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Sammendrag 

Innledning 
Humant papillomavirus (HPV)-infeksjon er svært smittsomt og kan ramme både jenter 
og gutter som er seksuelt aktive. Dette er den vanligste seksuelt overførbare 
sykdommen på verdensbasis, hvor jenter og gutter i alderen 16-25 år er mest utsatt. 
Det finnes over 150 ulike HPV-typer, hvorav cirka 40 av disse kan angripe slimhinner i 
endetarm og ytre kjønnsorganer samt i munn og hals. Disse HPV-typene deles inn i 
høyrisiko- og lavrisikovirus. Det er 12-13 HPV-typer som regnes som høyrisikovirus 
(hrHPV). Høyrisikovirus av type 16 og 18 er årsak til minst 70 prosent av 
livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft. Lavrisikovirusene type 6 og 11 er årsak til 
90 prosent av kjønnsvorter. 
Gardasil® er en kvadrivalent vaksine som gir beskyttelse mot HPV-typene 6/11/16/18. 
Høsten 2009 ble HPV-vasksinen innført i barnevaksinasjonsprogrammet og tilbudet 
gjelder jenter på 7. trinn. Australia startet allerede med vaksinasjonsprogram i 2007, og 
i 2013 ble dette utvidet til å gjelde også gutter. 
Per i dag er det mest fokus på jenter og forebygging av livmorhalskreft og forstadier til 
dette, og i mindre grad på kjønnsvorter som faktisk kan ramme begge kjønn i like stor 
grad.  En stor andel av kreft i vulva, vagina, penis, anus og øre/nese/hals skyldes HPV 
og denne vaksinen har potensial i å redusere forekomsten av disse krefttyper også. 
 
Hensikt 
Målet med denne oppgaven er å undersøke evidensen for effektiviteten av HPV-
vaksinering av gutter og å diskutere om Norge og andre europeiske land bør inkludere 
gutter i barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter. 
 
Materiale og metode 
Denne oppgaven er en litteraturstudie. Ulike søkeord og filtre ble anvendt i PubMed for 
å identifisere kontrollerte kliniske studier om effektiviteten av HPV-vaksinen hos 
gutter. Dessuten ble det gjort informasjonssøk via søkemotoren Google på ulike 
hjemmesider med hovedvekt på helserelaterte nasjonale myndigheter. 
 
Resultat 
Det ble identifisert kun fire kontrollerte kliniske intervensjonsstudier som undersøkte 
effektiviteten til HPV-vaksinen Gardasil® hos gutter. Dessuten bygget flertallet av 
studiene på material av én hovedstudie. Studiene viste at HPV-vaksinen induserer en 
tydelig immunrespons mot HPV-typene 6/11/16/18 og antyder effektivitet mot HPV-
relaterte infeksjoner. Data tyder på at immunresponsen som induseres av Gardasil® er 
sammenlignbar mellom gutter og jenter.   
 
Diskusjon og konklusjon 
Tre av fire studier som inngikk i det foreliggende arbeidet bygget på samme 
hovedstudie. Dette kan ha redusert evidensstyrken noe. Serokonversjon, antistofftiter, 
men også kliniske endepunkter som insidens av anogenitale lesjoner og intraepitelial 
neoplasi, ble brukt som en tilnærming (proxy) for klinisk effektivitet mot ulike 
kreftformer i det anogenitale området og munnhule/svelg. Resultatene viser at HPV-
vaksinering av gutter kan forebygge opp til 90 prosent av HPV-relaterte kjønnsvorter 
hos gutter og jenter. Dessuten kan sannsynligvis visse kreftformer hos gutter og menn 
forebygges og effektiviteten av vaksinasjonskampanjen til jenter forbedres. Mot denne 
bakgrunnen forefaller det etisk problematisk at vaksinen tilbys bare til jenter og ikke til 
gutter i Norge og flere andre land.  
 
 
Nøkkelord: Human papillomavirus, HPV-infeksjon, gutter, vaksinasjon, forebygging   
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Ordforklaringsliste 

Lesjoner 
 

Fellesbetegnelse på alle slags lokaliserte 
skader på kroppen 

Anogenitale vorter 
 

Kjønnsvorter som overføres seksuelt 

Splenektomi 
 

Kirurgisk fjerning av milt 

Trombocytopeni Unormalt lav konsentrasjon av 
trombocytter (blodplater) 

Per-protocol (PP) Kun deltagere som fullfører blir regnet 
med i analysen 

Intention-to-treat (ITT) Alle deltagerne blir tatt med i analysen, 
også de som hopper av eller ikke fullfører 

Condyloma acuminata Kjønnsvorter, ofte forårsaket av HPV-type 
6 og 11 

qHPV 
 

Kvadrivalent HPV-vaksine (Gardasil) 

Serokonversjon Overgang fra og ikke ha antistoffer til å få 
en positiv antistoff-titer i blodet 

GMT 
 

Geometrisk middelverdi titer 

HPV-naive HPV-negative (cervixprøve) og sero 
(antistoff-) negative (blodprøve) 

Proxy Tilnærming til en sykdom som ikke har 
utviklet seg ennå 

FDA Food And Drug Adminstration, 
legemiddelmyndighet i EU. 

