
   

 

 

 

Examensarbete i farmaci, 15 hp 
Receptarieprogrammet 180 hp 
Rapporten godkänd: VT 2018 

Handledare: Martin Bäckström och Elisabet Ekman,  
Examinator: Jörn Schneede   

 

 

 

Nyttan och risker med 
HPV-vaccination 

En litteraturstudie 
Erika Renberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

Sammanfattning 
Inledning 
I det svenska barnvaccinationsprogrammet ingår bland annat vaccin mot HPV, vilket i 
dagsläget ges endast till flickor men HPV-vaccination för pojkar är på remiss. HPV står för 
humant papillomvirus och finns i över 100 olika genotyper. Dessa delas in i hög risk- och 
låg risk-HPV, vilket avgörs beroende på om de innehar cancerogena egenskaper eller inte. 
Hög risk-HPV är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer men har också visat 
samband med andra cancerformer, och låg risk-HPV ligger bakom genitala vårtor. HPV 
infekterar cellkärnor i skivepitelsceller och integrerar sig med cellens genom. Detta leder 
till en ökad cellreplikation med sjukliga cellförändringar som följd. Detta kan leda till 
cervikal intraepitelial neoplasi, som är ett förstadium till invasiv cancer som kan sprida sig 
i kroppen. Tre HPV-vaccin har utveckats – ett bivalent, ett tetravalent, ett nonavalent – 
vilka alla skyddar mot HPV typ 16 och 18, medan det tetravalenta och det nonavalenta 
skyddar mot ytterligare två respektive sju HPV-typer. Flera länder har sedan 2007 infört 
HPV-vaccin i sina vaccinationsprogram med minskat antal HPV-relaterade sjukdomar som 
följd. HPV-vaccinets vanligaste biverkningar är feber samt reaktioner vid injektionsstället. 
Sedan HPV-vaccin lanserades på marknaden har rapporter om allvarliga biverkningar 
inkommit, vilka har undersökts av den europeiska läkemedelsmyndigheten som dock 
kunde konstatera att de inte orsakats av HPV-vaccinet. 
 
Syfte 
Syftet med detta arbete var att undersöka vinsterna med HPV-vaccin samt riskerna efter 
en vaccination. 
  
Metod 
Arbetet är en litteraturstudie som baseras på 7 artiklar. Databasen PubMed har använts 
med sökord kopplade till HPV-vaccin, med kliniska studier publicerade de senaste 5 åren 
som filter. Även böcker och hemsidor på Internet såsom Folkhälsomyndigheten har 
använts. 
 
Resultat 
Studierna som undersökt HPV-vaccinens effektivitet visar båda på en god effekt av vaccinet 
mot de HPV-typer som ingår samt visar en minskad förekomst av de HPV-relaterade 
sjukdomstillstånden som undersökts. Tre studier har undersökt autoimmuna och 
neurologiska allvarliga biverkningar av vaccinet samt förekomsten av venös 
tromboembolism, vilket visar på en ökad risk för autoimmuna biverkningar men ingen 
förhöjd risk för neurologiska biverkningar eller venös tromboembolism. Det nonavalenta 
vaccinets immunogenicitet och säkerhet undersöktes i två studier, vilka båda visar på en 
god effekt mot alla nio ingående HPV-typer, samt biverkningar som vanligtvis är milda och 
snabbt övergående. 
 
Diskussion 
På grund av det begränsade antalet studier som arbetet  baseras på kan slutsatserna som 
dras vara missvisande. HPV-vaccinets effekt har visat resultat i studierna vilka kan 
sammanfattas som goda och överensstämmande med varandra. De allvarliga biverkningar 
som påvisats i studierna förekommer endast vid sällsynta tillfällen vilket tyder på att trots 
rapporter de senaste åren så är vaccinet inte farligt eller osäkert. Det nonavalenta HPV-
vaccinet visar på goda resultat och avsaknad av allvarliga biverkningar, vilket har sina 
fördelar i att det skyddar mot ytterligare fem stycken HPV-typer jämfört med det 
tetravalenta vaccinet.  
 
Slutsats 
HPV-vaccin har en god effekt gällande bildande av antikroppar och ger därför ett gott 
skydd, allvarliga biverkningar är sällsynta. Det nonavalenta HPV-vaccinet har en god 
immunogenicitet gällande alla 9 HPV-typer som ingår samt en god biverkningsprofil. 
 
Nyckelord: humant papillomvirus; effekt; säkerhet; cervikal intraepitelial neoplasi 



 

 
 



 

 

Lista med förkortningar 
 
CIN = Cervikal intraepitelial neoplasi 
CIS = Carcinoma in situ 
cLIA = Standardkompetitiv Luminex-immunoanalys 
CNS = Centrala nervsystemet 
CRPS = Komplext regionalt smärtsyndrom 
ELISA = Enzymkopplad immunadsorberande analys 
EMA = Europeiska läkemedelsmyndigheten 
GMT = Geometrical Mean Titer 
Hib = Haemophilus influenzae typ b 
HPV = Humant papillomvirus 
HR = Hög risk 
IRR = Incident rate ratio 
ITT = Intention-to-treat 
LR = Låg risk 
mMU = milliMerck-enheter 
MS = Multipel skleros 
OR = Oddskvot 
PCR = Polymeraskedjereaktion 
POTS = Posturalt ortostatiskt takykardiskt syndrom 
RA = Reumatoid artrit 
RR = Relativ risk 
SLE = Systemisk lupus erythematosus 
SVG = Sena vaccinationsgruppen 
TVC = Totala vaccinerade kohorten 
TVC-naiv = Totala vaccinerade kohorten HPV-naiva vid studiestart 
TVG = Tidiga vaccinationsgruppen 
VTE = Venös tromboembolism 
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1. Introduktion 
 
Allmänna vaccinationsprogrammet för barn 

I Sverige har vi endast ett allmänt vaccinationsprogram, nämligen det allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar. Det allmänna vaccinationsprogrammet 
upprätthålls och styrs genom flera instanser. Vilka sjukdomar som ska ingå i programmet 
avgörs av regeringen, efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Folkhälsomyndigheten ansvarar dessutom för att informera allmänheten och hälso- och 
sjukvården, att studera effekten av vaccinationerna, det svenska vaccinationsregistret och 
de utarbetar föreskrifter som fungerar som riktlinjer gällande vaccinationer. Biverkningar 
och vacciners säkerhet undersöks och följs upp av Läkemedelsverket. Kommuner och 
landsting möjliggör vaccinationer för dess invånare (1).  
 
Pojkar som vaccineras fullständigt enligt detta vaccinationsprogram skyddas mot nio olika 
sjukdomar, medan flickor skyddas mot tio stycken (2). De sjukdomar som vaccinationerna 
skyddar mot är mässling, påssjuka och röda hund - vilka ges i ett kombinationsvaccin kallat 
MPR-vaccin – difteri, stelkramp, polio, kikhosta, haemophilus influenzae typ b (Hib) samt 
pneumokocker. Till flickor ges även vaccin mot humant papillomvirus (HPV) (3). 2017 tog 
Folkhälsomyndigheten beslut om att rekommendera HPV-vaccination även till pojkar 
inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Detta efter att ha bedömt vaccinet som 
lämpligt inom barnvaccinationsprogrammet enligt smittskyddslagens krav. Förslaget har 
skickats till regeringen för beslutstagande (4). 
Alla vaccinationer som ingår i det allmänna programmet ges minst två gånger, men när de 
ges varierar. I tabell 1 tydliggörs hur vaccinationerna utförs schematiskt. 
 
Tabell 1. Tidpunkten för varje enskild dos av respektive vaccin tydliggörs. Sammanställd 
information från Folkhälsomyndigheten (3). 
 
Vaccin mot Dos 1  Dos 2 Dos 3 Dos 4 Dos 5 
Difteri* 3 månader 5 månader 12 

månader 
5 år Årskurs 8-9 

Polio* 3 månader 5 månader 12 
månader 

5 år - 

Kikhosta* 3 månader 5 månader 12 
månader 

5 år Årskurs 8-9 

Stelkramp* 3 månader 5 månader 12 
månader 

5 år Årskurs 8-9 

MPR-vaccin 
(mässling, 
påssjuka, röda 
hund) 

18 månader Årskurs 1-2 - - - 

Haemophilus 
influenzae typ b 
(Hib)* 

3 månader 5 månader 12 
månader 

- - 

Pneumokocker 3 månader 5 månader 12 
månader 

- - 

HPV-vaccin** Årskurs 5-6 Årskurs 5-6 - - - 
* = Ges som ett kombinationsvaccin. 
** = Ges endast till flickor. 
 
Humant Papillomvirus  

HPV är ett mångsidigt virus och förekommer i över 100 genotyper som vi idag har kunskap 
om. Det är ett dubbelsträngat DNA-virus som orsakar sjukliga förändringar av skivepitel i 
olika delar av kroppen. De HPV-orsakade genitala sjukdomstillstånd som förekommer 
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beror oftast på en sexuellt överförd smitta. Dessa kan bland annat vara kondylom och olika 
cancerformer (5). Utveckling av HPV-infektion har även visat sig ha ett samband med 
andra faktorer, exempel på dessa är rökning, användning av orala preventivmedel samt 
immunosuppression. För ungefär 90 % av HPV-smittade uppkommer inga symptom eller 
cellförändringar alls och viruset försvinner ur kroppen inom 2 år utan att sjukdom 
utvecklats (6). När viruset förblir i kroppen under längre tid ökar risken för att utveckla 
cancer (7). 
 
HPV-virusen delas in i hög risk-HPV (HR) och låg risk-HPV (LR), beroende på om de har 
carcinogena egenskaper eller inte. Till HR hör de med carcinogena egenskaper vilka 
frekvent har kunnat associeras med utveckling av livmoderhalscancer, till LR hör de HPV-
typer som förknippas med genitala vårtor. Bland HR-HPV återfinns 12 carcinogena HPV-
typer, nämligen typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 och 59 – bland dessa är det typ 
16 och 18 som förekommer i flest fall av livmoderhalscancer (8).  
 
