter som er inkludert i denne studien (den fjerde er
inkludert gjennom SHdirs rapport, og referansen til denne er (de Blasio et al. 2008)), og dette
har de gjort etter standardiserte metoder. Kunnskapssenteret fremkommer som nøytrale i
forhold til anliggende om en implementering av HPV-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet,
selv om man kan stille et spørsmålstegn til enkelte anliggender som eksempelvis valg av
modell og forutsetninger i økonomianalysen (Kunnskapssenterets rapport Nr. 12-2007), valg
av alternativer til vaksinering og screening samt forutsetninger i den supplerende
økonomirapporten (se kapittel 5.3.10). Men det er ingen ting som tyder på at de har noen
særskilte interesser i denne forbindelse.
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I FHIs rolle ligger det å være en pådriver for å bedre befolkningens helse. Både sosiale
helseforskjeller og internasjonale helseutfordringer er områder som FHI gir spesiell
oppmerksomhet for tiden.
SHdir sto for den ytterligere gjennomgangen av vaksinene, og besluttet å sende saken til
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten. Der ble det vedtatt å anbefale en
innføring av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet. En mulig problematikk i denne
forbindelse er at noen av lederne i SHdir, blant annet Bjørn-Inge Larsen og Hans Petter
Aarseth, i SHdir er også medlemmer i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Og når de i
dette rådet har kommet med en klar anbefaling av vaksinen, ville det være vanskelig for SHdir
i ettertid å si noe imot når de skal uttale seg på bakgrunn av blant annet vedtaket fra Rådet.
Dette, og blant annet møtet med Diane Harper, kan derfor ha hatt implikasjoner på SHdir sin
anbefaling til HOD om en implementering av HPV-vaksinene i
barnevaksinasjonsprogrammet.
HOD skal fremme saker for Stortinget gjennom sin helseminister, og hvem som er
helseminister kan være avgjørende for hvilke saker som blir fremmet. Forrige års
helseminister Sylvia Brustad valgte å ikke gå for en implementering av HPV-vaksinen i
budsjettet for 2008, mens derimot nåværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen mente at
kunnskapsgrunnlaget var godt nok. Dette resulterte i en implementering av HPV-vaksinen i
budsjettåret 2009. Hvorvidt skiftet av statsråd var av betydning, eller om Brustad også ville
fremmet saken i år, kan man bare spekulere i. Det uttales av Bjarne Håkon Hanssen i
pressemelding fra HOD vedrørende HPV-vaksinen at:
”Vaksinen er en effektiv forebyggingsstrategi mot livmorhalskreft. Vi har et bredt
kunnskapsgrunnlag som viser dette. En rekke land har allerede startet å vaksinere,
eller har vedtatt å innføre vaksine mot livmorhalskreft i sine vaksinasjonsprogrammer,
sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen” (HOD 2008).
Bjarne Håkon Hanssen er, som Brustad, Arbeiderparti (Ap)- politiker, og Ap har vært
engasjert i å få HPV-vaksinen inn i vaksinasjonsprogrammet en god stund. Dette kommer
blant annet frem ved at eksempelvis Hedmark Fylkesting, gjennom Gunn Marit Nilsen,
vedtok enstemmig i fjor å sende en uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet om at HPVvaksinen bør obligatorisk innføres i vaksinasjonsprogrammet:
”Hedmark fylkesting vedtok enstemmig i fjor å sende en uttalelse til helse- og
omsorgsdepartementet… og fremmet uttalelsen: Hedmark Fylkesting ber om at den
forebyggende HPV-vaksinene (kreftvaksinen) obligatorisk innføres i det nasjonale
vaksinasjonsprogrammet for jenter fra 12 år så snart som mulig” (Nilsen 2008).
Videre engasjerte de seg i å fremme et likelydende forslag til alle fylkesting i Norge med
anmodning om å gjøre det samme. Dette resulterte blant annet i at også Oppland fylke sendte
en tilsvarende uttalelse til departementet. Dette indikerer at debatten står på Aps agenda, og
siden Bjarne Håkon Hanssen er Ap-mann, kan man undres over hvilke implikasjoner dette har
hatt på fremming av denne saken.
Det fremkom fra Aps innlegg i debatten i Stortinget 9. desember 2008 at HPV-vaksinen også
skal sees på som et ledd i tiltak mot sosial ulikhet, som også har vært sentralt i HPV-debatten
og argumentasjonsvektingen for en implementering av HPV-vaksinene:
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”HPV-vaksinen må også ses på som et ledd i tiltak som vi har satt inn mot sosiale
ulikheter innenfor helse, da screening ikke alltid er like treffsikkert, og ikke alle deltar.
Her får alle et tilbud og samme mulighet for å forebygge en alvorlig sykdom”
(Stortinget 2008).
Videre er Ap det største partiet i denne regjeringen, og siden det er valg neste år blir dette det
siste budsjettet denne regjeringen har som flertallsregjering i denne stortingsperioden. Og selv
om det er et relativt beskjedent beløp som er bevilget i år (57 mill. NOK), er HPV-vaksinen
nå vedtatt implementert i barnevaksinasjonsprogrammet, og det vil derfor bli vanskelig å ta
den ut av dette igjen.
Det bemerkes for øvrig i innstillingen til budsjettet at vaksinen skal gies på informert
samtykke, så det må gies grundig og god informasjon om vaksinens potensielle helsegevinst
samt usikkerheter tilknyttet vaksinen:
"Regjeringen foreslår å innføre en vaksine mot livmorhalskreft i
barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn fra og med skoleåret
2009/2010. Komiteen vil understreke at helsemyndighetene må ha gode systemer for
fortløpende å vurdere virkninger og bivirkninger av vaksinen. Videre må det foretas
en evaluering av vaksinens virkninger, samt effekt på overlevelse og livskvalitet når
det foreligger empirisk grunnlag for dette. Vaksinering baseres på samtykke fra
foreldre eller foresatte, og det må gis grundig og objektiv informasjon om vaksinens
potensielle helsegevinst samt usikkerhet knyttet til effekt og bivirkninger." (Budsjettinnst. S. nr. 11 (2008-2009)).
Gjennom dette legger Stortinget vekt på at vaksinering er frivillig og den enkelte families
valg. Men samtidig kan det sees på som om Stortinget overlater noe av ansvaret for vurdering
av nytte og effekt for den enkelte jente over på foreldre og foresatte. Det kan dermed hevdes
at myndighetene fraskriver seg deler av ansvaret for å innføre i barnevaksinasjonsprogrammet
en HPV-vaksine som er forbundet usikkerheter knyttet til både effekt og bivirkninger.
Kreftregisteret har også vært en viktig aktør i forbindelse med HPV-vaksinen, som en deltaker
i studiene som har og blir utført i Norge. Og de vil særlig få en viktig rolle om vaksinen blir
innført i vaksinasjonsprogrammet i forbindelse med langtidsstudiene som er planlagt å
gjennomføre i Norge. Frøydis Langmark har i denne forbindelse måtte redegjøre for
Kreftregisterets rolle, som det har blitt stilt et spørsmålstegn til grunnet av Kreftregisteret har
mottatt honorarer fra Merck for deres bidrag til studiene.
Charlotte Haug, redaktør i Tidsskriftet for den Norske Legeforening har utmerket seg
gjennom sine kritiske ledere og artikler i Tidsskriftet der hun tar opp det faktum at fortsatt
mye er ubesvart i forbindelse med HPV-vaksinen og stiller et spørsmålstegn ved hvorfor det
er et så stort press for å få den inn i det norske vaksinasjonsprogrammet.
Det hadde vært interessant å kartlegge alle aktørers interesse i denne saken, og gjennomføre
en analyse av interessene for å klargjøre motiver og deres moralske argumenter, slik også det
foreslåes i Kunnskapssenterets rapport Nr. 22-2008, men dette går utenfor målet med denne
oppgavens. Alt i alt dreier det hele seg egentlig om å gjøre de riktige ting av de riktige
grunner, der man har sørget for å få nok kunnskap om saken for å kunne ta en valid
beslutning. For det representerer et problem dersom man ikke setter seg inn i saken før man
uttaler seg når man har en rolle i beslutningssammenhengen. Så den andelen som ikke har

163

noen klare interesser av typen ovenfor og bare har uttalt seg om saken på feil grunnlag, fordi
de ikke har sjekket validiteten til hva de har lest eller hva det er blitt fortalt, er ikke helt
unnskyldt kun pga dette, for de har faktisk hver og en ansvar for å sette seg nok inn i en sak
før de uttaler seg, for det er ofte denne, dessverre store gruppen som gjør at de få med
særskilte interesser får imøtekommet disse om saken går til deres favør. Så man står alle
ansvarlig, selv om man har blitt missinformert.