CDC Centers for Disease Control and 
Prevention 

Flokkimmunitet Beskriver effekt av massevaksinering 
Smittespredning reduseres pga immunitet 
hos mange personer 

Anamnestisk respons Immunologisk hukommelse, en re-
aktivering av immunapparatet etter 
tidligere infeksjon. 

EMA Det europeiske legemiddelbyrå, 
legemiddelmyndighet i EU.  

PIN Penil, perianal eller perineal intraepitelial 
neoplasi 

AIN Anal intraepithelial neoplasi – forstadier 
til kreft, inndeles i grad I, II og III 
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1. Innledning 

HPV er en forkortelse for humant papillomavirus (1). HPV-infeksjon er veldig 
smittsomt, og kan ramme både jenter og gutter som er seksuelt aktive. Dette er den 
vanligste seksuelt overførbare sykdommen i hele verden (2). Over 70 prosent av 
seksuelt aktive jenter og gutter blir smittet av HPV én eller flere ganger i løpet av livet. 
Jenter og gutter i alderen 16-25 år er mest utsatt (3). Smitterisiko for hver ny partner er 
rundt 10 prosent. De fleste av disse infeksjonene er ufarlige, asymptomatiske og 90 
prosent går over av seg selv i løpet av 6-24 måneder (4,5). Det er fortsatt uklart om en 
naturlig HPV-infeksjon etterlater seg en immunitet som beskytter mot framtidige 
infeksjoner av HPV-virus av samme type (6,7), og bare halvparten av individer med 
gjennomgått HPV-infeksjon har påvisbare antistoffer. 
Det finnes over 150 ulike HPV-typer (8). Cirka 40 av disse vil angripe slimhinnene i 
endetarmen og ytre kjønnsorganer, og i munn og hals. Noen av de andre HPV-typene 
kan forårsake ufarlige vorter på hender og føtter. De HPV-typene som angriper 
endetarmen og ytre kjønnsorganer og som overføres ved seksuell kontakt, deles inn i to 
grupper; høyrisiko- og lavrisikovirus.  
Høyrisiko HPV-typer kan forårsake celleforandringer som kan utvikle seg videre til 
kreft. Det er 12-13 HPV-typer som regnes som høyrisiko HPV (9), hvor det er HPV-type 
16 og 18 som er de to mest aggressive med størst risiko for malignitetsutvikling. 
Lavrisiko HPV-typer, type 6 og 11, kan forårsake kjønnsvorter (10). 
HPV-typene 16 og 18 er årsak til 70 prosent av tilfellene av livmorhalskreft og HPV-
relaterte forstadier til kreft i de ytre kjønnsorganene samt i skjeden, anus og 
øre/nese/hals, mens HPV-type 6 og 11 er årsak til 90 prosent av tilfellene av 
kjønnsvorter (11). 
 
Internasjonalt er det to vaksiner som er godkjent mot HPV, Gardasil® og Cervarix®. I 
dag er det kun Gardasil® som er registrert i Norge (12). Vaksinen kalles for en 
kvadrivalent vaksine fordi den dekker fire HPV-typer samtidig (13). Denne vaksinen 
beskytter mot de to mest aggressive og maligne HPV-typene 16 og 18 og mot lavrisiko 
HPV- typene 6 og 11 som kan forårsake kjønnsvorter (10).  
Vaksinen gis i totalt 3 separate doser med anbefalt doseringsskjema ved måned 0, 2 og 
6. Det skal ikke gå lenger enn 12 måneder fra første til siste dose, og for nåværende 
anbefaling er å ta alle 3 dosene for en best mulig effekt. Nyere studier tyder imidlertid 
på god effekt av bare to doser hos 9-13 år gamle barn (14). Effekt av vaksinen er påvist å 
vare i minst 8 år (15). Behov for eventuell boosterdose er ennå ikke klarlagt (5). 
I Norge har Gardasil® indikasjon prevensjon av livmorhalskreft, forstadier til kreft i 
livmorhals og ytre kjønnsorganer hos kvinner, og kjønnsvorter hos kvinner og  
menn (6). Kun Gardasil® er godkjent for vaksinasjon av gutter og jenter.  
I USA har vaksinen i tillegg fått indikasjonen analkreft og forstadier til denne 
krefttypen (16).  
Vaksinen ble godkjent i Norge i 2006 (17). Høsten 2009 ble HPV-vaksinen innført som 
en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge (15). Dette er et tilbud til alle jenter i 7. 
klasse (12-13 år). Tilbudet er gratis og deltagelse frivillig. Eldre jenter/kvinner og 
gutter/menn må bekoste vaksinen selv hvis de ønsker å vaksinere seg (18). Prisen for 3 
doser ligger i overkant av 3000 kr i Norge (19). Kreftforeningen i Norge jobber med at 
alle jenter og kvinner opp til 26 år skal få tilbud om gratis vaksinering da resultater 
viser at vaksinen har god effekt også ved høyere alder. Også gratis vaksinering av gutter 
vurderes (20).  
 