HPV-infektion och dess följder 
HPV infekterar cellkärnor i basala celler, vilka ligger som det understa lagret i flerskiktat 
skivepitel. Resultatet av infektionen i cellkärnan blir att replikationen av skivepitelceller 
samt HPV som infekterat cellen stimuleras. Hos vissa infekterade celler uppkommer ett 
fenomen kallat koilocytos, då cellkärnan krymper och omges sedan av stora vakuoler i 
cytoplasman innehållande stora mängder kopior av viruset (5). Det är endast HR-HPV som 
påverkar värdcellens genom, genom att integrera med värdcellens DNA och orsaka en 
monoklonal tillväxt av dessa celler, vilket leder till en ökad risk för cancerutveckling (9).  
 
Som ett förstadium till invasiv cancer uppstår cervikal intraepitelial neoplasi (CIN). CIN 
innebär intraepiteliala förändringar av olika allvarlighetsgrad, vilket sträcker sig från 
minimal atypi till invasiv skivepitelcancer. Detta graderas enligt en tregradig skala. 
Cervikala skivepitelcellers mognad och utveckling påverkas vid CIN, vilket leder till celler 
med abnormalt utseende och onormal funktion (5). Alla tre grader av CIN innebär en risk 
för att en malign cellförändring ska utvecklas (10). Den största riskfaktorn för att drabbas 
av CIN är HPV-infektion, dessutom är rökning är en riskfaktor. CIN-1 innebär mild 
dysplasi, där det basala lagret av epitelet påverkas mest och  orsakas till 85 % av LR-HPV. 
Denna grad av CIN är den minst allvarliga av de tre. Påverkade celler får abnormala 
cellkärnor vilket kan upptäckas vid cellprovstagning. När graden CIN-2 har uppnåtts har 
en utveckling skett till måttlig dysplasi, där celler i hela epitelet har utvecklat 
abnormaliteter. Den lägsta samt mellersta tredjedelen av epitelet innehåller flest 
cellabnormaliteter. CIN-3 är den högsta graden av CIN, där allvarlig dysplasi förekommer 
i hela epitelet. Celldifferentiering har i detta stadium i princip avstannat helt. Även 
carcinoma in situ (CIS) kan förekomma, och oavsett vilket så krävs behandling. Carcinoma 
in situ innebär tumörer som inte penetrerat det membran som ligger till grund för epitel 
(5).  
 
Ungefär hälften av alla CIN-1-fall återgår till normal cellvävnad, samtidigt som ungefär 10 
% utvecklas till CIN-3. Endast kring 2 % leder till CIS, vilket tar i snitt 10 år att utveckla (5). 
I de fall där invasiv cancer utvecklas kan kringliggande vävnad och organ drabbas, och 
cancer kan även spridas ytterligare i kroppen (9). 70 % av livmoderhalscancer orsakas av 
HPV typ 16 och 18, och 90 % av kondylom orsakas av HPV typ 6 och 11 (7). Att HPV kan 
orsaka andra cancerformer som cancer i vulva, anus och penis finns det ökande bevis på. 
En pågående HPV-infektion botas inte av vaccinet, vilket innebär att ju mindre risk för att 
ha smittats av HPV-infektion, desto bättre skyddseffekt från vaccinet. På grund av detta 
riktar sig HPV-vaccinationerna till unga flickor, då syftet är att nå dem som inte redan gjort 
sin sexuella debut (10).  
 
HPV-vaccin 
I dagsläget har tre olika HPV-vaccin utvecklats – ett bivalent (Cervarix), ett tetravalent (på 
engelska quadrivalent) (Gardasil) och ett nonavalent (Gardasil 9) – som alla skyddar mot 
ett antal olika HPV-typer. Tabell 2 visar vilka HPV-typer respektive vaccin skyddar mot. I 
det svenska barnvaccinationsprogrammet används normalt sett det tetravalenta vaccinet 
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Gardasil (7).  HPV-vaccinet gavs mellan 2010 och 2014 som tre doser men sedan 2014 ges 
det som två doser, vilket gäller både Cervarix och Gardasil (11).  
 
Tabell 2. Sammanställning av vilka antigen respektive vaccin innehåller. Sammanställd 
information från Folkhälsomyndigheten (7). 
 
Vaccintyp HPV-antigen 

Bivalent (Cervarix) Typ 16 och 18 

Tetravalent (Gardasil) Typ 6, 11, 16 och 18 

Nonavalent (Gardasil 9) Typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58 

 
Sedan 2007 har länder världen över infört HPV-vaccin i sitt vaccinationsprogram. De 
bivalenta och tetravalenta vaccinen är de som används. Vilken sort som används varierar 
från land till land men det tetravalenta vaccinet är vanligast inom höginkomstländer. 
Höginkomstländer uppvisar en vaccinationstäckning på 50-90 %, låginkomstländer 
uppvisar något lägre (12).   
 
Sedan HPV-vaccinet infördes i vaccinationsprogram har tydliga minskningar av 
sjukdomstillstånd relaterade till HPV typ 6, 11, 16 och 18 i höginkomstländer konstaterats 
(13). Minskningar med över 60 % av infektioner med könsvårtor och HPV typ 16 och 18 
samt en viss flockimmunitet har rapporterats i länder med hög vaccinationstäckning, samt 
minskad förekomst av HPV typ 16 och 18 och könsvårtor i länder med lägre 
vaccinationstäckning (12).  
Trots att vaccinet ger ett gott skydd mot infektioner av flera olika HPV-typer är det ändå 
viktigt att regelbundet utföra gynekologiska cellprov för att upptäcka förändringar som 
skulle kunna utvecklas till cancer (11). 
 
HPV-vaccin ger som andra läkemedel en risk för biverkningar, dock är de vanligaste 
biverkningarna sällan allvarliga eller kvarstående. De vanligaste biverkningarna, vilka 
gäller för både Cervarix och Gardasil, är reaktioner kring platsen för injektion, feber, 
illamående, kräkning, hudreaktioner samt smärta i ben och armar. Sällsynta reaktioner 
som uppkommit efter vaccination är andningssvårigheter och nässelutslag (6). Dessa 
biverkningar stämmer väl överens med de biverkningar som generellt sett är vanliga i 
samband med vaccination. Då vaccin inte ges för att bota en befintlig sjukdom eller 
åkomma, utan istället ges till friska personer för att förebygga en sjukdom, ställs höga krav 
på säkerheten. Vaccinet ska inte ge allvarliga biverkningar, men biverkningar får i viss mån 
förekomma så länge de är lindriga. Ytterligare en anledning till de höga kraven som ställs 
på vacciner är att det är barn som vaccineras enligt Sveriges allmänna vaccinationsprogram 
(14).  
 
Rapporter om allvarliga biverkningar av HPV-vaccin  i form av komplext regionalt 
smärtsyndrom (CRPS) och posturalt ortostatiskt takykardiskt syndrom (POTS) uppkom 
några år efter HPV-vaccinens introduktion, vilket undersökts av den europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA). EMA:s egen säkerhetskommitté PRAC var den instans 
som utförde undersökningen, och kom fram till att inget orsakssamband finns mellan 
vaccinet och dessa sjukdomar, då förekomsten överensstämde med det normala i berörda 
åldersgrupper (15). En rapport publicerad av Cochrane Nordic belyser att EMA gjort en 
problematisk värdering gällande HPV-vacciner. I denna rapport diskuteras direkta brister 
i bedömning av studieresultat samt intressekonflikter gällande enskilda individer inom 
EMA. Till exempel påstås EMA ha bortsett från potentiella brister gällande studier av 
vaccinens biverkningar, som kan ha lett till ett överdrivet positivt resultat. Medarbetare har 
anmält att inga intressekonflikter förekommer trots tydliga kopplingar mellan individen 
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och läkemedelsföretag (15). Som en följd av dessa anklagelser kan etiska principer bakom  
HPV-vaccinens användning diskuteras. Med tanke på att HPV-vaccin använts under en 
relativt kort tid, samt att rapporter om allvarliga biverkningar hos unga flickor 
inrapporterats är det intressant att undersöka säkerheten och biverkningsprofilen för 
vaccinet.  

Syfte 
 
HPV-vaccin är den vaccination som senast fördes in i det allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn, vilket innebär det att en majoritet av alla flickor i årskurs 
5-6 vaccineras. Syftet med denna studie är att undersöka vinsterna med HPV-vaccin samt 
vilka eventuella risker som kan följa efter en vaccination.  
 
De frågeställningar studien utgår från är följande: 

• Vilka evidens finns för HPV-vaccinets effektivitet? 
• Vilka svåra biverkningar kan uppkomma efter vaccination med tetravalent HPV-

vaccin? 
• Vilka fördelar har ett nonavalent vaccin? 
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Metod 
Arbetet är en litteraturstudie, där underlag hämtats främst från databasen PubMed. I tabell 
3 sammanställs de sökningar som gjorts samt de referenser som valts ut från respektive 
sökning. Via sökningar i Google har information hämtats från myndigheter och andra 
organisationer som Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten och World Health 
Organization (WHO). Två av de vetenskapliga artiklarna som används återfanns via en 
översiktsartikel. Utöver detta har boken Essentials of Rubin’s Pathology använts. 
 
Vid urvalet av artiklar användes filterfunktionen i PubMed, med val att inkludera de studier 
som publicerats inom de senaste 5 åren för att få så aktuella fakta som möjligt, studier 
utförda på människor, samt i första hand kliniska studier. Det slutgiltiga urvalet gjordes 
genom att läsa abstract för de artiklar som framkommit och sedan välja ut de som bäst 
överensstämde med syftet. Studier som undersökte HPV-vaccination vid samtidig 
komorbiditet eller HPV-vaccination via ett kombinationsvaccin exkluderades, även studier 
som enbart innefattade män valdes bort. Di-, tetra- och nonavalenta vacciner innefattades 
alla tre. Studierna med referensnumren 19 och 20 återfanns i en översiktsartikels 
referenslista och står därmed inte med i tabellen med PubMed-sökningar. 
 