6.3 Prosessen
6.3.1 Prosessens karakter
Det kan stilles et spørsmålstegn til prosessens karakter ved hvordan den har blitt tatt fatt i fra
begynnelsen av utredningene om HPV-vaksinene til Stortingets vedtak om implementering.
En prosess som dette skulle ideelt sett ha vært en helt åpen prosess, der det ikke er noen
motiver annet enn et ønske om å finne sanne og gode svar gjennom en utredning om en HPVvaksine er fordelaktig å implementere i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. En åpen
prosess ville vært helt nøytral og ufarget av politiske eller andre typer føringer, og
faktagrunnlaget ville blitt vurdert dyptgående og usikkerheter blir fremhevet grundig.
Prosessen i forbindelse med implementeringen av HPV-vaksine synes dessverre ikke å være
preget av en slik karakter. For allerede i vurderingen av faktagrunnlaget ble det lagt politiske
føringer, og HPV-vaksinen ble politisk debattert før kliniske resultater forelå.
Det fremkommer derfor nesten som at det i denne saken har vært politisk besluttet på forhånd
at vaksinen skal inn i vaksinasjonsprogrammet, og at utredningen, i stede for å være en åpen
utredning, har vært preget av at den skal bekrefte den politiske beslutningen om at det er et
godt tiltak å implementere vaksinen.

6.3.2 Kontroversielle anliggender i saksgangen og dokumentforløpet
Både FHIs og begge Kunnskapssenterets rapporter ble publisert før de kliniske resultatene ble
publisert. Kunnskapssenterets mandat var for øvrig å se på publikasjoner som allerede forelå,
og de har kun vurdert disse. Dette ble gjort på en nøktern måte og det var ingen vektlegging
på noen av vaksinene. FHIs rapport inkluderer disse publikasjonene som Kunnskapssenterets
rapport Nr. 5-2007 identifiserte og kommenterte disse kort, men har i tillegg med
interimresultater fra Gardasil. Siden Cervarix ikke hadde blitt godkjent på dette tidspunktet er
ikke data fra denne vaksinen inkludert. Dette resulterer derfor i at mer eller mindre hele
effektkapittelet i FHIs rapport omhandler Gardasil. Selv om de sikkert har en del informasjon
gjennom interimrapportene til Gardasil, er det en grunn til at de kliniske studiene ikke blir
publisert før senere. Spørsmålet er da bare hva som manglet av resultater i det datamaterialet
FHI brukte. I tillegg er det en del betenkeligheter ved studiene til særlig Gardasil som også
spiller inn i denne sammenheng, som eksempelvis det faktumet at kontrollgruppen fikk
vaksinen etter 4 år for det var uetisk å ikke gi de den siden vaksinen var så effektiv, slik at
langtidsstudier ikke kunne bli gjort på disse. Videre slår det meg også at ikke tabellene som
demonstrerer henholdsvis -33,7 og -44,6 % effekt på grupper, som blant annet inkluderer
HPV-positive, ikke er inkludert i rapporten verken i forbindelse med effekt og/eller sikkerhet.
Dette er ikke resultater man burde unnslå lett, og man kan derfor spørre om dette i det hele tatt
har vært kjent for arbeidsgruppen, for ellers burde det blitt bemerket. Om de har fått
komplette interimrapporter skulle disse ha inngått her, for disse tabellene finnes blant annet i
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FDA kliniske review av Gardasil fra 2006. Om industrien ikke har gitt arbeidsgruppen disse,
kan ikke arbeidsgruppen klandres for dette, men da kan man sette et spørsmålstegn ved hva
annet som ikke har blitt inkludert. Det har seg slik at FHI ikke skal favorisere en vaksine. Men
det fremgår en indirekte favorisering av Gardasil gjennom at det i de fleste tilfeller blir tatt
utgangspunkt i denne, og det fremgår blant annet ved at fordelene med forebygging av
kjønnsvorter gjentas i flere sammenhenger, til og med i forslagene til langtidsoppfølging. Det
er usikkert om det bevisst er en favorisering av Gardasil, eller om dette kun er et resultat av at
det var for lite informasjon om Cervarix på tidspunktet. Men da vil jo uansett rapporten
hovedsakelig bli gjeldende for Gardasil og ikke Cervarix.
Det inkluderes også politiske argumenter for innføringen av HPV-vaksinen i programmet, og
på dette tidspunkt før faktagrunnlaget har blitt ordentlig vurdert er det uheldig. Prosessen blir
meget forkludret når man blander politikk inn i faktagrunnlaget, for da kan viktige
anliggender ved faktagrunnlaget bli oversett eller undervurdert til fordel for å få gjennomført
en politisk agenda. Og det finnes evidens på at dette har skjedd i denne saken, som
eksempelvis det faktum at det synes viktigere i vaksinasjonssammenheng at vaksinen gies til
HPV-naive, som da er forslått at er 11-12 åringer, fremfor at det er gjort studier på effekt og
sikkerhet på denne aldersgruppen (Feiring 2008).
Det har vært klart at Kunnskapssenterets rapport Nr. 5-2007 og Kunnskapssenterets rapport
Nr. 12-2007 skulle inkluderes i beslutningsgrunnlaget for en innføring av HPV-vaksinen i
Norge. Men Kunnskapssenterets rapport Nr. 22-2008 ble først bestilt 22. oktober 2007, og
første utkast var ferdig 31. oktober samme året. Frem til juni 2008 gjennomgikk denne en
faglig vurdering frem til endelig utkast ble levert til Kunnskapssenteret 27. juni 2008. Men
rapporten ble ikke publisert før 1. oktober 2008, etter at statsbudsjettet med forslag til
implementering var i trykken (se tidslinjen). Det konkluderes i rapporten at denne burde
inkluderes i beslutningsgrunnlaget, men fra hva mandatet for oppgaven beskriver,
fremkommer det ikke som denne rapporten hadde en slik intensjon. Fra hva dette indikerer
kan det virke som at denne rapporten ble bestilt for det var en behov for det, men at funnene
den kom med ble for kontroversielle (Hofmann 2008a), og at dette førte til at de drøyde med å
få den vurdert, slik at den ikke ble levert til Kunnskapssenteret før juni 2008. Det skal også
bemerkes at noe av innholdet fra den originale utgaven av rapporten er fjernet, der i blant det
faktum som ble nevnt i kostnadsberegningskapittelet om at modellene som er brukt i
økonomianalysene utført av Kunnskapssenteret er utviklet i samarbeid med industrien.
Videre kan det også tyde på at de har nølt med å publisere denne rapporten, siden det tok over
tre måneder før den ble publisert fra den var mottatt. At dette var så nært budsjettfremlegg at
den publiserte rapporten ikke ville kunne få konsekvenser i forhold til dette er også verdt å
merke seg. Det er også uklart om denne rapporten faktisk ble inkludert i
beslutningsgrunnlaget, noe jeg mener at den burde. Den tar opp viktige anliggender i
forbindelse med implementeringen av HPV-vaksinen, og på en mer kritisk måte enn noen av
de foregående rapportene. Kanskje det er nettopp dette faktum, at rapporten argumenterer for
betenkeligheter ved vaksinen og en implementering av denne, som har gjort den så
problematisk i forbindelse med beslutningsprosessen. Dette kan da tyde på at det er en vilje til
at vaksinen skal inn i vaksinasjonsprogrammet, og at rapporter og lignende som formidler at
dette er kontroversielt blir holdt tilbake eller ekskludert fra beslutningsgrunnlaget. Det
merkelige her er for øvrig at det er henvist til originalutgaven av denne rapporten i et av
saksfremleggene i SHdir i allerede i november 2007 (se kapittel 5.3.7), og den ligger
tilgjengelig på Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten blant
saksdokumentene til denne saken (Hofmann 2007). Så den har ikke vært ukjent i forbindelse
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med utredning av beslutningsgrunnlaget. Men det er fremkommer ikke i saksnotatene om den
har blitt vurdert som en del av beslutningsgrunnlaget.
Det forekommer også et holdningsskift i SHdir rundt samme tidspunkt som forelesningen av
Diane Harper ble holdt i januar/februar 2008, der blant annet FHI og SHdir deltok. Dette kan
være tilfeldig. Om man ser på saksnotater fra SHdir fra november 2007 i forbindelse med at
saken ble gitt til Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, fremgår det en
kritisk holdning fra SHdir, men om man ser på deres rapport om forebygging av
livmorhalskreft fra februar 2008, derimot som er kun to-tre måneder senere, synes det som at
de plutselig har fått svar på de spørsmålene de mente måtte besvares før en beslutning kan tas
i saken. Men fra saksdokumentene vedrørende dette fremgår det ikke at de har fått de svarene
basert på hva som fremgår i saksnotater og lignende. Det forekom ingen nye funn innen den
kliniske forskningen på vaksinen i dette tidsrommet. Allikevel tok de en beslutning, og det
interessante er at de ved samtlige anledninger i denne rapporten henviser til Diane Harper (se
kapittel 5.3.10).
Et anliggende som er litt underlig er det faktum at det står i forutsetningene for FDA
godkjennelsen av Gardasil, at det skal i samarbeid med den norske regjering, utføres
langtidsstudier i Norge. Dette mener representanter fra HOD ikke er tilfelle og at denne
avtalen er i regi av Kreftregisteret. Kreftregisteret har ikke bekreftet dette. Men uansett
fremgår det at langtidsstudiene skal gjøres i Norge. Og da måtte vaksinen bli godkjent i
Norge, slik den ble i september 2007. Det som fremgår som uklart er om det skal utføres
langtidsstudier på befolkningsnivå, for i så tilfelle må vaksinen inn i vaksinasjonsprogrammet,
eller så må det gjøres gjennom en befolkningsbasert studie, eller om vaksinasjonsprogrammet
faktisk blir en befolkningsbasert studie i praksis. Det spesifiseres i FDAs vilkår for
godkjennelsen at de har forpliktet seg til:
1. (…)
2. You have committed to collaborate with the cancer registries in four
countries in the Nordic Region ( Sweden, Norway, Iceland, and Denmark)
to assess long-term outcomes following administration of GARDASI®.
3. You have committed to conduct a study in collaboration with the
Norwegian Government, if GARDASIL ® is approved in the European
Union and the Government of Norway incorporates HPV vaccination into
its national guidelines, to assess the impact of HPV vaccination on the
following in Norway:
a) The long-term burden of HPV disease including the incidence of
HPV 6/11/16/18-related cervical disease;
b) The long-term burden of HPV disease caused by types other than
HPV 6/11/16/18;
c) The overall incidence of cervical HPV disease;
d) The incidence of HPV-related cancers and pre-cancers (CIN 2/3,
AIS and cervical cancer; VIN 2/3 and vulvar cancer; and VaIN 2/3
and vaginal cancer);
e) The interaction between administration of GARDASIL ® and
pregnancy outcomes, especially congenital anomalies, by linking
the vaccination registry with the Medical Birth Registry.
4.