Allerede i 2007 startet Australia med å inkludere HPV-vaksinen i vaksinasjonsprogram 
for jenter på 12-13 år (21). I februar 2013 utvidet australske myndigheter dette tilbudet 
til å gjelde gutter i samme aldergruppe også. I tillegg vil gutter i aldersgruppen 14-15 år 
få et vaksinetilbud gjennom et såkalt ”catch-up”-program, altså ”ta igjen”-program.  
I Danmark har vaksinen blitt tilbudt gratis til jenter fram til fylte 26 år, og i Sverige opp 
til 18 år (22). 
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Ifølge en rapport utgitt i 2012 av ECDC (European Centre for Disease Prevention and 
Control) har 19 europeiske land startet med vaksinasjonsprogrammer mot HPV-
infeksjoner (23) (Tabell 1 og 2). 
ECDC konkluderte med at HPV-vaksinen er trygg, effektiv og bivirkninger av 
alvorligere grad er sjeldne.  
Det totale antall innrapporterte bivirkninger til legemiddelverket i Norge per august 
2013 var 431 tilfeller (24). De vanligste rapporterte bivirkningene er ømhet/hevelse ved 
stikkstedet, hodepine, feber, kvalme/oppkast, diaré og magesmerter.  Det er 
dokumentert at HPV-vaksine ikke har avvikende eller mer alvorlige bivirkninger enn 
andre vaksiner som finnes i barnevaksinasjonsprogrammet per dags dato (25).  
 
 
Tabell 1. Starttidspunkt for igangsetting av vaksinasjonsprogram med  
HPV-vaksine i utvalgte land innenfor EU/EØS (26)* 
 

Land Årstall Målgruppe Kjønn 

Østerrike 2006 9-15 år jenter/gutter 

Danmark 2008 12 år jenter 

Norge 2008 12-13 år jenter 

Sverige 2008 10-12 år jenter 

Finland Nei - - 

*Status pr mai 2012: 19 av 29 land har gjennomført vaksinasjonsprogram innenfor 
EU/EØS.      
  
 
Tabell 2. Starttidspunkt for ”catch-up”-program i de landene som er nevnt over 
innenfor EU/EØS (26)* 
 

Land 
Program 

finnes 
Årstall Målgruppe Kjønn 

Østerrike Ja 2011 18-40 år jenter/gutter 

Danmark Ja 2008 15-17 år jenter 

Norge Nei - - - 

Sverige Nei - - - 

Finland Nei - - - 

* Status pr mai 2012: 10 av 29 land har «catch-up»-program for HPV-vaksinering 
innenfor EU/EØS. 
 
 
Det finnes i dag bra med evidens og myndighetene i Norge og andre land i Europa har 
anerkjent effektiviteten av HPV-vaksinering av jenter, men evidensen for vaksinering 
av gutter er fortsatt utilstrekkelig.  
HPV-infeksjon rammer både jenter og gutter i like store grad.  Per i dag er det kun 
fokus rundt jenter og forebyggelse av livmorhalskreft og forstadier til dette og lite fokus 
rundt kjønnsvorter som faktisk kan ramme begge kjønn i like stor grad. I tillegg vil en 
stor andel av kreftformer i vulva, vagina, penis, anus og øre/nese/hals, som også er 
assosiert med HPV-infeksjon, sannsynligvis kunne forebygges med vaksinen. 
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2. Hensikt 

Målet med denne oppgaven er å undersøke evidensen for effektiviteten av HPV-
vaksinering av gutter og å diskutere om Norge og andre europeiske land bør inkludere 
gutter i barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter. 
 