 
Tabell 3: Sammanställning av sökningar i PubMed. 
Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 
Valda 
referenser 

180216 quadrivalent HPV 
vaccine AND safety 
AND long term 

Clinical Trial, 
Humans, senaste 5 
åren 

5 (18) 

180217 ("Papillomavirus 
Vaccines"[Mesh]) 
AND "Uterine 
Cervical 
Neoplasms"[Mesh] 
AND treatment 
outcome 

Clinical Trial, 
Humans, senaste 5 
åren 

11 (17) 

180217 Quadrivalent 
human 
papillomavirus 
vaccine AND 
adverse events 

Clinical Trial, 
Humans, senaste 5 
åren 

15 (21) 

180219 "Papillomavirus 
Vaccines"[Mesh] 
AND 9-valent AND 
safety 

Clinical Trial, 
Humans, senaste 5 
åren 

7 (22), (23) 
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Resultat 
 
De utvalda artiklarna till arbetet är 7 stycken till antalet. I tabell 4 visas en sammanställning 
av artiklarna. 
 
Tabell 4. Sammanställning av de utvalda artiklarnas egenskaper. 
Studie Design Antal 

deltagare 
Publicerad Syfte/vaccin 

i fokus 
Conflict 
of 
interest 

Apter D. et 
al. (17) 

Retrospektiv 
kohortstudie 
Internationell 
multicenter-
studie 

18 644 2015 Effekt av 
bivalent vaccin 
(HPV typ 16 
och 18) 

Studie 
finansier
ad av 
GlaxoSm
ithKline 

Ferris D. 
et al. (18) 

Retrospektiv 
kohortstudie 
 

1 781 2014 Effekt av 
tetravalent 
vaccin (HPV 
typ 6, 11, 16 och 
18) 

Studie 
finansier
ad av 
Merck & 
Co 

Arnheim-
Dahlström 
L. et al. 
(19) 

Retrospektiv 
kohortstudie 
Registerbasera
d 
Internationell 

997 585 2013 Biverkningar 
av tetravalent 
vaccin (HPV 
typ 6, 11, 16 och 
18) 

Nej 

Scheller N. 
et al. (20) 

Retrospektiv 
kohortstudie 
Registerbasera
d 
Internationell 

3 983 824 2015 Biverkningar 
av tetravalent 
vaccin (HPV 
typ 6, 11, 16 och 
18) 

Nej 

Geier DA 
& MR (21) 

Fall-
kontrollstudie 
Registerbasera
d 

48 852 
(rapporter) 

2017 Biverkningar 
av tetravalent 
vaccin (HPV 
typ 6, 11, 16 och 
18) 

Nej 

Vesikari T. 
et al. (22) 

Randomiserad 
kontrollerad 
studie (RCT) 
Dubbelblindad 
Internationell 

600 2015 Effekt och 
säkerhet av 
nonavalent 
vaccin (HPV 
typ 6, 11, 16, 18, 
31, 33, 45, 52, 
58) 

Sanofi 
Pasteur 
MSD var 
delaktiga 
i studien 

Van 
Damme P. 
et al. (23) 

Kohortstudie 
Randomiserad 
Internationell 

3 074 2015 Effekt och 
säkerhet av 
nonavalent 
vaccin (HPV 
typ 6, 11, 16, 18, 
31, 33, 45, 52, 
58) 

Studie 
finansier
ad av 
Merck & 
Co 
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Efficacy of human papillomavirus 16 and 18 (HPV-16/18) AS04-adjuvanted 
vaccine against cervical infection and precancer in young women: final 
event-driven analysis of the randomized, double-blind PATRICIA trial. Apter  
D et. al (17)  
En randomiserad dubbelblind kontrollstudie kallad PApilloma TRIal against Cancer In 
young Adults (PATRICIA) utfördes för att utvärdera effekten av ett bivalent HPV-vaccin 
med verkan mot HPV-typerna 16 och 18. I studien ingick kvinnor från ett flertal länder i 
åldrarna 15-25, alla friska samt med maximalt sex stycken sexpartners totalt vid studiens 
början - ett undantag från kravet på antal sexpartners gäller finländska flickor 15-17 år, 
men det framgick inte i studien varför. HPV-DNA-status, resultat på antikroppstiter för 
HPV eller cytologiska provresultat hade ingen betydelse för medverkan i studien.  
 
I PATRICIA-studien skapades två grupper med förhållande 1:1 via randomisering, där den 
ena gruppen mottog bivalent HPV-vaccin (HPV 16/18) och den andra vaccin mot hepatit 
A. Gruppen som mottog det senare vaccinet agerade kontrollgrupp. Studiedeltagare mottog 
vaccin månad 0, 1 och 6, och var under studien ovetandes om vilket vaccin de fick. Båda 
grupperna fick dock under månad 48 veta vilket vaccin de fått, för att sedan bli erbjudna 
det vaccin de inte redan fått inta. Ett flertal tester och undersökningar utfördes; 
gynekologisk och cytopatologisk undersökning samt utvärdering av cytologi; biopsi av 
vävnad och cellprover från livmoderhalsen som senare testades för DNA från en rad HPV-
typer (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 och 68); för HPV typ 16 och 18 utfördes 
en polymeraskedjereaktion (PCR). På vissa platser för studien gjordes även test för att mäta 
mängden antikroppar för HPV 16 och 18 hos kvinnorna före vaccinationen. Mängden HPV-
antikroppar uppmättes genom enzymkopplad immunadsorberande analys (ELISA), och 
gränsen för seropositivitet sattes till ≥8 ELISA units (EU)/ml och ≥7 EU/ml för HPV typ 
16 respektive typ 18. Under studiens gång sattes en gräns att när 36 fall av CIN-2+ uppnåtts 
skulle en slutlig analys av  vaccinets verkan genomföras. Av dessa 36 fall skulle alla orsakats 
av HPV typ 16 eller 18, med minst 15 fall kopplat till HPV 18. 
 
I denna resultatanalys har kvinnorna som mottagit HPV-vaccin delats upp i två grupper 
med respektive kontrollgrupper, som mottagit hepatit A-vaccin. Ena gruppen, kallad den 
totala vaccinerade kohorten (TVC), motsvarade de kvinnor i samhället som inte vaccinerats 
under barnaåren, och innefattade alla kvinnor vaccinerade med minst en dos oavsett 
resultat på provsvar och undersökningar vid studiens start. Den andra gruppen, TVC-naiv, 
skulle motsvara flickor som i låg grad exponerats för HPV vid tidpunkten för vaccination. 
Detta innebar att de som ingick i gruppen uppvisade varken DNA-spår eller antikroppar 
från HPV samt genomgick cytologiskt prov utan anmärkningar. TVC-naiv kallades denna 
grupp. TVC innefattade totalt 18 644 kvinnor och TVC-naiv utgjorde 11 641 av dessa, och 
majoriteten oavsett grupptillhörighet härstammade från Europa och Asien.  
Uppföljningstiden räknades från dagen efter den första vaccinationen inom studien, och 
fortgick fram till något av följande scenarion uppstod: uppkomst av CIN-2+ eller en 
ihållande HPV-infektion; fullt genomgången studie 48 månader efter första vaccination 
med avsaknad av CIN-2+ eller ihållande HPV-infektion; fullt genomgången studie fram till 
genomförandet av denna analys, med tillgång till biopsi-, cytologi- eller PCR-prov. Med 
avseende på ålder och antalet sexpartners året innan studien påbörjades beräknades ett 
Geometrical Mean Titer (GMT) för antikroppsvärdet för HPV 16 respektive 18. GMT 
beräknades för vaccinationsgruppen och hade ett konfidensintervall på 95%.  
 
Effekten av vaccinet utvärderades enligt olika parametrar. Förekomsten av CIN grad 1-3 
undersöktes, både gällande CIN orsakad av HPV typ 16 eller 18, samt HPV-orsakad CIN 
oberoende av vilken HPV-typ. Effekten av vaccinet på en ihållande HPV-infektion efter 6 
månader samt 12 månader utvärderades också. Detta med avseende dels på HPV typ 16 och 
18, dels vanliga HR HPV-typer som 31, 33, 45, 51 men även på alla HR HPV. Resultaten 
jämfördes med respektive kontrollgrupp. 10 % av deltagarna i TVC eliminerades från 
studien inför den slutliga analysen, motsvarande siffra i TVC-naiv var 8 %. En jämn 
fördelning rådde mellan grupperna avseende studiedeltagare som ej fullföljde studien, 
dock eliminerades 10 % inför den slutgiltiga analysen från TVC, motsvarande i TVC-naiv 
var 8 %. I TVC hade en majoritet varit sexuellt aktiva vid studiens start, med undantag för 
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13 % som aldrig haft samlag tidigare. Jämfört med TVC innehöll TVC-naiv en större andel 
kvinnor som aldrig haft samlag tidigare, nämligen 18 %. Vid studiestarten visade 26 % av 
kvinnorna i TVC bevis på tidigare eller nuvarande HPV-infektion av typ 16 och/eller typ 18, 
och 38 % visade spår av tidigare eller nuvarande infektion av ospecifierad HPV-typ, i form 
av seropositiva antikroppsvärden för HPV typ 16 eller 18 och/eller DNA-spår av ett HPV-
virus.  
 
Immunogeniciteten beräknades och resultaten var liknande för både TVC och TVC-naiv, 
med ett toppvärde under månad 7 efter vaccination. För de kvinnor i TVC-naiv som var 
mellan 15-17 år samt hade flest antal sexpartners uppmättes de högsta GMT-värdena. I TVC 
uppmättes dock lägst GMT-värden bland de kvinnor 18-25 år med högst antal sexpartners 
året innan vaccinationen. 
Gällande vaccinets effektivitet mot ihållande HPV-infektion (infektion varande 6-12 
månader) tydliggjordes ett mer effektivt skydd mot ihållande infektion av HPV typ 16 eller 
typ 18 jämfört med de HPV-typer som inte ingår i vaccinet. I TVC-naiv påvisades ett 
korsskydd mellan HR-HPV (typ 31, 33, 45, 51) och HPV typ 16/18. Vaccinet visade 
statistiskt signifikant effekt mot ihållande infektioner som varat i både 6 månader och 12 
månader. I TVC påvisades inget korsskydd, men vaccinet hade en signifikant effekt mot 
ihållande infektion med HPV typ 16 eller 18, samt för infektion med HR-HPV, hos kvinnor 
mellan 20 och 25 år. 
Under uppföljningsperioden uppkom i TVC-naiv totalt för både vaccinerade och 
kontrollgrupp 88 fall av CIN, vilka förutom CIN-1+ bestod av 64 stycken CIN-2+ och 13 
CIN-3+, vars uppkomst härrörde från HPV typ 16 eller 18. I TVC uppkom totalt 347 stycken 
HPV-typ-16/18-orsakade fall av CIN. I tabell 5 åskådliggörs vaccinets beräknade 
effektivitet mot de olika graderna av CIN uttryckt i procent, jämfört med kontrollgruppen.  
 