(…) (FDA 2006b).
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Det er derfor viktig og uansett mest gunstig for produsentene at vaksinen blir implementert i
et vaksinasjonsprogram, for da betaler staten for vaksinen, og de selv slipper enorme utgifter i
forbindelse med en forskningsstudie.
Det har nå uansett blitt besluttet å implementere vaksinene i vaksinasjonsprogrammet, som
betales av den norske stat. Men det er produsenten som er pålagt å utføre disse studiene, så da
skulle det egentlig ikke være nødvendig at den norske stat skal betale for dette. Man skulle tro
at denne forutsetningen for godkjenning av vaksinen ville være et grunnlag for at industrien
selv skulle betale for dette slik at vaksinasjonen blir gratis for Norge, selv om vaksinen ble
innført i programmet. Og om ikke annet burde det i alle fall være et veldig sterkt
forhandlingskort i forhold til pris. Men det fremgår ikke fra debatten at dette har blitt diskuter,
så man kan undres over om regjeringen har vært klar over dette, eller mer relevant, FHI, siden
det er de som skal arrangere og ta seg av budrundene. Det vil jo være avgjørende for
forhandlingsstrategien.
Videre, om det er slik at Kreftregisteret har en avtale med Merck om å utføre disse studiene,
er det de som får betalt av Merck for å utføre dette. Så da blir det at den norske stat betaler
Merck for vaksinen for å få den inn i programmet, og Merck betaler Kreftregisteret for å
utføre forskningen. Men det fremkommer ikke at det er Kreftregisterets ansvar å betale for det
som må tilrettelegges av registre og systemer og lignende slik at forutsetningene for en
beslutning om å innføre vaksinene blir imøtekommet (se kapittel om gjennomførbarhet lenger
ned). Så om staten skal betale for dette i tillegg til vaksinen, kan Kreftregisteret sitte igjen
med et fint overskudd, eller alternativt at Merck betaler Kreftregisteret mindre, som igjen vil
gi større vinning for Merck. Summen Kreftregisteret vil få for dette er mest sannsynlig ikke
på høyde med kostnadene av et vaksinasjonsprogram så Merck er den som står med profitten.
Dette er selvfølgelig med den forutsetning at det er Gardasil som blir valgt til
vaksinasjonsprogrammet og samtidig grunnen til at kostnadene for oppfølging ikke ligger
med som en ekstra kostnad som må medregnes for oppfølging siden det er Merck som
eventuelt skal betale dette.