 

3. Materiale og metode 

Denne oppgaven er en litteraturstudie. For å identifisere aktuell litteratur har 
søkemotoren PubMed blitt brukt. Søket ble utført i periodene 31.03–02.04.14 og 
05.05-06.05 med søkeord som «HPV», «vaccine», «vaccination», med filtrene »clinical 
trials», «humans». «AND» blev brukt som «boolean» ved filtrering.  
 
 
Tabell 3. Søkehistorikk gjort i PubMed  
 

 
 Database Søkeord 

Antall 
treff Begrensninger 

Valgte 
artikler 

# 1 
 

PubMed 
“HPV 

vaccine” 
6681 Ingen  

# 2 
 

#1 AND 
"males" 

1385 5 years, humans  

# 3 
 

 

#2 AND 
[Filters: 
"Clinical 
Trial"] 

83 
5 years, clinical 
trials, humans 

 

# 4 
 

 

#3 AND 
("boys" 

[Title] OR 
“males” 
[Title]) 

7 

5 years, clinical 
trials, humans, 

quadrivalent 
vaccine 

4 

 
Eksklusjonskriterier var studier som studerte begge kjønn og artikler som omhandlet 
Cervarix®, en vaksine som ikke er godkjent for gutter. På bakgrunn av dette endte jeg 
opp med 3 artikler, der alle tre var basert på samme hovedstudie. Ved å ta bort det 
første eksklusjonskriterium kunne jeg totalt inkludere 4 kliniske studier i dette 
arbeidet. Der det var mulig kommer jeg til å presentere resultatene av så vel ”per 
protocol”, (PP) som ”intention to treat”, (ITT) – analyse.  
 
 
Overlege Sveinung W. Sørbye ved universitetssykehuset i Tromsø har bidratt med flere 
fagartikler, studier og annen relevant informasjon som hjelp og støtte til utarbeidelse av 
denne litteraturstudien. Jeg kom i kontakt med Sørbye via en rekke artikler hvor han 
debatterer om HPV-vaksinering til gutter. Alle innlegg var tilgjengelig på internett. 
Også veileder Jörn Schneede har gitt meg aktuell litteratur, artikler mm, som har blitt 
benyttet under oppgaveskrivingen. 
Jeg har også vært i kontakt med forsker Ingvil Mehren Sæterdal ved Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten, kort kalt Kunnskapssenteret, i Oslo vedrørende en 
rapport som forventes å være ferdigstilt under første halvåret 2014 og omhandler 
kostnadseffektiviteten av HPV-vaksinering av gutter. Denne rapporten var ikke 
ferdigstilt i skrivende stund. 
 



 10 

Informasjonssøk via søkemotoren Google ble gjort på ulike hjemmesider, slik som 
Norsk helseinformatikk (nhi.no), Kreftregisteret (kreftregisteret.no), 
Folkehelseinstituttet (fhi.no), Legemiddelverket (legemiddelverket.no), Helse Norge 
(helsenorge.no) og hjemmesider til internasjonale helsemyndigheter med søkeord som 
«HPV-vaksine», «HPV-vaksinasjon til gutter» og «Gardasil». Artikler, tidsskrifter og 
annet publisert materiale har blitt brukt som kilder i denne oppgaven, da disse har blitt 
vurdert å ha høy vitenskapelig kvalitet og evidensstyrke. Ytterligere artikler har også 
blitt funnet ved gjennomgang av referanselister i allerede publiserte artikler. 
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4. Resultat 

Ved litteratursøk ble det identifisert relativt få kliniske studier som omhandlet HPV-
vaksinering av gutter. Søkene i PubMed resulterte i 5 kliniske studier (27–31), hvorav 3 
(27–29) baserte seg på den samme kliniske studien (27). En artikkel omhandlet den 
bivalente vaksinen Cervarix® og ble derfor ekskludert (31). Fire artikler dannet således 
grunnlaget for dette arbeidet (27–30).  

 

 

4.1 ”Efficacy of quadrivalent HPV vaccine against HPV 

infection and disease in males” (27) 

Dette er en originalartikkel og representerer hovedstudien, som ytterligere to artikler 
som presenteres i dette arbeidet er basert på. Studien ble publisert i “The New England 
Journal of Medicine“ 3. februar 2011. 
Studien er en randomisert, placebokontrollert, dobbeltblindet klinisk fase III-studie. 
Materialinnsamlingen foregikk i tidsperioden 3. september 2004 til 29. august 2008.  
Initialt ble 4164 personer utvalgt, hvorav 4065 friske gutter/menn i alderen 16-26 år 
oppfylte inklusjonskriteriene. 3463 personer var heteroseksuelle og 602 var homofile 
(menn som har sex med menn, MSM).  
 