Tabell 5. Sammanställning av HPV-vaccinets effektivitet mot olika CIN-grader i 
respektive kohort. Omarbetad från tabell i studien (17). 
 

TVC-NAIV* (n= 11 641) 
CIN-grad Effektivitet mot CIN orsakad av 

HPV 16/18 (%) 
Effektivitet mot CIN 
oberoende av HPV-typ (%) 

CIN-1+ 96,5  50,1  
CIN-2+ 98,4  70,2  
CIN-3+ 100  87,0  

TVC** (n= 18 644) 
CIN-grad Effektivitet mot CIN orsakad av 

HPV 16/18 (%) 
Effektivitet mot CIN 
oberoende av HPV-typ (%) 

CIN-1+ 55,5  21,7  
CIN-2+ 52,8  30,4  
CIN-3+ 33,6  33,4  

* = TVC, den totala vaccinerade kohorten 
** = TVC-naiv, den totala vaccinerade kohorten HPV-naiva vid studiestart 
 
Long-term study of a quadrivalent human papillomavirus vaccine. Ferris D 
et. al (18)  
En långtidsuppföljning av ett tetravalent HPV-vaccin verksamt mot HPV typ 6, 11, 16 och 
18 utfördes i syfte att undersöka immunogenicitet, effektivitet och säkerhet efter en längre 
tid. Den studie som låg till grund för uppföljningen var en randomiserad, dubbelblind och 
placebo-kontrollerad studie, där pojkar och flickor mellan 9 och 15 år randomiserades i två 
grupper med 2:1 förhållande dem emellan. Båda grupperna mottog tre injektioner 
intramuskulärt vid månad 0, 2 och 6. Injektionerna innehöll antingen det tetravalenta 
HPV-vaccinet eller placebo i form av saltlösning. Efter 30 månader påbörjades vaccination 
av de som tidigare mottagit placebo. Den totala uppföljningstiden var 96 månader räknat 
från månad 0 i studien. 
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Under uppföljningen användes gruppnamnen den tidigare vaccinationsgruppen (TVG) och 
den senare vaccinationsgruppen (SVG), vilka syftade på de som i studien mottagit HPV-
vaccin direkt respektive 30 månader efter studiens början. I dessa grupper ingick alla som 
tagit tre doser HPV-vaccin samt godkänt medverkan. Fram till individerna som studerades 
fyllde 16 år utfördes årligen en mindre fysisk undersökning samt serumprovtagning. Efter 
individen fyllt 16 år skedde besöken två gånger per år, och undersökningarna utökades till 
att även innefatta sexuell erfarenhet samt vid medgivande genital undersökning.  
Med hjälp av en intention-to-treat (ITT)-analys innehållande endast individer äldre än 16 
år som mottagit minst en vaccindos samt genomgått minst ett återbesök påbörjades under 
månad 42  undersökning av effektivitet. Ett gynekologiskt vävnadsprov som 
diagnostiserats patologiskt av en panel bestående av fyra medlemmar, samt konstaterat 
samband med HPV typ 6/11/16 eller 18 låg till grund för definitionen av sjukdom. 
Diagnoserna som studien avsåg att undersöka var följande: CIN; adenocarcinom in situ; 
intraepitelial neoplasi i vulva, vagina eller penis; genitalt kondylom; cancer i livmoder, 
vagina, penis, perineum, perianalt eller vulva. HPV-infektionen räknades som ihållande 
när samma HPV-typ påträffades vid fler än två separata tillfällen med minst fyra månaders 
mellanrum, alternativt när DNA från HPV påträffats i samband med biopsi när sjukdom 
brutit ut. 
Vid uppmätning av antikroppar i serum användes två olika metoder – den 
standardkompetitiva Luminex-immunoanalysen (cLIA) samt totalt immunoglobulin 
(Ig)G-analys – då cLIA mäter endast en bråkdel av det totala immunsvaret, medan IgG-
analysen inkluderar en bredare del. Gällande undersökning av vaccinets säkerhet 
innefattades dödsfall och allvarliga biverkningar som konstaterats bero på intag av 
vaccinet. 
I slutändan ingick 1661 individer i studien, varav 1179 tillhörde TVG och 482 tillhörde SVG. 
I båda grupperna vara könen jämnt fördelade, medan individerna i SVG var i snitt tre år 
äldre än de i TVG.  
 
Resultaten för immunogenicitet i TVG baserades på en median uppföljningstid på 6,8 år, 
vilket var likartad för både pojkar och flickor. Vid månad 96 kvarstod resultatet av det 
immunsvar som inducerats vid vaccinationen, dock med GMT som vid månad 7 var 11-34 
gånger högre än vid månad 96. 
I de båda grupperna var incidensen av klamydia och gonorré likvärdig, dock framkom det 
att de manliga deltagarna statistiskt sett hade fler nya sexpartners per år (1,2) jämfört med 
de kvinnliga deltagarna (0,7—0,9). 
TVG uppvisade varken hos de manliga eller kvinnliga deltagarna något fall av sjukdom 
kopplat till HPV typ 6/11/16/18. I den kvinnliga andelen (n=256) återfanns två fall av 
ihållande HPV-infektion som hade uppkommit under de senaste 4-12 månaderna. Samma 
antal infektioner fanns i den manliga andelen (n=173), ingen av dem längre gången än 12 
månader. 
Ett fall av HPV18-orsakad CIN1, två fall av ihållande HPV16-infektion och fyra fall av 
ihållande HPV18-infektion uppkom i SVG, de sistnämnda varade längre än 12 månader. 
Dessa fall gällde alla kvinnliga deltagare, varav fyra stycken även drabbades av klamydia 
eller gonorré. Ett fall av ihållande HPV6-infektion som varat upp till 12 månader var det 
enda som återfanns bland de manliga deltagarna.  
Under studien uppstod tre allvarliga biverkningar: en trafikolycka med dödlig utgång för 
en deltagare i TVG-gruppen 4,7 år efter dos 3; ett tonisk-kloniskt anfall i samband med 
blodprovstagning drabbade en deltagare från TVG 7 år efter dos 3; en förlamning av 
kranialnerv VII vilket varade i 2,7 veckor drabbade en deltagare i SVG-gruppen 131 dagar 
efter dos 3. Det enda av dessa tre fall som bedömdes ha samband med vaccinationen var 
nervförlamningen, patienten återhämtade sig dock helt (18). 
 
Autoimmune, neurological, and venous thromboembolic adverse events 
after immunization of adolescent girls with quadrivalent human 
papillomavirus vaccine in Denmark and Sweden: cohort study.  
Arnheim-Dahlström L et. al (19)  
Uppkomsten av biverkningar av autoimmun eller neurologisk karaktär samt uppkomst av 
venös tromboembolism (VTE) efter HPV-vaccination med tetravalent vaccin studerades i 
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denna kohortstudie. Totalt ingick 997 585 flickor i studien, av vilka 296 826 stycken mottog 
minst en dos av vaccinet. Studien berörde alla flickor mellan 10-17 år hemmahörande i 
Danmark eller Sverige under perioden 1 oktober 2006 till 31 december 2010, och 
information om vaccinationer samt efterföljande biverkningar hämtades från 
databasregister i respektive land med hjälp av personnummer. I Danmark ansvarade 
Statens Serum Institut för landets vaccinationsdatabas, motsvarande inrättning i Sverige 
var Svevac. Data om biverkningar hämtades i båda länderna från patientregister med hjälp 
av ICD-10-koder. Beroende på vilken tidpunkt som kom senast följdes flickorna från 10 års 
ålder eller från den 1 oktober 2006, fram till något av följande scenarion: döden; utflyttning 
från landet; biverkning; intag av bivalent vaccin; fyllda 18 år; frånvaro i register; 
uppföljningsperiodens slut den 31 december 2010. Observationsperioder gällande 
uppkomst av de biverkningar som undersöktes sattes till 180 dagar från en given vaccindos 
gällande immunologiska och neurologiska sjukdomar, samt 90 dagar gällande VTE. Minst 
5 fall av en viss biverkning med en kraftig ökning av den relativa risken (RR) krävdes för 
ytterligare analys. Andra faktorer som gav skäl till ytterligare analys var om fler än 20 fall 
låg till grund för misstanken, ifall RR var högre än 3,0 samt om det i båda länderna kunde 
påvisas en höjning av den RR. 
 
Som ett resultat av studien analyserades 29 biverkningar mer ingående, vilka uppkommit 
under de förbestämda observationsperioderna efter vaccination. 23 autoimmuna 
biverkningar analyserades, dessa var: Graves sjukdom; Hashimotos sjukdom; annan 
hypertyreos; hypotyreos; glutenintolerans; Chrons sjukdom; ulcerös kolit; pankreatit; 
ankyloserande spondylit; Behçets sjukdom; Henoch-Schönleins purpura; juvenil artrit; 
myosit; reumatoid artrit (RA); systemisk lupus erythematosus (SLE); ospecifierad vaskulit; 
idiopatisk trombocytopen purpura; erythema nodosum; lokaliserad sklerodermi; 
psoriasis; vitiligo; Raynauds sjukdom; diabetes typ 1. Diabetes typ 1, Behçets syndrom och 
Raynauds sjukdom visade alla ett signifikant samband med tetravalent HPV-vaccination – 
både diabetes typ 1 och Raynauds sjukdom förekom i över 20 fall som möjligen kunde 
kopplas samman med vaccination, dessutom var RR för Behçets syndrom över 3,0. 
Resterande 20 av dessa 23 hade ingen signifikant ökning i samband med HPV-vaccination. 
Gällande neurologiska biverkningar visades ingen signifikant ökning av RR för någon av 
de som undersöktes, däremot minskade RR för epilepsi och förlamning signifikant efter 
vaccinationen. Under studien framkom inga uppgifter på signifikant ökad risk av VTE efter 
HPV-vaccination. Sammanfattningsvis kan sägas att av de 29 biverkningar som 
analyserades var det tre stycken som visade ett signifikant samband med vaccinationen; 
Behcets sjukdom, diabetes typ 1 och Raynauds sjukdom, samtliga autoimmuna sjukdomar. 
Det påvisades ingen signifikant ökad risk för vare sig neurologiska sjukdomar eller VTE 
(19). 
 