6.3.3 Legemiddelindustrien
Legemiddelindustrien benytter mange, og også aggressive og utspekulerte metoder for å
fremme sin sak, som hovedsakelig er å utvikle gode og trygge legemidler for mennesker og
dyr, og tjene penger på dette. I denne forbindelse skal det sies at særlig Merck har presset på
med sin HPV-vaksine i alle hold, og har frontet en meget pågående markedsføring. Dette
gjenspeiles på mange fronter. Legemiddelindustrien vet å benytte det faktum at forskere
trenger midler for å utføre sin forskning. Og i slike samarbeidsprosjekter stilles det da ofte
som vilkår at legemiddelfirmaet skal godkjenne før publisering, og at det ikke kan publiseres
det som kan patenteres og lignende. Forskeren mister faktisk noe av sin pålitelighet i andres
øyne ved at samarbeid med industrien og vil i enkelte sammenhenger vil bli sett på som en
interessekonflikt. Forskeren har nødvendigvis ikke noen dårligere integritet enn andre
uavhengige forskere, men fordi det er kjent at det ofte oppstår økonomiske og bindende
interesser når man samarbeider med industrien, som igjen har en tendens til å farge forskere,
representerer dette alltid en mulighet for svekket tillit.
Om industrien klarer å ”kjøpe seg” forskere, er disse svært nyttige til å fremme industriens
budskap, og det finner man eksempler på også i denne saken. Og det man kan tro skiller ut
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disse forskerne er at de vektlegger vaksinens positive effekt i større grad enn hva man kan
forvente basert på de usikkerhetene som faktisk finnes. En nøytral forsker vil ikke ha noe
problem i å diskutere disse usikkerhetene på en rasjonell og åpen måte, og vil ikke ta
diskusjonen personlig. Det skal for øvrig bemerkes at det finnes en del forskere som har en
personlig agenda med sin forskning, og at disse kan utvikle et personlig forhold til
forskningen sin, og vil derfor ha problemer med å diskutere anliggender som går imot
forskningen uten at dette skyldes industrien. Det kan være et helt vanlig problem at man
brenner for å finne ut noe, og at man farges av dette og ikke klarer å være helt objektiv i sine
observasjoner.
Videre kan også industrien påvirke forskningen direkte ved å designe studier som vil vise det
de vil finne og vil undergrave anliggender som går forskningen imot. Dette er et allmennkjent
fenomen, og er særlig gjeldene ved studiene til Gardasil, der fikk blant annet kontrollgruppen
vaksine etter 4 år for det var uetisk å ikke gi den til dem. Dette fører til at langtidsvirkningen
ikke kan måles på denne gruppe, og kan faktisk kjøpe industrien tid til å selge vaksinen før
det eventuelt kan fremkomme i langtidsstudier at vaksinen ikke er så effektiv som antatt (se
kapittel 5.4.1.1). I tillegg kan fremlegg av studiene tilrettelegges for å vektlegge de positive
sidene ved studiene, men de negative kan bli bagatellisert, slik at resultatene fremstilles som
mer positive. I forbindelse med dette har dette også forekomt i denne saken. Industrien har
også benyttet annonsering i tidsskrifter og liknende. Gynkreftforeningen bidrar med mye av
HPV-vaksinens markedsføring. Gynkreftforeningen er derfor en viktig medspiller for
industrien, for denne foreningen når ut til mange, og da ikke bare fagmiljøene innen
gynekologi og onkologisk gynekologi, men også mange i publikum. Og det er tydelig mange
gynekologer har tilknytning Gynkreftforeningen og/eller til industrien, for det er evidens for
at det finnes gynekologer som reiser rundt og forteller blant annet allmennleger på hvor god
denne vaksinen er (se kapittel 5.4.1.3). Alle disse tingene som er nevnt over er ganske
normale og transparente metoder.
Men i tillegg til dette har blant annet Merck tilført en del andre taktiske og mindre
transparente metoder som del av sin markedsføring. Merck har blant annet engasjert
profesjonelle markedsføringsbyråer i Norge, som Burston Marsteller og McKinsey &
Company for å markedsføre Gardasil. Dette er det man kaller profesjonelle lobbyistfirmaer,
som leier inn fagfolk til aviser og lignende, har personer som kommer i kontakt med de
forskjellige instansene som SHdir, HOD, FHI osv, som da bedriver aktiv lobby som er langt i
fra transparent. Siden man ikke vet hvem disse er, er det vanskelig å vite at rådene eller
informasjonen man får faktisk ikke kommer fra pålitelige fagfolk som disse kan utgi seg for å
være. Spørsmålet her er derfor ikke om det har skjedd, for det vet man, men i hvilket omfang.
Og det er nok ikke i et beskjedent omfang, for disse er virkelig profesjonelle. I tillegg til dette
gjorde industrien det kunststykket å invitere blant annet FHI, SHdir og Kreftregisteret til en
forelesning med Diane Harper, som er en av verdens ledende HPV-forskere. Diane Harper
holdt et fengende foredrag med kritiske innlegg, men konkluderte med at vaksinen var
suveren. Det at hun tok opp kritiske anliggende er gunstig for å oppnå kredibilitet, slik at
konklusjonen blir troverdig, og det er konklusjonen lytterne sitter igjen med. Som det blir
påpekt av enkelte av intervjuobjektene ble nok de ferske saksbehandlere i SHdir og lignende,
som ikke har noe særlig kunnskap om HPV i utgangspunktet, mest sannsynlig revet med for
man kunne detekterer en holdningsendring fra mer skeptisk til klart positiv i SHdir etter dette
(se kapittel 5.4.1.4).
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6.4 Argumentasjonsfordelingen
Det finnes mange argumenter for og imot en implementering av HPV-vaksinen i
vaksinasjonsprogrammet, og disse argumentene vektlegges forskjellig og brukes om
hverandre. Det fremkommer god overensstemmelse mellom argumentasjonsvektingen funnet
i saken for øvrig og blant informantene. Grunnet dette skiller jeg ikke mellom hva som
fremgår fra hver av disse hold. Man kan dele argumentene inn i vitenskapelige og politiske
argumenter. De vitenskapelige argumentene går blant annet ut på om dokumentasjonen på
effekter og sikkerhet er god nok eller for dårlig, om det vil forekomme kryssreaksjoner
og/eller replacement, om vaksinene vil beskytte mot andre sykdommer assosiert med HPV,
om sykdommen er så alvorlig i praksis at det egentlig er behov for en HPV-vaksine, og om
man kan anta at vaksinen har samme effekt på 11-12-årige jenter siden immunresponsen er lik
som eldre kvinner der effekten også er undersøkt. De politiske argumentene går hovedsakelig
på kostnadseffektivitet, sosial ulikhet, både innad i Norge og mellom utviklingsland og
vestlige land og kvinnesak. Videre fremkommer politisk korrekthet, der man skal unngå
moralisering og stigmatisering, at det er bedre å forebygge enn å behandle, og om det er en
riktig prioritering av helsekroner som viktig.
Man kan videre dele disse argumentene inn i for og imot en implementering av HPVvaksinen, og om det skal skje nå eller senere.. De som er klart for vaksinen er FHI, SHdir,
HOD (nå som vaksinen er satt på statsbudsjettet), Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i
helsetjenesten, Gynkreftforeningen, og blant annet Norsk Gynekologisk Forening (NGF).
Videre har også Kreftregisteret en positiv holdning. I den offentlige debatten er skeptikerne
Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA), Charlotte Haug i Tidsskriftet for den Norske
Legeforening og Fritt Helsevalg. Det fremgår at denne siden er mer beskjedent representert i
den offentlige debatten, men fra hva det fremgår i intervjuene eksempelvis finnes det mange
individuelle personer som er skeptiske, også innen de øvrige instansene og
forskningsmiljøene.
De som er for en implementering lener seg mye til de samme argumentene og de er til dels de
samme personene. Disse argumentene tar utgangspunkt i at dokumentasjonen er god nok og
indikerer at vaksinen har effekt og er trygg, selv om de fleste vedkjenner at man faktisk ikke
vet om vaksinen vil forbygge livmorhalskreft. Det fremkommer i både FHI og SHdir sin
drøfting at dette, ganske så elementære anliggende, at man ikke kjenner til vaksinens reelle
effekt, er tilstede. Men i stede for å fokusere på dette, velger de å legge større vekt på
vaksinens mulige og antatte effekt, som faktisk da illustrerer at vaksinens mulige og antatte
effekt vektlegges mer enn usikkerhetene ved vaksinens reelle effekt. Og dette er et viktig
anliggende som de som er skeptiske til innføring av HPV-vaksinen kritiserer og poengterer at
man må være mer realistisk og forholde seg til faktagrunnlaget fremfor antagelser om effekt. I
forbindelse med vaksinenes sikkerhet fremkommer det svært lite om dette, og det fremstår
som om det ikke er drøftet i noe særlig omfang verken i eksempelvis FHI eller SHdir sin
rapport. Det blir for øvrig formidlet at sikkerhet er veldig viktig ved bruk av legemidler, og
særlig da i forbindelse med vaksiner som gies til friske, men det faktum at sikkerhet blir
drøftet så beskjedent, indikerer at dette ikke vektlegges i samsvar med deres egen anbefaling.
For det er mye som kunne blitt drøftet rundt sikkerheten, slik det ble belyst i kapittelet over
vedrørende sikkerheten, og det ville heller ikke krevd den mest omfattende utforskning for å
finne frem til enkelte av anliggender der. Det slåes i stedet imidlertid fast at vaksinen fremstår
som sikker og har lite bivirkninger, og dette legges til grunnlag for deres videre
argumentasjonsføring.
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Det fremkommer blant annet i FHIs rapport at det synes viktigere i vaksinasjonssammenheng
at vaksinen gies til HPV-naive for å ha det beste utgangspunktet for vaksineringseffekt, som
da er forslått at er 11-12 åringer, fremfor at det faktisk er gjort studier på effekt og sikkerhet
på denne aldersgruppen (se kapittel 6.1.3). Dette representerer at programeffekt vektlegges
tyngre enn at relevant forskning er utført. Og dette anliggende har mange kontroverser og
kritiseres av skeptikerne, som mener at man ikke kan anta dette for forskningen foreligger
ikke, og vektlegger derfor forskning fremfor effektoptimalisering av et vaksineprogram.
Faktumet er her at argumentet for å få mest mulig effekt ut av programmet kan faktisk vise
seg å virke motsatt dersom at vaksinen viser seg å ikke ha antatt effekt på denne
aldersgruppen, og på den måten er dette argumentet forholdsvis risikofylt.
Argumentet om å utjevne sosial ulikhet innen helse i befolkningen, ved å tilby alle jenter
HPV-vaksinen, legges det tung vekt på av alle som i det hele tatt vektlegger politiske
argumenter. Bakgrunnen for dette argumentet bunner i at det er en dyr vaksine som enkelte
ikke vil ha råd til om de må kjøpe den selv, og det faktum at 20 % faller utenom
screeningprogrammet og disse er ikke de som har mest orden på livet sitt. Derfor vil disse ha
særlig nytte av vaksinen. Dette er et viktig argument i politisk sammenheng og inngår som en
del av å utbedre og utjevne sosiale ulikeheter innen helse for befolkningen. Og det er tilfelle at
man ved å tilby vaksinen gratis i et program så vil det ikke oppstå sosial ulikhet i forbindelse
med vaksinering, og uavhengig om vaksinen virker eller ikke vil i alle fall helsetilbudet bli
likt. Men spørsmålet er om vaksinen faktisk representerer en helsegevinst, for det er vanskelig
å si på dette tidspunktet. Så da blir det vanskelig å si at vaksinen konkret vil forebygge sosial
ulikhet innen helse. Og som det påpekes i SHdir rapporten er det usikkert om en HPVvaksinering vil føre til reduserte sosiale forskjeller i helseutfall i forhold til situasjonen i dag,
for det avhenger av forhold som forekomst og sosial fordeling av livmorhalskreft og lignende
(se kapittel 5.3.10).
Det argumenteres også for at vaksinen må gis til alle, for det vil være umulig å identifisere
risikogrupper. Bak dette argumentet ligger det politiske motiver. Disse er at man skal ikke
moralisere eller stigmatisere befolkningen og at det er viktig å være politisk korrekt. Dette
fremkommer blant annet indirekte i FHIs vurdering der det belyses at seksualvaner, gjennom
å ha flere partnere øker sannsynligheten for å få HPV-infeksjon, og lav utdannelse og inntekt,
høy og lav alder, enslige/ugifte og etnisk opprinnelse er faktorer assosiert med å falle utenfor
screeningprogrammet. Grunnet karakteren av disse faktorene bemerkes det at det vil være
vanskelig å identifisere en risikogruppe, for man ønsker ikke å peke på de som faller innen
denne gruppen, for det er ikke politisk korrekt siden dette dreier seg om sosiale kår, og der
skal man ikke stigmatisere og moralisere i følge norsk mentalitet. Så i stedet for å gi vaksinen
til denne gruppen, velger man heller å gi den til alle slik at man slipper å peke på disse. Men
FHI har et poeng i at HPV smitter uavhengig av sosial status og seksualvaner, så det å peke ut
en definert risikogruppe vil være vanskelig i denne forbindelse uansett.
Et annet argument som vektlegges av mange er at det er bedre å forebygge enn å behandle en
sykdom. Og det er klart det er et godt argument i utgangspunktet, og at dette gjelder for de
fleste sykdommer vi vaksinerer mot i dag. Men spørsmålet er her om dette er en sykdom av et
slikt omfang og karakter at det er passende med en vaksinering, for ved vaksinering vil alle
bære risikoen for de som vil få sykdommen, og da er det viktig at sykdommens omfang og
karakter oppveier denne risikoen. Her er det stor uenighet blant fagfolk, politikere og synsere.
Noen mener at HPV-infeksjon er en hyppig infeksjon, noe den er, og at livmorhalskreft
representerer en stor belastning på helsevesenet og for den enkelte som får det. I forbindelse
med at HPV-infeksjoner er hyppige, er det viktig å bemerke at de aller fleste av disse
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infeksjonene er asymptomatiske og går over av seg selv. Kun en veldig liten andel vil utvikle
seg til kreft. Og ikke alle infeksjoner med typer som er assosiert med kjønnsvorter vil utvikle
seg til kjønnsvorter. Når det kommer til livmorhalskreft er det enighet om hvor mange tilfeller
og dødsfall fra livmorhalskreft det er i året, men det som skiller argumentasjonen her er at de
som argumenterer for at livmorhalskreft er en stor belastning legger til mange tilleggsfaktorer,
som blant annet utredning og behandling av forstadier, premature fødsler grunnet konisering,
produksjonstap osv (se kapittel 5.3.3). Og det er tilfelle at belastningen av livmorhalskreft er
noe større enn bare kreften, men problemet med dette argumentet er først og fremst at vi ikke
vet hvordan vaksinen vil virke på forekomsten av forstadier i en reell situasjon. Så det å
argumenter for at de vil blir mindre forstadier og dermed kostnader i forbindelse med dette er
noe usikkert. Forstadier kan også oppdages ved screening og fjernes, og screeningprogrammet
kan tenkes å gjøres bedre. Det er uenighet om hvor stort problem premature fødsler fra
konisering egentlig er. Forkjemperne for vaksinen legger veldig stor vekt på dette. Og det er
slik at konisering fører til flere premature fødsler. Men det som også har blitt formidlet er at
premature fødsler er ikke et stort problem før det kommer ned i uke 28-32, og av de som blir
født før uke 28 utgjør koniserte kun en liten andel. Så det å argumentere med at dette koster
samfunnet mange kroner, mener noen ikke er tilfelle i den størrelsesorden det er satt til. Det er
mange som mener at livmorhalskreft, selv om noen tilleggsfaktorer er gjeldende og må legges
til den totale belastningen, ikke er et stort helseproblem i Norge uansett, og at det er et lite
problem sammenliknet med andre sykdommer og helseproblemer. Men det er klart at
belastningen for de som får sykdommen er stor.
Et annet politisk argument som har gjort seg gjeldende i denne saken er kvinnehelse, og blant
annet har Hedmark Ap lagt stor vekt på dette ved å si at det nå må fokuseres på kvinner. Og
HPV vaksinen er jo en vaksine som først og fremst går på et kvinneproblem, siden effekt på
menn foreløpig ikke dokumentert. Det er klart at kvinnehelse er et viktig anliggende, men det
er ikke viktigere enn menn, barn og eldres helse. Så dette argumentet blir lite relevant i den
store sammenheng, og det har heller ikke vært særlig vektlagt av de som er positiv til
vaksinen, men det har heller blitt brukt som et tilleggsargument for å få mer tyngde i
argumentasjonsrekken for å innføre HPV-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet.
Siden dette er en vaksine mot livmorhalskreft og at 80 % av livmorhalskreft forekommer i uland der de ikke har screeningprogram eller behandlingsmuligheter, blir dette en såkalt ulandsvaksine. Det vil si at det er en vaksine som ville gjort større nytte i u-land enn her i
Norge eksempelvis. Og dette faktumet brukes som argument begge veier i forbindelse med en
innføring av HPV-vaksinen i det norske vaksinasjonsprogrammet. Av de som er for at
vaksinen skal bli implementert argumenteres det for at vesten må ta i bruk en vaksine for
ellers vil ikke u-land heller ha den. Så skal denne vaksinen kunne gjøre nytte i u-land, som det
poengteres at den klart vil, må vi ta den i bruk først. Noen mener derimot at vi skulle heller
bruke de pengene, som er tiltenkt vaksinen i Norge, på å gi vaksinen til u-land i stede siden
behovet, og dermed nytten, er klart større der. Dette er for så vidt et godt poeng siden
livmorhalskreft faktisk er en av de krefttypene som oppdages og kan behandles bra her i
Norge. Men som det påpekes av noen, så er det liten vits i å bruke penger på en vaksine som
man ikke vet om virker, og det gjelder både om man tar den i bruk selv her i Norge eller om
man gir den til u-land. I denne forbindelsen kommer det opp at det derfor må gjøres studier på
vaksinen først. Og alle er enige i, uavhengig om de er for eller imot en implementering av
HPV-vaksinen i Norge, at slike studier er meget gunstig å gjøre i Norge grunnet våre gode
helseregistre og godt fungerende helsevesen sammenliknet med de fleste andre. Argumentet
splittes bare i forbindelse med om studiene skal gjøres som kliniske studier eller gjennom et
vaksinasjonsprogram, slik det er nevnt tidligere.
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Noen har også argumentert for at man må kjøpe og ta i bruk de nye legemidlene som kommer,
ellers vil forskningen og utviklingen tørke ut. Dette vektlegges særlig av de som står
industrien nær gjennom ulike relasjoner. Enkelte er enig i at industrien har lagt mye penger i
forskning, og at det er riktig at de skal få noe igjen for det. Og som en informant eksempelvis
bemerket skal man ikke være så redd for at industrien skal tjene penger at man lar være å
gjøre de riktige tingene. Dette er ikke urimelige argumenter, men igjen faller det tilbake på at
man må faktisk vite at det virker og er trygt før man velger å ta noe i bruk.
Generelt sett er det tydelig at argumentene som vektlegges for og imot er forskjellige. Men
det er en trend at de med samme holdning til vaksinen vektlegger tyngst de samme
argumentene, men har enkelte tilleggsargumenter. Det fremgår at det grunnlaget de som er for
vaksinen tar utgangspunkt i for sin argumentvekting, som blant annet at dokumentasjonen er
god nok og vaksinen er sikker, faktisk er det de som er skeptiske til vaksinen bruker som sine
argumenter for at vaksinen ikke bør implementeres. Så kjernen som skiller
argumentasjonsvektingen mellom for og imot vaksinen kan faktisk spores ned til hva de
mener om dokumentasjonen som foreligger, og de som anser denne som god nok går over til
mer politisk argumentasjonsvekting, mens de som mener at dokumentasjonen er mangelfull
vektlegger en mer vitenskapelig argumentasjonsrekke.