Følgende utvalgskriterier ble benyttet; 
- for de heteroseksuelle: 

o Alder mellom 16 og 23 år 

o En til fem kvinnelige seksualpartnere i løpet av livet 

-for de homofile (MSM): 
o Alder mellom 16 og 26 år 

o En til fem mannlige eller kvinnelige partnere i løpet av livet 

Inklusjons- og eksklusjonskriterier var følgende: 
Det skulle være friske menn uten tegn på genitale lesjoner som kunne indikere noen 
form for seksuell overførbare sykdommer og uten forhistorie av anogenitale vorter 
(kjønnsvorter). Deltagerne fikk ikke samtidig være med i andre kliniske studier som 
omhandlet innsamling av genitale prøver. Dessuten var det ikke tillatt for deltagere å 
ha fått vaksinering med en inaktivert eller levende virusvaksine henholdsvis 14 og 21 
dager innen registrering. Deltagere skulle ikke tidligere ha hatt alvorlig allergisk 
reaksjon, mottatt immunglobulin eller blodprodukter under 6 måneder innen 
inklusjon, ikke ha gjennomgått splenektomi, og ikke ha immunologiske sykdommer 
eller HIV-diagnose, kjent trombocytopeni eller koagulasjonsforstyrrelser som 
representerer en kontraindikasjon mot intramuskulære injeksjoner. Også misbruk av 
narkotika og/eller alkohol førte til eksklusjon. 
Behandlingsgruppen fikk matchede kontroller (som inngikk i placebogruppen) med 
hensyn til rase/etnisk gruppe, alder, region, røykestatus, omskjæring og seksuell 
anamnese. 
Vaksinen eller placebo ble gitt på dag 1, etter 2 måneder (± 3 uker) og etter 6 måneder 
(± 4 uker). Aktiv vaksine og placebo ble administrert som en 0,5 ml injeksjon og alle tre 
dosene ble injisert i deltamuskelen (overarm). 
Gjennomsnittlig oppfølgingsperiode etter første vaksinedose eller placebo var 2,9 år.  
De primære endepunktene i studien var beskyttelse mot HPV 6/11/16/18- relaterte 
eksterne genitale vorter (condylomata acuminata/kjønnsvorter), penil, perianal eller 
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perineal intraepitelial neoplasia (PIN) uansett grad eller kreft relatert til de sistnevnte 
områdene. 
 
I studien ble det utført to effektanalyser; «per-protocol»-populasjon (Tabell 5) der 
deltagerne mottok alle tre vaksinasjonene innen 1 år som beskrevet i protokollen, og 
var negative for relevante HPV-typer ved innmelding og gjennomførte hele studien 
uten protokollbrudd, og «Intention-to-treat» (Tabell 4) hvor det var tilstrekkelig å bli 
innlemmet i studien. Disse deltagerne mottok enten bare én eller flere doser av 
vaksinen eller placebo og/eller hadde ukomplett oppfølging1. Deltagerne kan også ha 
vært seropositive for relevante HPV-typer ved innmelding. 
 
 
 
Tabell 4. Effektivitet av HPV-vaksine på antall tilfeller av ytre genitale lesjoner i 
effektanalysen «intention-to-treat.» (27).  
 

 Vaksine# Placebo# Effektivitet (%)1 

Alle 36 89 60,2 

Type 6/11/16/18 27 77 65,5 

Type 6 21 51 59,4 

Type 11 6 25 76,3 

    

Heteroseksuelle 21 57 63,7 

MSM* 6 20 70,2 

    

Condyloma 
acuminata 

24 72 
67,7 

#Antall tilfeller av ytre genitale lesjoner; 1Det var 175 personer (82 i vaksinegruppen, 
93 i placebogruppen) som ikke kom tilbake etter første dose. Telling av antall lesjoner 
startet etter dag 1;*Menn som har sex med menn - homofile 
 
 
 
Tabell 5. Effektivitet av HPV-vaksine på antall tilfeller av ytre genitale lesjoner i 
effektanalysen «per-protocol.» (27). 
 