Quadrivalent vaccination and risk of multiple sclerosis and other 
demyelinating diseases in the central nervous system. Scheller N et. al (20)  
Även Scheller et. al studerade uppkomsten av allvarliga biverkningar efter administrering 
av tetravalent HPV-vaccin. De utförde en kohortstudie vars syfte var att undersöka ifall 
risken att utveckla multipel skleros (MS) eller andra demyeliniserande sjukdomar med 
påverkan av det centrala nervsystemet (CNS) ökar efter vaccination med tetravalent HPV-
vaccin. Sedan 2009 har HPV-vaccination av 12-åriga flickor varit en del av det allmänna 
vaccinationsprogrammet i Danmark, medan det i Sverige har funnits med sedan 2012. 
Kvinnor hemmahörande i Danmark och Sverige i en ålder mellan 10-44 år studerades. Med 
hjälp av personnummer hämtades information om vaccinationer och sjukdomar från 
svenska och danska register – Statens Serum Institut i Danmark och Svevac i Sverige som 
tillhandahåller information om vaccinationer. Även förskrivningsregister i Danmark och 
Sverige följdes upp.  Data följdes upp från registren i Danmark från 1 oktober 2006 fram 
till 1 juli 2013, och data från Sverige från den 1 oktober 2006 fram till 31 december 2012, 
då information endast var tillgänglig fram till dess. ICD-10-koder samt patientregister i 
respektive land användes för att samla in information om biverkningar. Studieobjekten 
följdes från och med 1 oktober 2006 eller från 10 års ålder beroende på vilken dag som var 
senast att inträffa. Uppföljningen avslutades sedan antingen vid 45 års ålder, dödsfall, 
emigration till annat land, intag av bivalent HPV-vaccin, diagnos med demyeliniserande  
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sjukdom, eller sista dagen på uppföljningsperioden. För varje individ räknades dagarna 
både som vaccinerad och ovaccinerad in för att sedan tas med i resultatet. 
Observationsperiod för uppkomst av MS eller annan demyeliniserande sjukdom sattes till 
2 år (730 dagar) både för de vaccinerade och de ovaccinerade, men perioden förnyades för 
varje dos vaccin. Som resultatmått användes incidens rate ratio (IRR), vilket beräknades 
på antalet uppkomna händelser under observationsperioden på två, i både den vaccinerade 
och den ovaccinerade gruppen av studiepopulationen. 
 
3 983 824 var det totala antalet kvinnor som ingick i studiepopulationen, vilka senare 
delades in i två kohorter. 789 082 av dessa vaccinerades under studiens gång, 670 687 av 
dessa intog minst två doser vaccin, 467 812 av dessa intog alla tre doser. Vaccination skedde 
vid månad 0, 2 och 6.  Efter exkluderande av personer med föreliggande MS eller annan 
demyeliniserande sjukdom ingick 3 978 271 i kohorten som studerades för MS samt 
3 980 716 stycken i kohorten för andra demyeliniserande sjukdomar. 73 fall av MS och 90 
fall av annan demyeliniserande sjukdom uppkom under observationsperioderna efter 
vaccination. Motsvarande siffror för den ovaccinerade kohortens observationsperiod var 
4208 respektive 3154 fall. Studien visade ingen signifikant ökad risk för att utveckla MS 
(IRR=0,90) eller annan demyeliniserande sjukdom (RR=1,00) efter HPV-vaccination (20). 
 
Quadrivalent human papillomavirus vaccine and autoimmune adverse 
events: a case-control assessment of the vaccine adverse event reporting 
system (VAERS) database. Geier DA et. al (21)  
En fall-kontrollstudie genomfördes med syfte att studera sambandet mellan ett tetravalent 
HPV-vaccin och allvarliga autoimmuna biverkningar i USA. Som verktyg för denna 
undersökning användes VAERS, ett system för att rapportera biverkningar som 
uppkommit i samband med vaccination. Vissa biverkningar är enligt lag tvunget att 
rapporteras till VAERS, men det gäller dock inte alla biverkningar. Det är viktigt att 
anmärka att biverkningar tillgängliga i VAERS är alla som rapporterats in, och innefattar 
därmed även biverkningar vars orsak inte är fastställd eller sambandsbedömd. 
Populationen som studerades inkluderade kvinnor i åldern 6 till 39 år bosatta i USA, som 
under perioden januari 2006 till december 2014 blivit HPV-vaccinerade. Med detta som 
underlag togs 48 852 biverkningsrapporter fram. Ett antal autoimmuna samt allmänna 
sjukdomstillstånd var de som eftersöktes i studien, de biverkningsrapporter som inte 
innehöll något av dessa tillstånd användes som kontroll. Oddskvot (OR) beräknades för 
respektive sjukdomstillstånd. 
 
Resultatet visade på ett antal tillstånd som alla visade signifikant ökad risk att drabba de 
som exponerats för HPV-vaccin jämfört med kontrollgruppen. De tillstånd detta gällde var 
gastroenterit (OR=4,627), RA (OR=5,629), trombocytopeni (OR=2,178), SLE (OR=7,626), 
vaskulit (OR=3,420), alopeci (OR=8,894), demyeliniserande sjukdomar i CNS 
(OR=1,585), skador på äggstockar (OR=14,961) samt irritable bowel syndrome (IBS) 
(OR=10,021). Gällande Guillain-Barrés syndrom, infektion, konjunktivit, diarré eller 
pneumoni var risken lika stor för vaccinerade som icke-vaccinerade. Trombocytopeni, SLE 
och vaskulit var de allvarliga autoimmuna biverkningar med signifikant ökad risk som 
innebar störst risk för livshotande följder medan SLE, demyeliniserande sjukdomar i CNS 
och RA var de sjukdomstillstånd som innebar högst andel bestående men. Vaskulit var den 
påföljd som uppkom kortast tid efter vaccination av de undersökta biverkningarna. För att 
sammanfatta resultatet var det en rad olika autoimmuna biverkningar som visade en 
signifikant ökad risk efter vaccinationen. Biverkningarna som rapporterats in i VAERS har 
dock inte blivit bedömda gällande orsakssamband (21). 
 
A Randomized, Double-Blind, Phase III Study of the Immunogenicity and 
Safety of a 9-Valent Human Papillomavirus L1 Virus-Like Particle Vaccine 
(V503) Versus Gardasil® in 9-15-Year-Old Girls. Vesikari T et. al (22)  
Denna studie utfördes med syfte att jämföra effekt och säkerhet mellan ett nonavalent 
(HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) och ett redan godkänt tetravalent HPV-vaccin 
(HPV typ 6, 11, 16, 18) som administrerades till flickor i åldern 9-15 år. Studien, som var 
randomiserad, dubbelblindad och kontrollerad, utfördes internationellt på ett flertal 
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medicinska förläggningar i Belgien, Danmark, Finland, Italien, Spanien och Sverige. 
Randomiseringen utfördes med ett förhållande på 1:1, där den ena gruppen mottog det 
nonavalenta vaccinet och studiens kontrollgrupp mottog det tetravalenta vaccinet. Flickor 
med en ålder på ≥9 och <16 år, som alla hade god hälsa, inte hade gjort sin sexuella debut 
samt hade planerat att inte vara sexuellt aktiva förrän efter månad 7 i studien mötte de 
inklusionskriterier som fanns för studien. Exklusionskriterier var bland annat känd allergi 
mot vaccinet eller dess innehåll, trombocytopeni, tidigare positivt HPV-test samt tecken på 
immunosuppression. Tre doser vaccin gavs dag 1, månad 2 och månad 6 i studieobjektens 
icke-dominanta arm, med krav på en maximal oral kroppstemperatur på 37,8˚C under 
dygnet som ledde fram till vaccinationen. 
 
För att undersöka vaccinets immunogenicitet togs serumprov under dag 1 samt månad 7. 
Med hjälp av cLIA testades dessa prover för antikroppar mot HPV-typerna 
6/11/16/18/31/33/45/52/58, som alla ingår i vaccinet. Tack vare serumproverna tagna dag 
1 kunde individer seropositiva för någon av HPV-typerna innan vaccinationen identifieras 
och exkluderas från immunogenicitetsanalysen för motsvarande HPV-typ. 
I samband med utvärdering av vaccinets säkerhet observerades bland annat alla deltagare 
under 30 minuter efter vaccinet injicerats. Alla deltagare fick i samband med vaccinationen 
även ett vaccinationskort, där oral temperatur noterades de fem närmaste dagarna samt 
alla eventuella biverkningar under de 15 första dagarna efter vaccineringen. Ifall 
biverkningar uppstod skulle dessa graderas som antingen milda, måttliga eller svåra.  
 