6.5 Gjennomføring
Det at vaksinen nå blir innført i vaksinasjonsprogrammet innebærer at det ligger utfordringer i
å få det gjennomført slik det er tenkt. Det er mange forutsetninger som ligger til grunn for
beslutningen om å innføre HPV-vaksinen, som blir gjeldende i forbindelse med
gjennomføringen og vil kreve en god strategi og en del ressurser. I tillegg vil en
implementering av HPV-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet ha konsekvenser på flere plan
avhengig av hvordan virkning vaksineringen har. Og måten det vil bli gjennomført på vil
virke inn på konsekvensene og om forutsetningene blir innfridd.

6.5.1 Forutsetningene
Forutsetningene for å beslutte å innføre HPV-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet er at
vaksinenes effekt og sikkerhet eventuelt replacement blir overvåket (se kapittel 5.3.3 og
5.3.10). Dette tenkes å gjøre ved å koble opp SYSVAK med Kreftregisteret og registrene
tilknyttet Masseundersøkelsen for livmorhalskreft: Cytologiregisteret, CIN-registeret,
Histologiregisteret og HPV-registert slik at det kan følges både på populasjonsplan og på
individuelt plan og muliggjøre langtidsoppfølging osv (se kapittel 5.3.3). Og siden dette er
forutsetninger, ligger det i dette at disse skal imøtekommes for at beslutningen blir gyldig.
Dette har implikasjoner for hvordan vaksineringen skal gjennomføres, for dette er tilleggskrav
som det ikke er tilrettelagt for i forbindelse med andre vaksinasjoner for utenom SYSVAK.
Men SYSVAK, slik det er i dag, registrerer hovedsakelig kun de umiddelbare bivirkninger
som forekommer innen de 20 minuttene man sitter til observasjon etter vaksinering. Så
endringer må gjøres i SYSVAK om bivirkninger som oppstår utenom denne tidsrammen i
forbindelse med HPV-vaksinen, i større grad skal kunne fanges opp. Det fremkommer på
FHIs nettsider at det jobbes nå med SYSVAK uavhengig av HPV-vaksinen, så da er det mulig
at SYSVAK kan bli tilrettelagt for å registrere nødvendig data for å evaluere HPV-vaksinens
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sikkerhet. Men om dette er klart fra vaksinasjonsstart er usikkert. Og det gjenstår å finne et
godt system for å få inn meldinger fra folk som selv har tatt vaksinen og fra deres leger.