 Vaksine# Placebo# Effektivitet (%) 

Alle 6 36 83,8 

Type 6/11/16/18 3 31 90,4 

Type 6 3 19 84,3 

Type 11 1 11 90,9 

    

Heteroseksuelle 2 26 92,4 

MSM* 1 5 79 

    

Condyloma 
acuminata 

3 28 89,4 

# Antall tilfeller av ytre genitale lesjoner; * Menn som har sex med menn - homofile 
4065 personer inngikk i ”intention to treat”-analyse (ITT) og 2805 personer kunne 
inngå i «per-protocol»-populasjonen (PP). I ”per-protocol” populasjonen fikk 1397 
aktiv vaksine og 1408 placebo. Deltagere fikk alle 3 dosene i løpet av ett år og hadde 
én eller flere oppfølgingsbesøk fra måned 7. Telling av antall lesjoner startet ved 
måned 7. 
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Studien viste at den kvadrivalente vaksinen Gardasil® (qHPV) var effektiv som 
primærprofylakse mot HPV-relaterte infeksjoner som er forårsaket av HPV-typene  
6/11/16/18 hos gutter og menn mellom 16-26 år. Vaksinen reduserte insidensen av ytre 
genitale lesjoner med 60-75 prosent ved ITT-analysen og 84-92 prosent ved PP-
analysen i forhold til placebogruppen (Tabell 4,5). Immunresponsen, det vil si 
serokonversjon, var i samsvar med den forventede effekten av vaksinen og var 
hovedsakelig rettet mot type 6/11/16/18. 

 

 

4.2 ”Immunogenicity of the quadrivalent human 

papillomavirus (type 6/11/16/18) vaccine in males 16 to 26 

years old.” (28) 

Studien var en understudie av studien beskrevet under 4.1 og var dermed en 
randomisert, placebokontrollert, dobbeltblindet studie. Det var en effektstudie med 
immunogenisitet som primært utfallsmål. Studien ble publisert i februar 2012. 
Utvalgskriterier for studien er presentert i studie 4.1.   
 
I den primære immunogenisitetsanalysen ble det stilt følgende inklusjonskrav til 
deltagerne; 
- de skulle være seronegative og PCR-negative for HPV-typene 6/11/16/18 før 
vaksinasjon dag 1 og fram til en måned etter vaksinering (måned 7), de skulle ha 
mottatt alle tre vaksinene som foreskrevet og forhåndsbestemt, og det skulle ikke 
foreligge avvik fra gjeldende protokoll som kunne påvirke effekten av vaksinen. 
Studien hadde en viktig detalj: de deltagere som var seropositive og/eller PCR positive 
for én av HPV-typene fram til måned 7, kunne likevel bli analysert for øvrige HPV-typer 
som de var seronegative og PCR negative for ved måned 7 (unntak var typene 6/11 på 
bakgrunn av kryssreaktivitet). Inklusjonen av denne spesialgruppen forutsatte at alle 
øvrige forutsetningene og tidligere nevnte inklusjonskriteriene var oppfylte og ingen 
andre eksklusjonskriterier var tilstede.  
Serumprøver ble tatt før vaksinasjon dag 1 og måned 7, 24, og 36 etter vaksinering.  
 
Studien kunne påvise immunrespons (omslag til seropositivitet) hos minst 97,4 prosent 
av deltagerne for de gjeldende HPV-typene 6, 11, 16, 18 ved måned 7. Ved måned 36 
kunne man fortsatt påvise seropositivitet for de respektive HPV-typene hos en stor 
andel av personer, unntatt HPV-type 18 hvor andelen seropositive var kraftig redusert 
sammenlignet med måned 7 (Tabell 6). 
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Tabell 6. Immunresponsen (serokonversjon i prosent) ved de ulike HPV-typene 
6/11/16/18 målt i en 3 års periode fra dag 1 til måned 36 (28). 
 

 

HPV-
type 

Prøve 
utført 

Antall 
deltagere GMT* 

Serokonversion 
% 

 
6  

dag 1 
 

1092 
 

<7 0  

 
11  

" 
 

" 
 

<8 0  

 
16  

" 
 

1135 
 

<11 0  

 
18  

" 
 

1174 
 

<10 0  

  
       

 

 
6  

måned 7 
 

1092 
 

448 98,9  

 
11  

" 
 

" 
 

624 99,2  

 
16  

" 
 

1135 
 

2404 98,8  

 
18  

" 
 

1174 
 

402 97,4  

   
      

 

 
6  

måned 24 
 

941 
 

80 90,9  

 
11  

" 
 

" 
 

95 95,6  

 
16  

" 
 

979 
 

343 99,1  

 
18  

" 
 

1011 
 

293 62,3  

  
       

 

 
6  

måned 36 
 

847 
 

72 88,9  

 
11  

" 
 

" 
 

83 94  

 
16  

" 
 

877 
 

293 97,9  

 
18  

" 
 

905 
 

33 57,0  

*GMT, geometrisk middelverdi av serumtiter målt i mME/ml – milli-Merck enheter.  
Vaksineringen førte til høye serum anti-HPV GMT ved alle fire HPV-typene ved 
måned 7.  
 