Mellan den 23 februari 2011 och den 11 maj 2011 valdes efter screening totalt 600 deltagare 
ut till studien och fördelades jämnt mellan de två grupperna, med en genomsnittlig ålder 
på 12,6 år. Efter testerna för seropositivitet under dag 1 exkluderades totalt 49 deltagare 
från analysen av det HPV-virus de själva testat positivt för. Av dessa ingick 17 stycken (5,7 
%) i gruppen för nonavalent vaccin och 32 stycken (10,7 %) i gruppen för tetravalent vaccin.  
Efter 3 doser beräknades GMT för respektive HPV-typ, vilket visade på liknande GMT-nivå 
för HPV typ 16 och 18 mellan de båda vaccinen. Vid subgruppsanalys där deltagarna 
indelades efter ålder visade den yngre åldersgruppen (9-12 år) högre värden på GMT 
gällande HPV typ 6, 11, 16 och 18 jämfört med de äldre (13-15 år). Oavsett vilket vaccin 
deltagare fått så uppnåddes serokonversion för HPV typ 6/11/16/18 efter tre doser. 
Deltagarna som injicerats med nonavalent vaccin visade även kraftig GMT-höjning för 
HPV 31/33/45/52/58, och också här påvisades högre värden hos den yngre åldersgruppen. 
Endast en person serokonverterade inte för alla HPV-typer efter tre doser nonavalent 
vaccin, men serokonversion för dessa fem HPV-typer kunde även observeras i gruppen som 
fick tetravalent vaccin – exempelvis påvisades serokonversion på 73,5 % för HPV typ 31. 
Gällande biverkningar var det för båda vaccinerna väldigt vanligt att uppleva någon form 
av mild biverkning i samband med vaccination. Den vanligaste biverkningen vilken gällde 
för båda grupperna var reaktion vid injektionsstället i form av svullnad, det var dock en 
högre andel i gruppen med nonavalent vaccin (47,8 %) som rapporterade denna biverkning 
jämfört med den tetravalenta gruppen (36,0 %). De vanligaste systemiska biverkningarna 
för det nonavalenta vaccinet var huvudvärk, pyrexi (feber), illamående, smärta i mun och 
svalg samt övre buksmärtor. Liknande systemiska biverkningar uppstod hos de som 
vaccinerats med tetravalent vaccin. De vanligaste var huvudvärk, illamående, pyrexi, 
trötthet och övre buksmärtor. Två individer fullföljde inte studien till följd av allvarliga 
biverkningar i samband med vaccination, något som senare konstaterades inte orsakats av 
vaccinet. Dessa biverkningar var anemi och pulmonär vaskulit vilket drabbade en 13-årig 
flicka ungefär två månader efter den andra dosen av nonavalent vaccin; Henoch-
Schönleins purpura drabbade en 12-årig flicka, vilket uppkom 46 dagar efter att ha mottagit 
den andra dosen av tetravalent vaccin. En 14-årig flicka upplevde en allvarlig biverkning i 
form av komplexa partiella krampanfall 36 dagar efter den första dosen tetravalent vaccin. 
Hon kunde senare fullfölja studien (22). 
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Immunogenicity and Safety of a 9-Valent HPV Vaccine. Van Damme P et. al 
(23)  
Van Damme P. et. al utförde en randomiserad klinisk studie för att undersöka 
immunogeniciteten och säkerheten för ett nonavalent HPV-vaccin hos barn 9-15 år gamla, 
jämfört med unga kvinnor 16-26 år. I studien deltog både pojkar och flickor från totalt 72 
platser i 17 olika länder, fördelade på tre kohorter vilka innefattade: flickor 9-15 år 
(n=1935); pojkar 9-15 år (n=669); unga kvinnor 16-26 år (n=470). För deltagarna som var 
9-15 år gamla krävdes det att deras allmänna hälsa var god samt att de var sexuellt naiva 
vid studiens start fram till månad 7. Andra krav ställdes på den äldre kohorten: förutom 
allmänt god hälsa fick det inte förekomma avvikande cellprover samt ett totalt antal på 
maximalt 4 sexpartners vid studiens början. Studiens exklusionskriterier var pågående 
graviditet, känd allergi mot vaccininnehåll, trombocytopeni, pågående eller tidigare 
immunosuppressiv behandling, eller tidigare recept på HPV-vaccin.  
 
Vaccinationen var uppdelad på tre doser, vilka gavs dag 1, månad 2 och månad 6. För att 
vaccinet skulle administreras krävdes det att deltagarna hade en maximal oral 
kroppstemperatur på 37,8˚C det närmaste dygnet före vaccinationen. Dessutom testades 
alla kvinnliga deltagare för graviditet innan vaccinering, de som var gravida gavs inget 
vaccin. Dag 1 och under månad 7 testades alla deltagares immunogenicitet, dessutom 
utfördes PCR-test på kvinnorna mellan 16-26 år för att undersöka förekomsten av HPV-
DNA. De HPV-typerna som eftersöktes i PCR testet var dels de som ingår i vaccinet (HPV 
typ 6/11/16/18/31/33/45/52/58), men även ytterligare HR HPV (HPV typ 
35/39/51/56/59). Serumprov togs även månad 12, 24 och 36 från alla deltagande pojkar 
samt ungefär 600 slumpmässigt utvalda flickor. Dessa testades tillsammans med proverna 
från dag 1 och månad 7 med hjälp av cLIA, för att se ifall deltagarna var positiva för anti-
HPV 6/11/16/18/31/33/45/52/58. Gränserna för sero-konversion avseende positivt 
resultat var ≥30, ≥16, ≥20, ≥24, ≥10, ≥8, ≥8, ≥8 eller ≥8 milliMerck-enheter (mMU)/mL 
för respektive HPV-typ. 
 
Ett vaccinationskort delades ut efter varje vaccination efter att studiedeltagaren 
observerats under de 30 minuter som följde vaccinationen. Vaccinationskorten fylldes 
senare i av studiedeltagaren eller dess målsman där bland annat oral temperatur under 
vaccinationskvällen samt följande fyra dagar noterades. Alla uppkomna biverkningar 
under de 15 dagarna efter vaccinationen skulle bedömas om de var milda, måttliga eller 
allvarliga för att sedan nedtecknas på vaccinationskortet. 
 
När studien inleddes testades 40,9 % av de unga kvinnorna positivt för någon av de HPV-
typerna som ingick i vaccinet, antingen via serumprov eller också PCR. GMT visade högst 
värde månad 7 och var högre för de yngre kohorterna än den äldre. En minskning på 
närmare 70 % av GMT-värdet sågs vid månad 12 jämfört med månad 7, vilket även fortsatte 
minska med tiden. Seropositivitet för alla 9 HPV-typer sågs hos 99 % av deltagarna under 
månad 7, och hos drygt 90 % av alla deltagare under månad 36. Biverkningar som uppkom 
var de flest milda och snabbt övergående. De vanligaste biverkningarna var reaktioner vid 
injektionsstället samt feber. Allvarliga biverkningar var sällsynta, endast två fall 
rapporterades in vilka båda ledde till sjukhusvård. Ett astmaanfall dagen efter vaccination 
drabbade en 10-årig pojke, som återhämtade sig helt efter ett dygn på sjukhus. En ung 
kvinna som samtidigt fick behandling för ett infekterat spindelbett lades in på sjukhus med 
huvudvärk, nackstelhet och feber samma dag som hon intagit en dos vaccin. Efter 8 dagar, 
varav 2 på sjukhus, återhämtade hon sig helt. Ett dödsfall inträffade under studien. 
Dödsfallet bedömdes inte ha samband med vaccinet (23). 
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Diskussion 
 
I detta arbete har sju artiklar analyserats med avseende på effekt, allvarliga biverkningar 
samt fördelar med ett nonavalent vaccin. HPV-vaccinen uppvisar i dessa studier en god 
effekt med biverkningar som i majoritet är milda och övergående, och har därmed en bra 
säkerhetsprofil. De som drar störst nytta av vaccinet är de som i minst utsträckning 
exponerats för HPV innan HPV-vaccinationen, vilket i regel innebär att ju lägre ålder desto 
bättre effekt av vaccinet. Effekten har utvärderats genom att undersöka HPV-relaterad 
sjuklighet hos deltagare jämfört med kontrollgrupp, medan biverkningar har studerats för 
att undersöka förekomsten av allvarliga biverkningar. I dagsläget vaccineras inte pojkar i 
Sverige, men en remiss från Folkhälsomyndigheten har skickats till regeringen för beslut 
om en framtida HPV-vaccination av pojkar. Frågor har i en Cochrane-rapport (16) väckts 
kring EMA:s roll i HPV-vaccinens säkerhetsbedömningar, ifall de kan ha bortsett från 
studiers brister och mindre lyckade studieresultat för att ge HPV-vaccinen ett fördelaktigt 
resultat och därmed rykte. Har de möjligtvis påverkats av läkemedelsföretag som drar 
fördel av HPV-vaccinens försäljning i sin bedömning av HPV-vaccinens nytta och risker? 
Har det förekommit intressekonflikter hos enskilda individer inom EMA som kan ha 
påverkat deras professionella utlåtanden?  
  
Metoddiskussion 
Detta arbete har utförts i form av en litteraturstudie, vilket passat uppgiften bra både 
gällande tidsramar och förväntat studieresultat. Med hjälp av olika databaser som till 
exempel PubMed blir tillgången till tidigare studier och dess resultat väldigt stort vilket 
underlättar vid informationssökningen. Under arbetets gång har det dock funnits vissa 
begränsningar gällande detta ämne. HPV-vaccinet som är ett väldigt nytt vaccin jämfört 
med de flesta andra vaccin som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet har 
genomgått omfattande prövningar och utvärderingar speciellt med tanke på nyttan och 
eventuella biverkningar, men studierna har ofta flera syften. Då den föreliggande studien 
riktade in sig på effekt och säkerhet hos unga flickor vid god hälsa - vilka alltså motsvarar 
målgruppen för det svenska barnvaccinationsprogrammet – blev genast urvalet med 
begränsat. Detta på grund av att många studier undersökte vaccinets egenskaper vid 
administration till individer med samsjuklighet i annan sjukdom som till exempel HIV. 
Många studier hade unga pojkar och män som målgrupp vilka därför i första hand valdes 
bort, men i två av studierna som använts som underlag ingick förutom flickor och unga 
kvinnor även pojkar (18, 23). En av frågeställningarna avsåg allvarliga biverkningar som 
kan uppstå efter vaccination, vilket undersöks i de kliniska studier som utförs innan ett 
läkemedel godkänns för försäljning. I de kliniska studierna framkommer information om 
vanliga biverkningar, men sällsynta allvarliga biverkningar brukar upptäckas först när 
läkemedlet används av en större population. På grund av detta valdes endast artiklar som 
publicerats under de 5 senaste åren ut, för att på så sätt kunna ta del av de senaste 
resultaten samt öka chansen för att allvarliga biverkningar som uppkommer väldigt sällan 
ska ha upptäckts.  
 