6.5.2 Kobling av registre
Det fremgår som noe usikkert hvordan de skal koble de forskjellige registrene. Men dette vil
nok være ressurskrevende, og jeg har ikke sett at dette er innregnet i noen av
kostnadsberegninger i forbindelse med HPV-vaksineimplementering og diskusjonen om det er
legemiddelindustrien som skal betale dette. Det er således mulig dette vil gå på et annet
budsjett, men det vil uansett koste penger, og man kan lure på om dette har blitt tatt høyde for.
For er det ikke penger til det, vil det muligens ikke bli gjennomført, og det vil si at en sentral
forutsetning ikke vil bli innfridd, som igjen vil føre til at de andre forutsetningene ikke kan la
seg gjennomføre, og blir ikke forutsetningene for beslutningen innfridd blir beslutningen
mindre valid.
Selv om registrene kobles er det også litt uklart hvordan sikkerhet og effekt skal undersøkes.
Da må det i alle fall legges opp til et system som kan tolke disse i sammenheng med
hverandre, og at det er noen som overvåker dette. Om det er Kreftregisteret som skal følge
langtidsvirkningen, og får betalt av produsentene til det, er det de som vil tilrettelegge og
utføre dette. Men om dette ikke er tilfelle, må staten ta denne biten og, som vil da bli nok en
utgift. Dette har jeg heller ikke funnet i kostnadsberegningene. Dette vil uansett koste penger,
og noen må betaler, ellers vil dette gå ut over gjennomføringen av forutsetningen.

6.5.3 Overvåking av replacement
I tillegg presiseres det at replacement må overvåkes. Og i FHI vurderingen presiseres det også
at det burde gjøres en genotyping av HPV-forekomst i den norske befolkning før vaksinen
implementeres. Og dette er et viktig poeng om man skal klare å kartlegge om det blir et
genotypeskift. Eller så har man jo ikke noe å sammenlikne med. Man må teste for alle de
onkogene HPV-typene, og ikke kun HPV 16 og 18. Et annet viktig poeng i denne forbindelse
er at det påpekes at det ikke finnes noen pålitelige, kommersielt tilgjengelige HPV-tester for
påvisning av HPV, og derfor anbefales det ikke å teste for HPV før vaksinering (se kapittel
5.3.3). Dette må undersøkes i nesten samme omfang og gjennom samme metode som en
HPV-screening, og når testene ikke ansees å være gode nok til screening vil de heller ikke
være gode nok til å undersøke replacement.

6.5.4 Praktisk gjennomførelse via helsestasjoner og skolehelsetjeneste
I forbindelse med den praktiske gjennomførelsen er dette tenkt utført blant annet via
helsestasjoner og skolehelsetjenesten (se kapittel 5.3.10). Og dette er vanlig når en vaksine
blir implementert i barnevaksinasjonsprogrammet. Problemet her, som det fremkommer i
SHdir rapporten, er at en innføring av HPV-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet gjennom
skolehelsetjenesten vil være ressurskrevende, og at dagens bemanning i helsestasjons- og
skolehelsetjenesten vurderes å være for liten også i forhold til de oppgavene de har i dag. Og
dette er en kostnad som ikke er inkludert. Men det faktum at det bemerkes av SHdir illustrerer
i alle fall at de er klar over at dette vil bli en ekstra utgift, slik at dette kan bli tatt høyde for
senere.
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6.5.5 Informasjon
Det fremkommer at det også er helsestasjons- og skolehelsetjenesten som skal informere om
vaksinen, og at hvordan denne informasjonen skal gies til publikum er en utfordring som må
planlegges. Og da blir det spørsmål om hvilken informasjon skal gies, hvor mye informasjon
som skal gies og hvem som skal få denne informasjonen. Dette ikke uproblematisk. Siden
vaksinen skal gies til 11-12 åringer, er det foreldrene som i hovedsak vi motta denne
informasjonen og foreta en avgjørelse i forbindelse med at vaksinasjon innebærer informert
samtykke. Men det påpekes at 12-åringer også har rett til å uttale seg på egne vegne og disse
trenger derfor også informasjon. Og da er spørsmålet hvilken informasjon skal foreldre få og
hvilken informasjon skal barnet få. Faktumet er her at man vet egentlig ikke den reelle
effekten vaksinen vil ha på livmorhalskreftsituasjonen, og selv med FHIs noe optimistiske
forutsetninger for sine beregninger ble ikke effekten mer enn på 50 %. Dette må da faktisk
formidles. I tillegg må det opplyses om vaksinens sikkerhet. Hvis man skal ta utgangspunkt i
det som står på FHIs nettsider om bivirkninger ved HPV-vaksinen, vil ikke disse virke så
annerledes sammenliknet med andre vaksiner. Men sikkerhetsaspektet ved vaksinen er nok
mer kontroversielt enn hva FHI formidler fordi risiko for barnet må balanseres med nytte for
barnet (se kapittel 6.1.4). Og spørsmålet blir da om sikkerheten vil bli ordentlig gjort rede for
og informert om. Men her er det også vanskelig å balansere hvor mye man skal si om
bivirkninger uten at man skremmer unødvendig, samtidig som ikke noe holdes tilbake. Det er
klart at informasjonen må gjenspeile sannheten og formidle alle viktige aspekter slik at det
dannes et godt beslutningsgrunnlag for foreldrene. Og det er det viktigste. Men en
problematikk med dette er at denne informasjonen vil kunne føre til lavere
vaksinasjonsdekning ved at foreldre ikke mener at en 50 % sjanse for å hindre livmorhalskreft
er nok, og derfor reserverer sitt barn fra vaksinasjonen. Og det fremgår som veldig viktig at et
vaksinasjonsprogram har god dekning, for ellers kan det ha negative konsekvenser for det
totale bildet på sykdommen (se kapittel 5.3.3). Dette kommer til å bli en stor utfordring i
forbindelse med gjennomføring av informasjonsformidling, og man får håpe at ikke dette vil
farge informasjonen som blir gitt for mye.
I tillegg blir det en utfordring å avgjøre hvor mye selve barnet selv skal få vite. Denne
problematikken blir mer komplisert fordi det er snakk om en seksuelt overførbar sykdom, og
da kommer andre kompliserte anliggender inn i forbindelse med dette, siden det omhandler
11-12 åringer som er på vei inn i overgangen til å bli ungdom, og etter hvert utvikle et
seksualliv. Og da er spørsmålet hvor mye man skal si om dette, og hvilke konsekvenser dette
eventuelt vil ha. Det kan føre til at de vil tro at nå er det greit å ha sex, og at de er beskyttet
mot andre seksuelt overførbare sykdommer og lignende, eller det kan ha ingen konsekvenser,
for informasjonen har vært god nok og det har ikke blitt oppfattet at nå er det greit å ha sex.
Men problemet er at uansett hvor god informasjonen er, er det ikke ensbetydende med at den
blir oppfattet deretter. Barn har andre referanser og bakgrunn for å forstå ting, og dette vil
også variere mellom barn. Så det er vanskelig å vite implikasjonen dette vil ha. I tillegg er
også dette med barn og seksualliv et sensitivt tema for foreldre, noe som igjen kan påvirke
deres holdning til å vaksinere. Uansett hvordan dette blir løst er det avgjørende at god, sann
og relevant informasjon blir gitt, og at dette faktisk er viktigere enn å sikre
vaksinasjonsdekning.
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6.5.6 Oppdatering av lovverk
Det bemerkes også at det vil være behov for oppdateringer i lovverket som omfatter
helsestasjons- og skolehelsetjeneste og SYSVAK-registerforskriftene i forbindelse med en
implementering av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet (se kapittel 5.3.10). Dette
vil også kreve ressurser og penger som ikke er medregnet i utgifter i noen av utregningene i
forbindelse med HPV-vaksinen. Det fremkommer tydeligvis flere anliggender som krever
ressurser som ikke er blitt medberegnet.