 
I studien kunne man undersøke forskjellige subgrupper etter ulike kriteriene som alder, 
rase, røykestatus, antall seksualpartnere, omskjæringsstatus, region og påviste seksuelt 
overførbare sykdommer, som kan ha hatt betydelse for studieutfall.  
Kriteriene alder, rase og region skilte seg ut når det gjaldt immunrespons. Faktorer som 
røyking og antall seksualpartnere viste derimot ikke en negativ innvirkning på 
effektmål ved måned 7. 
 
Resultatene som ble framlagt på grad av immunrespons (geometrisk middelverdi av 
målt titer, GMT) hos heteroseksuelle og MSM viste også betydelig høyere respons hos 
de heteroseksuelle. Ettersom relativt få MSM deltok i studien er resultatene i denne 
subgruppen beheftet med større usikkerhet (1726 mot 299). 
 
 
Ved analyse av immunrespons i forskjellige aldersgrupper kunne man konstatere at den 
var statistisk signifikant høyere hos gutter i aldersgruppen 15-20 år enn hos gutter i 
alderen 21-27 år ved måned 7 (Tabell 7). 
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Tabell 7. Grad av immunrespons av HPV-typene 6/11/16/18 i to aldersgrupper, 15-
20 år 0g 21-27 år (28). 
 

 Aldersgruppe 15-20 år Aldersgruppe 21-27 år 

Anti-HPV-
type 

Deltagere 
(n) GMT* 

Deltagere 
(n) GMT* 

6 571 484 521 411 

11 571 669 521 578 

16 584 2615 551 2199 

18 601 474 573 339 

*GMT, geometrisk middelverdi av serumtiter; målt i mME/ml – milli-Merck enheter 
 
Tabellen viser forskjeller i immunrespons hos gutter i to aldersgrupper og tyder på at 
vaksinen kan ha en bedre effekt hos yngre gutter sammenlignet med eldre. 
 
Deltagere som var seropositive for en HPV-type ved behandlingsstart, påviste en større 
antistoffrespons (titer) etter vaksinering enn hos menn som var seronegative ved start. 
Dette indikerer en anamnestisk respons, altså en re-aktivering av immunapparatet 
etter tidligere infeksjon. 
 
Konklusjonen er at immunrespons til vaksinen Gardasil® er god og gir et effektivt 
immunforsvar når det gjelder HPV-relaterte infeksjoner, anogenitale vorter og anal 
intraepitelial neoplasi (AIN) som er assosiert med HPV-typene 6/11/16/18.  
Også effektiviteten hos yngre gutter og anamnestisk respons tyder på at vaksinasjonen 
er effektiv hos gutter. 
 
 
 

 

4.3 “Quadrivalent HPV vaccine efficacy against disease 

related to vaccine and non-vaccine HPV-types in males” 

(29) 

Denne understudien ble publisert i august 2013 og er en utvidelse av analysen i 
hovedstudie 4.1. Rapporten undersøkte vaksinens effekt mot sykdommer som 
forårsakes av 10 HPV-typer (31/33/35/39/45/51/52/56/58/59) som ikke dekkes av 
Gardasil®, og i tillegg om effekten var uavhengig av om HPV-infeksjon kunne påvises 
ved studiestart eller ikke. 
Det ble også opplyst at deltagerne var fra landene Afrika, Australia, Europa, Latin-
Amerika og Nord-Amerika. De homofile (menn som har sex med menn, MSM) kom fra 
17 sentrer i Australia, Brasil, Canada, Kroatia, Tyskland, Mexico, Spania og USA. 
Gjennomsnittsalderen for deltagerne var 20,5 år. 
Effektanalysene ble presentert i totalpopulasjonen og i to subgrupper, «Intention-to-
treat»-populasjon (ITT) og i undergruppen med HPV-«naive» deltagere.  
Den HPV-«naive» populasjonen inkluderte 1275 deltagere som fikk vaksine og 1270 
fikk placebo. Deltagerne var naive (seronegative og PCR-negative) i forhold til HPV-
typene 6/11/16/18 og PCR-negative til de «ikke-vaksine»-HPV-typene 
31/33/35/39/45/51/52/56/58/59. Alle deltagere mottok minst én injeksjon og møtte til 
minimum ett oppfølgingsbesøk.  
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ITT-populasjonen (Tabell 9) inkluderte 1943 deltagere som mottok vaksine og 1937 fikk 
placebo. Deltagerne mottok minst én injeksjon av vaksine eller placebo og hadde minst 
ett oppfølgingsbesøk. Median oppfølgingstid var 2,4 år. 
Blant menn som var naive for alle 14 HPV-typer ved studiestart, reduserte vaksinen 
antall tilfeller ytre genitale lesjoner i gjennomsnitt med 81,5 prosent, både lesjoner med 
relasjon til den kvadrivalente vaksinen (6/11/16/18 ) og de som var relatert til andre 
HPV-typer (Tabell 8). 
 