Den begränsade tid som getts för att utföra uppgiften innebär att antalet artiklar som den 
grundar sig i var tvunget att hållas nere för att inte få en alltför omfattande och därmed 
tidskrävande uppgift. Detta leder i sin tur till att de resultat som framkommer endast 
grundar sig på ett fåtal artiklar per frågeställning och de resultaten har härletts från endast 
2-3 artiklar vilket i sig kan vara en felkälla på så sätt att andra studier än de som valts ut till 
detta arbete kan ha gett annorlunda resultat men har inte representerats. Slutsatser kan 
dras från detta arbete, men det tunna underlaget gör det svårt att säkerställa att 
slutsatserna är representativa.  Tillgång till ett större antal artiklar för att finna svar på 
respektive frågeställning ger en större trygghet i att de slutsatser som dras stämmer med 
övrig forskning, samt ger en mer nyanserad bild av vaccinets egenskaper.  
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Resultatdiskussion  
Övergripande för alla studier är ett stort antal deltagare, vilket varierat från 600 - 3 983 824 
deltagare. Dessutom har majoriteten av de utvalda studierna utförts i fler än ett land, vilket 
är en fördel då det bör ge resultat som inte enbart representerar befolkningen i ett enda 
land. Nackdelen med detta kan vara att studiepopulationen inte blir representativ för 
populationen i hemlandet. Med tanke på att flera av studierna är finansierade av 
läkemedelsföretag kan det förekomma bias i form av att de positiva resultaten beskrivs 
ingående och framställs som huvudinnehåll i resultat till skillnad från de negativa 
resultaten. Detta för att läkemedelsföretagen som finansierat studien ska kunna dra nytta 
av de positiva studieresultaten i sin marknadsföring. Till exempel så har de två studierna 
som berör det nonavalenta vaccinet (22, 23) båda inblandning av läkemedelsföretag 
samtidigt som båda studierna visar på positiva resultat. Detta bör uppmärksammas då ett 
nytt läkemedel helst ska få så bra studieresultat som möjligt för att dra in så mycket pengar 
som möjligt till det läkemedelsföretag som står bakom produkten, och i dessa fall står 
företag bakom studierna. 
 
HPV-vaccinets effekt 
För att besvara frågeställningen om evidens för HPV-vaccinets effekt valdes två artiklar ut 
(17. 18). Studierna har båda undersökt individer i ett flertal länder samt gjort mätningar på 
antikroppsnivåer för de olika HPV-typerna för att mäta det vaccinets immunitetseffekt, och 
utöver det undersökt förekomsten av HPV-relaterade sjukdomstillstånd som ytterligare ett 
mått på vaccinets effektivitet. En skillnad mellan studierna är att Apter et al. (17) 
undersökte bivalent vaccin och Ferris et al. (18) undersökte tetravalent vaccin. 
 
Resultaten i de båda studierna är överensstämmande i att HPV-antikroppar ökade hos 
studieobjekten efter att de administrerats de tre doserna av vaccin, samt att förekomsten 
av HPV-relaterade tillstånd som CIN och CIS minskat i de vaccinerade grupperna jämfört 
med de ovaccinerade.  
Apter et al. kunde i sin studie visa att gruppen kallad TVC-naiv uppnådde ett skydd på 
mellan 96 – 100 % mot HPV 16- eller 18-orsakad CIN oavsett grad. Motsvarande siffror för 
gruppen TVC låg på 33 – 56 %. En brist med denna studie var att 38 % av studieobjekten 
visade spår av HPV-infektion vid studiens start, vilket kan påverka resultatet av studien då 
vaccinet inte kan påverka redan etablerade HPV-infektioner (16). I studien av Ferris et al. 
uppvisades inte ett enda HPV-orsakat sjukdomsfall i den grupp som vid 
vaccinationstillfället hade en lägre ålder, dock finns ingen information om spår av HPV-
exponering vid studiens start (18).  
Apter et al undersökte endast det bivalenta HPV-vaccinet, medan Ferris et al. undersökte 
det tetravalenta vaccinet, vilket i detta fall ger en viss jämförbarhet av resultaten då båda 
vaccinen innehåller antigen mot HPV 16 och 18 (17, 18). Om båda undersökt det 
tetravalenta vaccinet som används i det svenska barnvaccinationsprogrammet hade det 
ökat relevansen när det gäller svenska förhållanden. En styrka med Ferris et al. studie är 
att två metoder användes för att göra mätningar på serumproverna, vilket minimerar 
missvisande provsvar på grund av brister med respektive mätmetod. Att cLIA endast mäter 
en liten del av det totala immunsvaret är en brist eftersom en mer övergripande bild av 
immunsvaret efterfrågas i den här studien, men en styrka är att resultat fås på detaljnivå. 
Kombinationen med IgG-analysen, som ger en bild av det totala immunsvaret, ger svar som 
är mer informativa när de kombineras än när de används var för sig. 
 
Sammantaget kan det sägas att studierna påvisar en effekt av HPV-vaccinet i form av 
framkallande av ett immunsvar, vilket leder till utveckling av antikroppar som ger ett starkt 
skydd mot HPV vilket kvarstår i åratal. Båda studierna har visat mindre frekvent uppkomst 
av HPV-relaterade sjukdomstillstånd efter vaccination, samt att ju lägre tidigare 
exponering för HPV – vilket exempelvis innebär lägre ålder eller färre antal sexpartners - 
desto högre effekt av vaccinet. Detta visar på vikten av att en HPV-vaccination sker i ung 
ålder när exponeringen är som lägst. Förutom att HPV-vaccinet skyddar mot HPV-
infektion minskar det risken för ovaccinerade pojkar och flickor att smittas. Information 
om varför denna vaccination bör ske i så pass ung ålder bör tydliggöras ytterligare för 
vårdnadshavare, då det eventuellt kan tyckas svårt att förstå varför en flicka i årskurs 5-6 
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behöver skyddas mot ett virus som smittar sexuellt. Ifall vårdnadshavare förstår vikten av 
en tidig vaccination minskar risken att folk väljer bort HPV-vaccination för sina döttrar. I 
Sverige har man tagit hänsyn till studieresultat som dessa när valet av ålder för HPV-
vaccination bestämdes, vilket kan ses i tabell 1. Som tidigare nämnt rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten HPV-vaccinering av pojkar också. Den goda effekt av HPV-vaccin 
som visas i dessa studier kan påvisas även hos pojkar (18), vilket talar för att de också kan 
dra nytta av HPV-vaccination. Det innebär också att smittan av HPV lär minska då antalet 
personer som bär på smittan minskar, vilket skyddar de som inte har vaccinerats. HPV-
orsakade sjukdomar förekommer inte i samma utsträckning hos pojkar som hos flickor 
men det förekommer ändå, och att inte utnyttja den potentiella möjligheten att motverka 
dessa sjukdomar bör anses vara bortkastade kunskaper. 
 
Biverkningar av HPV-vaccin 
Gällande allvarliga biverkningar av HPV-vaccin har tre artiklar fått ligga till grund för 
resultatet (19, 20, 21). Dessa var alla studier som använde sig av register som underlag för 
datainsamling. Fördelen med detta är att studiepopulationen kan bli, och blev i dessa fall, 
väldigt stora vilket ger en större chans för att resultatet är representativt för en större 
population. Nackdelar är dock att den enda information som finns att tillgå är den som 
ingår i registren, vilket innebär att uppgifter om störfaktorer som samsjuklighet, allmänt 
hälsotillstånd samtidigt som andra faktorer som till exempel underrapportering kan 
påverka resultatet.   
 
Arnheim-Dahlström et al. undersökte förekomsten av autoimmuna och neurologiska 
sjukdomar samt VTE efter vaccination med ett tetravalent vaccin, med ett resultat som 
visar på ingen signifikant ökning av varken VTE eller neurologiska biverkningar kan 
bevisas. Däremot visades ett signifikant samband mellan HPV-vaccinet och diabetes typ 1, 
Raynauds fenomen samt Behcets syndrom. Dessutom påvisades en signifikant minskad RR 
för epilepsi och förlamning, något som dock enligt studieförfattarna kan vara en slump (19).  
Att studien är en registerstudie är som tidigare nämnt en brist i sig. En annan faktor som 
kan påverka resultatet är den avgränsade observationsperiod efter vaccinationen som de 
valt att undersöka som är 180 respektive 90 dagar lång. Händelser i form av biverkningar 
efter denna period kan teoretiskt sett ha att göra med vaccinet, men tas i denna studie inte 
med i beräkningarna.  
 
Risken för MS eller demyeliniserande sjukdomar med påverkan på CNS efter tetravalent 
vaccinering undersöktes av Scheller et al.  Denna registerstudie visade inga tecken på en 
ökad risk för varken MS eller demyeliniserande CNS-sjukdom (20).  
De nämnda begränsningarna med registerstudier, alltså frånvaro av information förutom 
det som nämns i register samt oklarhet kring hur stor andel av biverkningar som 
rapporteras in, gäller även denna studie. Den satta riskperioden eller observationstiden för 
denna studie var 2 år efter vaccinationen (730 dagar), alltså betydligt längre jämfört med 
Arnheim-Dahlström et al. (19) där perioden var bara 180 dagar. Det bör vara en fördel med 
tanke på att dessa sjukdomstillstånd ofta har lång utvecklingstid och det kan ta en längre 
tid innan de upptäcks. Det kan dock vara problematiskt att bevisa ett säkert orsakssamband 
när det har gått lång tid mellan exponering för vaccinet och sjukdomsdebut. Studien hade 
med sina 3 983 824 deltagare även det största antalet deltagare av alla studier som ingick i 
det föreliggande arbete, något som ger studien en stor extern validitet. 
 