6.5.7 Vanlig vaksinasjon eller forskningsprosjekt
Det står i saksdokumentene fra SHdir at det også skal vurderes om HPV-vaksinering i
vaksinasjonsprogrammet skal ha en forskningsdesign, og det foreslåes at dette eventuelt
gjøres innenfor rammene av Kreftstrategien. Det er ikke klart om dette blir tilfelle, men det vil
ha implikasjoner på hvordan vaksinasjonen skal utføres. Men slik det fremkommer, grunnet
registreringer og oppfølgingen gjennom diverse registre og lignende, kan det fremstå som et
stort forskningsprosjekt. Og med dette følger rettigheter og forpliktelse til oppfølging, samt
godkjenning av etiske komité, samt mange andre anliggender. Og klart at det vil føre til mye
ekstraarbeid og forpliktelser.
Uavhengig av hvordan det blir lagt opp, fremgår det at det ikke er tenkt å inkludere en
kontrollgruppe, og da mister man muligheten for en reell effektvurdering, samt at det vil være
vanskeligere å fange opp bivirkninger selv om man kobler registre og lignende. Men samtidig
kan det være problematisk å ha en kontrollgruppe om vaksinen viser seg å være et viktig
tiltak, for det vil være vanskelig å hente inn disse i ettertid, og da også fordi man ikke vet hvor
lang tid det vil ta før svarene man trenger foreligger, og da kan kontrollindividene allerede ha
blitt utsatt for smitte. Og, som det belyses i Kunnskapssenterets rapport Nr. 22-2008, hevdes
det som etisk uforsvarlig å ha en kontrollgruppe, fordi den enkelte risikerer å ikke få det som
vedkommende oppfatter som beste alternativ. Men å hevde at det er umoralsk å gjennomføre
dette fordi kontrollgruppen ikke vil få glede av tiltaket, forutsetter faktisk at tiltaket virker
som man håper, og det vet man jo ikke, og at alternativet er en forskningsdesign der det er
tilfeldig hvem som får vaksinen og hvem som får placebo.
6.5.8 Innhentingsvaksinasjon av 12 til 16 år gamle jenter
Det ble også foreslått av FHI at det burde utføres en innhentningsvaksinasjon av 13-16
åringer, men det ble ikke bevilget penger til dette i år. Det ble anbefalt å ikke screene for HPV
før vaksinering, selv om disse jentene kan ha vært utsatt for HPV, og man da kan risikere å
vaksinere jenter som har en HPV-infeksjon med de implikasjonene de kan innebære. Men det
er uansett problematisk å gjøre gynekologiske undersøkelser på så unge.
Denne innhentingsvaksinasjonen er beregnet at vil koste rundt 312 millioner NOK (se kapittel
5.3.10) over en treårs periode. Dette er et signifikant tilleggsbeløp, og under disse tre årene vil
man da se på HPV-vaksineutgifter på minst 208 millioner NOK i året, og totalt 624 millioner
NOK kroner over tre år der både vanlig og innhentingsvaksinasjon er inkludert.
Det fremkommer evidens for at vaksinen kan gjøre en etablert infeksjon verre. Og dette er en
alvorlig sak. Men siden vaksinen skal hovedsakelig gies til en HPV-naiv populasjon
representerer ikke det et veldig omfattende problem, med mindre de da gjennomfører denne
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innhentingsvaksinasjonen uten HPV-testing slik som det er tenkt. I tillegg kommer også de
som får vaksinasjon på individuell indikasjon etter seksualdebut eksempelvis. Herunder skal
det også nevnes at det ikke er klare retningslinjer for å vurdere en individuell indikasjon, og
man kan da lure på hva denne vil gå ut på. Det skal også bemerkes i denne forbindelse at det
også faktisk er 3-4 % av barn som er HPV-positive som ikke er smittet seksuelt, så disse må
også regnes med. Om det da viser seg at HPV-vaksinering medfører alvorlige implikasjoner
på den gruppen som allerede har blitt smittet av HPV og får vaksinen er det meget alvorlig.
Og dette er en problematikk man ikke kan utelukke, for man har eksempelvis forsøkene med
HIV-vaksine som ikke gikk som planlagt, der de som fikk vaksine, i større grad ble HIVsmittet enn kontrollgruppen (http://www.stepstudies.com). Dette scenarioet vil derfor ikke
kun ha økonomisk negative konsekvenser, men det vil også ha en negativ konsekvens på folks
helse, som er mye mer alvorlig og uheldig, samt mer uerstattelig.

6.5.9 Bevilgning av penger
Det er beregnet at det vil koste rundt 104 millioner NOK i året for et årstrinn jenter, men det
er sannsynlig at det vil koste en del mer grunnet poengene over. Men i budsjettet for 2009 er
det bevilget kun 57 millioner NOK, og da kan man undres over om man faktisk får
gjennomført dette som det er presisert, der alle forutsetninger blir imøtekommet, slik det også
er poengtert i budsjettet at det skal. Men siden vaksinasjonen er tenkt påbegynt høsten 2009,
kan det tenkes at det er bevilget penger kun til dette halve året i første omgang. Men man
skulle tro at selve oppstarten ville koste mer med tanke på kobling av registre, bemanning på
helsestasjonene og lignende. Her tror jeg det er en mulighet for at vaksinasjonen vil begynne
på nyåret og at poenget var å vedta dette mens regjeringen har flertall i Stortinget slik at det er
vanskelig å gjøre om på, så kan heller pengekampen tas senere. Det faktum at det kun ble
bevilget 57 mill var sikkert et kompromiss mellom flere hensyn.

6.5.10 Screeningprogrammet
Screeningprogrammet fortsetter som før inntil det er belegg for å vurdere noe annet, for HPVvaksinene beskytter kun mot to av flere onkogene HPV-typer. Så kostnadene av HPVvaksinering vil komme i tillegg til denne utgiften, så strengt tatt øker jo utgiftene for
livmorhalskrefttiltaket med ca. det dobbelte (Kunnskapssenterets rapport Nr. 12-2007). Så
vaksinen må vise seg å være veldig effektiv i å redusere forstadier og livmorhalskreft, slik at
utgiftene kan utlignes, både gjennom færre livmorhalskrefttilfeller og forstadier, med de
utgiftene det representerer, og gjennom en tilpasning av screeningprogrammet og en eventuell
reduksjon av kostnader der. Men det gjenstår å se.

