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Beslutsunderlag från Folkhälsomyndigheten om HPV-
vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet 

(dnr S2017/05380/FS) 

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har i uppdrag att belysa medicinsk-
etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. I detta remissvar kom-
menteras endast de delar av underlaget som rör medicinsk-etiska övervägan-
den. 

Synpunkter 
Folkhälsomyndigheten har bett Statens medicinsk-etiska råd (Smer) om en 
analys av de etiska aspekterna och bedömning inom ramen för deras utred-
ning om ett utvidgande av HPV-vaccin i det allmänna vaccinationsprogram-
met till att omfatta även pojkar. Analysen, som överlämnades i juli 2017, 
bifogas som bilaga. 

Smers bedömning är sammantaget att det finns övervägande etiska fördelar 
som talar för ett erbjudande av HPV-vaccin för pojkar inom ramen för barn-
vaccinationsprogrammet. Det främsta motivet till detta är att pojkar därmed 
ges ett individuellt skydd mot kondylom och ett potentiellt skydd mot HPV-
relaterad cancer och att risk-nytta balansen talar för vaccination. En positiv 
men inte avgörande bieffekt är att täckningsgraden ökar och således innebär 
ett ökat skydd för fler ovaccinerade. 

Smer menar att ett erbjudande som riktar sig till alla barn undviker problem 
med stigmatisering som kan uppkomma med erbjudanden till högriskgrup-
per, samt potentiella jämlikhetsproblem vid frivillig vaccination. 
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För att förhindra undanträngningseffekter menar Smer att vid ett utvidgat 
erbjudande bör elevhälsan garanteras resurser.  

Smer anser vidare att det är av stor vikt att effekterna av vaccinationspro-
grammet följs upp, inte minst genom att stimulera forskning på området. 

Smer vill avsluta med en generell påminnelse om att vacciner som enligt 
beslut ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet bör införas så 
skyndsamt som möjligt. Dessa vacciner är ofta efterfrågade av patienterna 
och om införandet dröjer händer det att en del landsting väljer att själva 
erbjuda dem till sina invånare, med följden att vården blir ojämlik över 
landet. 

Remissvaret beslutades vid rådets ordinarie sammanträde den 13 april 2018. 
I beslutet deltog ledamöterna Kjell Asplund (ordförande), Finn Bengtsson, 
Sven-Olov Edvinsson, Åsa Gyberg-Karlsson, Magnus Harjapää, Chatrine 
Pålsson Ahlgren, Barbro Westerholm och Anders Åkesson. Vid beredningen 
av ärendet deltog även de sakkunniga Ingemar Engström, Göran Hermerén, 
Ann Johansson, Olle Olsson, Nils-Eric Sahlin, Anna Singer och Marie Stéen. 
Michael Lövtrup, utredningssekreterare, har varit föredragande.   

För rådet, 

Kjell Asplund  

Ordförande  

Statens medicinskt-etiska råd  
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Till Folkhälsomyndigheten 

HPV-vaccination av pojkar - etiska aspekter 

Rådets bedömning 
Rådet anser sammantaget att det, utifrån tillgängligt kunskapsunderlag, finns 
övervägande etiska fördelar som talar för ett erbjudande av HPV-vaccin för pojkar 
inom ramen för barnvaccinationsprogrammet. Det främsta motivet till detta är att 
pojkar därmed ges ett individuellt skydd mot kondylom och ett potentiellt skydd mot 
HPV relaterad cancer och att risk-nytta balansen talar för vaccination. En positiv men 
inte avgörande bieffekt är att täckningsgraden ökar och således innebär ett ökat skydd 
för fler ovaccinerade. 

För att förhindra undanträngningseffekter vid ett utvidgat erbjudande bör elevhälsan 
garanteras resurser. 

Det är av stor vikt att effekterna av vaccinationsprogrammet följs upp, inte minst 
genom att stimulera forskning på området. 

Inledning 
Folkhälsomyndigheten har bett rådet om en analys av de etiska aspekterna och bedömning 
inom ramen för deras utredning om ett utvidgande av HPV-vaccin i det allmänna 
vaccinationsprogrammet till att omfatta även pojkar. Rådet har analyserat frågan och 
presenterar här sina överväganden och ställningstagandet. 

Inom ramen för denna beredning har rådet fått kunskapsunderlag av Folkhälsomyndigheten, 
både skriftligen och muntligen vid rådets sammanträde den 28 april. Rådet har även anlitat 
Mats Johansson, docent i medicinsk-etik, Lunds universitet som tagit fram ett underlag om de 
etiska aspekterna. Denna text utgår från ovan nämnda kunskapsunderlag samt rådets egen 
diskussion och analys. 

Bakgrund 

Humant papillomvirus, HPV, är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen. Viruset är 
mycket smittsamt och de flesta människor infekteras med en eller flera olika typer av viruset 
någon gång i livet. HPV-infektionen ger i de flesta fall inga symtom och läker ut av sig själv. 
Men infektionen kan också ge upphov till könsvårtor (kondylom) eller cellförändringar som 
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