Geier DA & MR utgick från det amerikanska systemet VAERS för samband med 
inrapportering av biverkningar till följd av vaccinering med tetravalent HPV-vaccin, med 
syfte att studera autoimmuna biverkningar. Deras resultat visade en signifikant ökad risk 
för en rad autoimmuna sjukdomar, med risk för livshotande tillstånd och men för livet (21).  
Även denna studie är en registerstudie, som till skillnad från tidigare nämnda studier 
bygger på systematisk insamling av biverkningsrapporter istället för att utgå från 
patientregister från sjukvården som gjorts i studierna av Arnheim-Dahlström et al. och 
Scheller et al. (19, 20). Nackdelen med att biverkningarna rapporteras in är att det med all 
säkerhet inte är alla som blir inrapporterade, vilket kan ge resultat som inte stämmer 
överens med verkligheten. En värdering av eventuellt orsakssamband mellan de 
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inrapporterade biverkningarna och vaccinet har varken bekräftats eller dementerats i 
samband med datainsamlingen från VAERS (21), varför slutsatser måste dras med 
försiktighet. Det går inte med säkerhet att säga i vilken utsträckning biverkningar 
rapporteras in, men mest troligt är det långt ifrån alla som registreras vilket gör det 
omöjligt att fastställa incidens och prevalens. I VAERS går det heller inte att konstatera ifall 
biverkningen hör samman med vaccinationen eller inte, eller ifall det hör samman med 
något annat läkemedel eftersom bedömning av orsakssamband inte gjorts.  
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att autoimmuna biverkningar av tetravalent HPV-
vaccin påvisats i två studier (19, 21) med syfte att undersöka om samband finns mellan 
dessa allvarliga biverkningar och HPV-vaccination. Detta är dock inte vanligt 
förekommande biverkningar utan uppkommer mer sällsynt, vilket är viktigt ur 
säkerhetssynpunkt. Risken för neurologiska biverkningar och VTE tycks inte vara förhöjd 
i samband med HPV-vaccination, vilket förstärker bilden av att HPV-vaccin är säkert att 
använda. Allvarliga biverkningar av HPV-vaccin kan alltså förekomma men det är väldigt 
sällsynt, så det bör trots detta inte betraktas som farligt eller osäkert. Trots de stora 
studiepopulationerna i respektive studie är alla baserade på register och resultaten bör 
backas upp av andra studier med annan utformning. Resultatet i studien av Geier DA & 
MR (20) som baserats på VAERS vilket innefattar endast inrapporterade biverkningar kan 
anses ha ett osäkert resultat med tanke på att orsakssamband inte är fastställt. På grund av 
detta bör slutsatser kring detta resultat backas upp av andra studier med liknande syfte för 
att få en bättre grund att utgå från. 
 
Nonavalent HPV-vaccin 
En tredje frågeställning berörde fördelarna med ett nonavalent vaccin och besvarades med 
hjälp av två studier. Båda studierna genomfördes internationellt i ett flertal länder, och var 
randomiserade – den ena var dubbelblindad med en kontrollgrupp (22) och den andra 
jämförde tre olika kohorter indelade efter kön och ålder (23).  
 
Vesikari et al. har i en randomiserad, dubbelblind studie jämfört ett nonavalent vaccin med 
ett redan godkänt tetravalent vaccin (22). Syftet med studien var att undersöka både 
effekten och säkerheten av det nonavalenta vaccinet. Biverkningar samt dess 
allvarlighetsgrad bedömdes och noterades av studiedeltagarna själva med hjälp av ett 
vaccinationskort. Som mått på vaccinets immunogenicitet togs serumprover med 
uppmätning av HPV-antikroppar dag 1 och månad 7 efter vaccineringen. Resultaten visade 
att oberoende av vaccin hade alla deltagare förhöjda GMT samt var serokonverterade för 
HPV typ 6/11/16/18. Alla förutom en av de som mottagit nonavalent vaccin hade även 
serokonverterat för HPV typ 31/33/45/52/58 med kraftigt förhöjda GMT. Milda 
biverkningar var inte ovanligt för något av vaccinen (22). 
Att studien utförts i ett flertal länder har både för- och nackdelar. Fördelar är såklart den 
att en geografiskt utspridd studie leder till mer representativa resultat samt att det i detta 
fall innebar en relativt stor studiepopulation. Brister som kan uppstå när en studie utförs 
på en rad olika platser är skillnader hos personalen på de olika vårdinrättningarna. 
Information och tydlighet kring studiens utförande, inrapporteringen av biverkningar och 
studiedeltagarens eget ansvar kan variera mellan olika platser och kan på så sätt ha 
påverkat studieresultatet. En risk för felkälla är att studiedeltagarna själva skulle mäta och 
notera sin orala kroppstemperatur samt eventuella biverkningar. I studien framgår inte om 
deltagarna fått riktlinjer att gå efter för att bedöma biverkningarnas allvarlighetsgrad, 
vilket ifall det inte delades ut lämnar över ansvaret till deltagarna själva. Detta leder till en 
individuell bedömning av självupplevda biverkningar, en bedömning som kan variera från 
person till person – exempelvis kan det en person anser vara en mild biverkning kan vara 
en måttlig biverkning för en annan. Det framgår inte heller ifall studiedeltagarna någon 
dag missat att notera kroppstemperatur. 
 
Van Damme P. et al. utförde en studie med liknande upplägg, dock utfördes studien på tre 
kohorter där en innefattade unga kvinnor 16-26 år och de två andra pojkar respektive 
flickor med en ålder på 9—15 år (23). Syftet var att jämföra ett nonavalent vaccins verkan 
på de yngre studiedeltagarna jämfört med de äldre. Tre doser av vaccinet gavs under en 
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sexmånadersperiod, med serumprover som togs dag 1 och månad 7. Precis som i tidigare 
nämnda studie (22) fick studiedeltagarna även i denna studie själva notera biverkningar 
och kroppstemperatur på ett vaccinationskort. Månad 7 hade 99 % av deltagarnas 
serumvärden blivit positiva för samtliga HPV-typer som ingick i vaccinet. Månad 36 hade 
90  % av deltagarna fortfarande positiva serumvärden. Vanliga biverkningar var reaktioner 
vid injektionsstället som alla var milda och övergående (23).  
Precis som i studien ovan (22) är bristerna i utformningen i form av studiedeltagarnas egen 
bedömning av biverkningar och mätning av kroppstemperatur något som kan påverka 
studiens resultat, då den egna bedömningen av biverkningar och dess allvarlighetsgrad är 
ytterst individuell och är svår att standardisera. 
 
Båda studierna  (22, 23) visar positiva resultat gällande det nonavalenta vaccinets effekt på 
serumkoncentrationer av HPV-antikroppar samt en liknande biverkningsprofil. Slutsatser 
som kan dras av detta är att ett nonavalent vaccin innefattar de fördelar som ett tetravalent 
vaccin har i form av att skydda mot HR-HPV typ 16 & 18 och LR-HPV typ 6 & 11, men 
dessutom skyddar det mot ytterligare 5 st HR-HPV. Det nonavalenta HPV-vaccinet visar i 
dessa två studier (22, 23) ingen riskfylld biverkningsprofil. Då det nonavalenta vaccinet är 
det HPV-vaccin som är senast framtaget ska det bli intressant att följa dess utveckling och 
plats på marknaden i framtiden. 
 
Etiska ställningstaganden 
I alla studier som berör människor och läkemedel måste etiska ställningstaganden göras. 
Vilka ska eventuellt få lindring eller bot i sin sjukdom och vilka ska inte få det? Överväger 
den eventuella nyttan de potentiellt svåra biverkningarna som kan komma med ett nytt 
läkemedel? Etiska ställningstaganden måste även tas gällande vacciner, även om de inte 
används för att bota en sjukdom, utan istället används i förebyggande syfte. I detta fall när 
den huvudsakliga målgruppen för vaccinet är barn måste fördelar med att låta barn delta i 
studier som undersöker effekt och biverkningar överväga nackdelarna. Studier med en 
kontrollgrupp som inte HPV-vaccineras innebär en fördröjd HPV-vaccination för 
deltagarna i kontrollgruppen, vilket visar sig ge sämre effekt jämfört med en tidigare 
vaccination (17, 18, 22, 23). Detta är i sig ett ställningstagande som måste göras, ifall det är 
försvarbart att låta barnen få en fördröjd vaccination med de ökade riskerna som detta 
innebär. Efter att ha tagit del av publikationen från Cochrane Nordic (16) kan syftet bakom 
dessa studier samt HPV-vaccinets roll inom vaccinationsprogram diskuteras. Är 
huvudsyftet verkligen att värna om den enskilda individens hälsa och välmående, eller är 
ekonomiska motiv det främsta syftet? Att lansera ett vaccin som sedan tar plats i ett 
nationellt vaccinationsprogram leder givetvis till massiva inkomster för det 
läkemedelsföretag som står bakom vaccinet, då vaccinet kommer ges till en stor grupp 
människor. Med detta i åtanke blir rapporten om EMA:s misstänkta felhantering av 
studieresultat gällande HPV-vaccins biverkningar ytterligare problematisk, då ett 
godkännande och fördelaktiga uttalanden från EMA ger ett väldigt gott rykte till ett 
läkemedel. Om EMA:s inställning kring HPV-vaccin grundar sig på felaktiga eller 
missvisande resultat på grund av intressekonflikter hos enskilda personer inom 
myndigheten som det påstås i Cochran-publikationen, är det väldigt allvarligt med tanke 
på HPV-vaccinets utbredning inom nationella vaccinationsprogram. Detta bör utredas 
noggrant för att avgöra hur det egentligen gått till när EMA bedömt dessa resultat, samt 
om intressekonflikter finns. 
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Slutsats 
Baserat på 7 artiklar besvarades tre frågeställningar, alla med syfte att värdera HPV-vaccins 
effekt och säkerhet. Studierna tyder på att HPV-vaccin har en god effekt gällande 
immunsvar och bildande av antikroppar, dessutom är allvarliga biverkningar sällan 
förekommande. Det nonavalenta HPV-vaccinet har fördelar i form av god immunogenicitet 
gällande alla 9 HPV-typer som ingår, samt en positiv biverkningsprofil. Bakomliggande 
motiv till studier på HPV-vaccinens effekt samt deras etiska förhållningssätt bör diskuteras 
ytterligare. Studien är begränsat i sitt omfång och bör vidgas med ytterligare studier för 
med välgrundade slutsatser. 

Tack… 
... till mina handledare Martin Bäckström och Elisabet Ekman som följt mig genom detta 
arbete och hjälpt mig reda ut alla frågetecken.  
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