6.5.11 Andre momenter
Uavhengig av om vaksinen har positiv, negativ eller ingen effekt, kan det oppstå bivirkninger
av forskjellig alvorlighetsgrad og omfang. Det antaes at vaksinen er rimelig trygg slik det
fremgår i anbefalingene, og basert på de bivirkningene som er oppgitt der er det ikke særlig
grunn til bekymring. Men, som nevnt i sikkerhetskapittelet, er det flere usikkerheter og
bekymringsverdige forhold knyttet til vaksinens sikkerhet, som ikke fremgår offentlig (se
kapittel 6.1.4). Og viser det seg at disse blir gjeldende, som det ikke kan avskrives at de kan,
er det meget alvorlig for individene dette blir gjeldende for, og det finnes ingen midler til å
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erstatte helse. Det påpekes at vi i Norge har en god pasientskadeerstatningsordning med
omvendt bevisbyrde, så det er et system som ligger til rette for å håndtere erstatningssaker.
Men penger veier sjelden opp mot tap av helse, og særlig om det er i alvorlig tap av helse. I
tillegg har det vist seg svært vanskelig å få medhold i erstatningssaker i forbindelse med
vaksiner, og man kan da vise til blant annet meningokokkvaksinen, som blant annet ble tatt
opp i Dokument 2 på TV2 i november i år. For problemet er at det er veldig vanskelig å vise
årsakssammenheng til en vaksinering, og særlig da om bivirkningen oppstår en stund etter
vaksinasjon. Så selv om SYSVAK vil registrerer bivirkninger, kan det vise seg vanskelig å få
bevist at det er årsakssammenheng, og særlig da når det også er dem selv som skal undersøke
dette. Og et poeng her er at hvis det blir vist en årsakssammenheng vil dette medføre store
økonomiske utgifter, og det sier seg selv at det er de helst ikke interessert i.
Av konsekvenser som ikke går på effekt og sikkerhet eller økonomi, er det noe bekymring
vedrørende den generelle oppfatning av hva vaksinen beskytter mot. Og det er to anliggender
som da blir særlig gjeldende, og det ene er om vaksinerte jenter vil tro at de nå er også
beskyttet mot andre kjønnssykdommer, slik at de vil utøve et mindre konservativt seksualliv
og vil la være å beskytte seg, og det andre er at de vil tro at de ikke behøver å gå til screening,
noe de bør. Det poengteres at det er liten sannsynlighet for at dette vil skje, men siden det er
en risiko kan man ikke avskrive det. Og det er derfor det er viktig med informasjon. Men, som
det er nevnt i kapittelet over, kan informasjon oppfattes ulikt selv om den er meget god. Og
dette vet vi ikke hvordan vil utspille seg enda. Men det vil være viktig å formidle dette til
foreldre og at de vil poengtere dette til barna igjen slik at informasjonen barnet sitter igjen
med kan kvalitetssikres.
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7 KONKLUSJON
En gjennomgang av beslutningsgrunnlaget og beslutningsprosessen forut for en HPVimplementering i det norske barnevaksinasjonsprogrammet avdekker en rekke kontroversielle
anliggender og faglig kompliserte spørsmål, samt utfordrende etiske og moralske aspekter.
Det fremgår en fremtredende vilje til å få vaksinen inn i vaksinasjonsprogrammet, også hos
fagfolk som skal vurdere sikkerhet og effekt, og dette kan ha påvirket beslutningsgrunnlaget
og prosessen i ukjent omfang. De som har gitt en faglig anbefaling av vaksinen har vurdert at
faktagrunnlaget er godt nok, og har på dette grunnlagt hevet argumentasjonsvektingen opp på
et politisk plan, der særlig utjevning av sosial ulikhet vektlegges. Politikk er også prioritering,
og her velges det å bruke penger på en kontroversiell HPV-vaksine. Penger som også kunne
vært brukt på andre viktige tiltak som man vet virker. Så dette vil ha økonomiske
konsekvenser utover dette direkte tiltaket. Og som følge av at andre tiltak ikke har blitt gjort,
vil dette igjen ha blant annet helsemessige konsekvenser for de som ikke fikk bevilget penger
til sitt tiltak og medisinsk behandling. Det har blitt lagt liten vekt på det mulige
kostnadseffektive tiltaket å effektivisere screeningprogrammet som et alternativ til innføring
av HPV-vaksinen, som kunne vise seg å være så vel et fornuftig tiltak å vurdere.
Selv om en noe mer føre-var-holdning og en skynde-seg-langsomt-tilnærming til denne saken
hadde vært å anbefale, er det allikevel nå et faktum at norske jenter skal HPV-vaksineres fra
høsten 2009. Og siden det er for sent å påvirke denne beslutningen, er det derfor viktig å
bemerke viktigheten ved at det gies god, grundig og sann informasjon om vaksinen slik at
hver enkelt på egne vegne eller på vegne av sine barn, kan vurdere nytte opp mot risiko på et
tilstrekkelig og riktig grunnlag. Det er derfor viktig at ønsket om høy vaksinasjonsdekning
ikke overskygger hvilken informasjon som blir gitt. For det hele bunner i at vi faktisk ikke vet
om denne vaksinen har en reell effekt og vil kunne forebygge livmorhalskreft på langsikt, og
om det vil føre til en nedgang i forstadier til livmorhalskreft. Og kanskje mer alvorlig er det
faktum at det ligger klare usikkerheter rundt vaksinenes sikkerhet som man ikke vet om vil
gjøre seg gjeldende. Man kan ikke på dette stadiet konkludere med at HPV-vaksinen er et
godt eller dårlig tiltak, for det gjenstår kun å se nå som vaksinene er implementert i det
nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Konsekvensene kan være av store dimensjoner
begge veier, og man vet ikke i hvilken retning de vil gå. Spørsmålet blir derfor hvem som får
fordelene og hvem som bærer risikoen når alt kommer til alt.
Det man må håpe på nå er at de som har tatt sjansen på så favorable antagelser, og har på
grunnlag av disse valgt å innføre vaksinen, får rett i sin anbefaling til tross for indikasjoner
som utfordrer sannsynligheten for dette. Dette dreier seg om en beslutning som taes på vegne
av praktisk talt halve befolkningen, som kan ha store implikasjoner for den enkelte og også
for generasjoner av jenter. Må intensjonene og vurderingen bak denne implementeringen
kunne bli forsvart den dag våre spørsmål om usikkerhetene ved HPV-vaksinering endelig blir
besvart.
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VEDLEGG 1
Introduksjonsbrev til intervju i forbindelse med HPV vaksinen:
Tema for intervjuet: Argumentene bak implementeringen av en av HPV vaksinene.
Intervjuene brukes til min masteroppgave men angitt tema, som del av min mastergrad på
Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB). Jeg tar mastergrad i bioteknologi retning
genetikk, der jeg interesserer meg særlig da for etikk, moral og lovregulering på dette
området.
Intervjuet vil være helt anonymt og vil ta ca 1 time. Ingen andre enn mine veiledere vil
opplyses om hvem som intervjues, og vi alle har taushetsplikt utover dette. Jeg vil for
kvalitetsmessige årsaker ta opp intervjuet på en minidisk, slik at jeg kan transkribere det
korrekt etter intervjuet. Eventuelle missforståelser og uklarheter vil da kunne oppklares. Det
er mulighet for å lese transkriberingen fra ditt eget intervju om det er ønskelig. Jeg vil
oppbevare disken med intervjuet helt til alt med prosjektet er ferdig og avgjort, så vil jeg slette
opptaket fra diskminnet om det er ønskelig. Navn vil ikke bli oppgitt på opptaket, men jeg
markerer disken med initialer og dato og klokkeslett for egen orden skyld. Diskene vil bli
oppbevart utilgjengelig for uvedkommende.
Spørsmålene vil bli tilsendt på forhånd slik at du vil vite hva intervjuet går ut på og har også
da anledning til å forbrede deg om det skulle være ønskelig. Det er mulig at flere spørsmål vil
dukke opp ettersom intervjuet kan ta flere retninger, men kommer jeg på flere spørsmål før
intervjuet som jeg ønsker å tilføre sender jeg disse så snart de foreligger. Ellers er jeg og åpen
for nye anliggender som kan være relevant som ikke er en del av spørsmålene mine.
Kommer jeg på flere spørsmål etter intervjuet som jeg gjerne skulle ha fått besvart, hadde det
vært flott om jeg kunne ta kontakt enten over telefon eller e-mail for å oppklare det. Fint om
jeg blir informert om mulighetene til dette før eller under intervjuet.
Har du noen spørsmål vedrørende intervjuet, oppgaven eller andre foreliggende er det bare å
kontakte meg på e-mail eller telefon. Kontakt informasjon følger i slutten av dette brevet.
Jeg håper du har mulighet til å stille på dette intervjuet ettersom det vil være et viktig og unikt
bidrag til min masteroppgave, og som vil sikre bedre dekning av problemstillingen.
Med vennlig hilsen
Meryl S. Lillenes
Mastergradstudent ved Universitetet for Miljø og Bioteknologi på Ås
Tel: 920 87572
Mail: meryl.lillenes@student.umb.no
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VEDLEGG 2
Intervju spørsmål
1. Bakgrunn karakteristika: - Utdannelse
- Arbeidserfaring
- Evt. medlemskaper/roller i foreninger eller andre aktuelle
organisasjoner
2. Plassering i forhold til vaksine industrien
3. Kort kartlegging av kunnskap om vaksiner, HPV, livmorhalskreft og andre kreft typer
assosiert med HPV og HPV vaksinene
Hvor har du fått kunnskapen fra?
Vaksiner: -adjuvans, og da spesifikt Alum
HPV: Sammenheng med kreft
Livmorhalskreft: prevalens, hvor stor er belastingen- privat mening
Andre krefttyper: prevalens, hvor stor er belastningen- privat mening
HPV vaksinen: hvilke finnes, likheter/ forskjeller, innhold,
4. Hvilke kriterier er viktig ved vurdering av en vaksine?
Behov, sikkerhet, effektivitet, tilgjengelighet, praktiske egenskaper ved
vaksinene, økonomi- kost-nytte, politikk,
5. Hvilke kriterier er viktig ved implementeringen av en vaksine i et
vaksinasjonsprogram- og spesifikt da i Norge?
Kost-nytte (screening, behandling, psykisk påkjennelse, arbeidstimer), behov,
politikk, sikkerhet, effektivitet, tilgjengelighet, praktisk gjennomførelse
6. Hvilke verdier burde vektlegges og i hvilken grad?
Bioetikk, samfunnsnytte, økonomi, seksualliv, religion, leveår spart,
7. Ved evt. behov for en HPV vaksinen, hvilket tidsperspektiv er aktuelt? Er det aktuelt
å vente til flere alternativer foreligger, eller prisen blir lavere, eller
langtidsdokumentasjon foreligger?
Nødvendig å ta det første og beste, hvorfor nå eller vente, evt. konsekvenser
ved nå eller vente
8. Hvem skal betale for vaksinen?
Staten, forsikringsselskaper, privatpersoner eller en kombinasjon
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9. Burde HPV vaksinen være frivillig eller obligatorisk?
Begrunnelse? Konsekvenser, signalisering,
10. Burde menn også ta vaksinen?
Begrunnelse? Nytte,
11. Hvilken aldersgruppe egner seg best til å bli vaksinert?
Begrunnelse? Konsekvenser og nytte ved de forskjellige alternativer, vaksinens
effekt, booster dose nødvendig- kost-nytte
12. Hvordan vil en HPV vaksinering påvirke screening programmet?
Screening nødvendig, i hvilken grad i forskjellige scenarioer,
13. Hvilke synspunkter har du på at Norge er med i en klinisk test på langtidseffekter ved
Gardasil vaksinen, og at Norge faktisk var en sentral aktør i forbindelse med kriteriet
om denne videre dokumentering ved FDA godkjennelsen av Gardasil?
Kunnskap om dette? Kjennskap om dette hos befolkningen, moral/etikk,
14. Er det annerledes vekting av verdier og kriterier ved bruk og innføring av vaksiner i
utviklingsland, og spesifikt hvilke ved HPV vaksinen?
Behov,screening- og behandligsmuligheter, tre dosers vaksine, kostnader,
gjennomførelse,
15. Hva om vaksinen ikke viser seg å være trygg og/eller effektiv, hvilke konsekvenser
kan vi være forberedt på og hvilke ressurser har vi til å håndtere det?
Erstatning- økonomi,
16. Har vi all fakta om HPV vaksinene?
Kunnskap om hvilken dokumentasjon som foreligger, politikk
Kjennskap til interessekonflikter blant aktuelle aktører i Norge ved
godkjenning og implementering av en HPV vaksine
17. Evt. private erfaringer i forbindelse med livmorhalskreft, vaksiner og
legemiddelindustrien forøvrig, politikk rundt kreft og legemidler som kan
representere en interessekonflikt
18. Privat holdning til vaksinering
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