Tabell 8. Effektivitet av HPV-vaksine på antall tilfeller av ytre genitale lesjoner i 
HPV-«naiv»-populasjonen (29). 
 

 
Vaksine# 
(n=2025) 

Placebo# 
(n=2030) Effektivitet (%) 

Alle 7 37 81,5 

Type 6/11/16/18 3 32 90,8 

Type 6 3 21 86 

Type 11 1 11 91,1 

    

Condyloma 
acuminata 

5 33 85,2 

CA relatert til 
type 6/11/16/18 

3 29 89,9 

    

Andre HPV-
typer* 

2 6 67,1 

#Antall tilfeller av ytre genitale lesjoner; n, totalt antall deltagere som er randomisert 
til de respektive gruppene og som har mottatt minst 1 dose av den kvadrivalente HPV-
vaksinen mot type 6/11/16/18; *HPV-typene 31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 
 
 
 
Tabell 9. Effektivitet av HPV-vaksine bedømt etter antall tilfeller av ytre genitale 
lesjoner i «Intention-to-treat»-populasjonen (29). 
 

 
Vaksine# 
(n=2025) 

Placebo# 
(n=2030) Effektivitet (%) 

Alle 38 92 59,3 

Type 6/11/16/18 27 80 66,7 

Type 6 21 52 60,1 

Type 11 6 26 77,2 

    

Andre HPV-
typer* 

29 18 50,3 

#Antall tilfeller av ytre genitale lesjoner; n, er antall deltagere som er randomisert til 
de respektive gruppene og som har mottatt minst 1 dose av den kvadrivalente HPV-
vaksinen mot type 6/11/16/18; *HPV-typene 31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 
 
Tabell 9 indikerer at vaksinen kun har en gjennomsnittlig effektivitet på 59,3 prosent 
sammenlignet med de naive (81,5 prosent). Dette ses i sammenheng med at Gardasil® 
ikke vil påvirke en allerede infeksjon eller sykdom i kroppen forårsaket HPV ved 
oppstart av vaksinering. 
 
 
Forfatterne av studien konkluderte med at vaksinering av gutter mot HPV-typene 
6/11/16/18 er effektiv og beskytter mot de fleste av HPV-relaterte sykdommene og 



 17 

bekrefter funnene i hovedstudien (27). Datagrunnlaget var for lite for å kunne dra sikre 
konklusjoner om Gardasil® er effektiv hos gutter mot HPV-typer som ikke inngår i 
vaksinen. Slik ”kryssbeskyttelse” er påvist hos jenter i enkelte andre studier.  
Denne studien analyserte også effektiviteten av vaksinasjon mot anal-intraepitelial 
neoplasi (AIN) og analkreft hos MSM, både i HPV-naive, - og ITT-populasjon  
(Tabell 10). Median oppfølgingstid var 2,15 år. 
 
Tabell 10. Sammenligning av de to effektanalysene HPV-«naiv» og «intention-to-
treat» på basis av antall tilfeller av anal intraepitelial neoplasi og analkreft hos 
MSM* (29). 
 

 HPV-type 
Vaksine# 
(n=299) 

Placebo# 
(n=299) 

Effektivitet 
(%) 

HPV-naiv     

 Alle 12 28 54,9 

 6/11/16/18 2 20 89,6 

 6 1 9 88,2 

 11 0 8 100 

Intention to 
treat 

    

 Alle 74 103 25,7 

 6/11/16/18 38 77 50,3 

 6 18 47 61,7 

 11 13 25 47,3 
#Antall tilfeller av anal intraepitelial neoplasi (AIN) og analkreft; n, antall deltagere 
blant homofile menn i substudien som er randomisert til de respektive gruppene og 
som har mottatt minst 1 dose kvadrivalent HPV-vaksine, eller placebo.  
*MSM: menn som har sex med menn, homofile 

 

 

4.4 “Safety and immunogenicity of a vaccine targeting 

human papillomavirus types 6, 11, 16 and 18: a 

randomized, double-blind, placebo-controlled trial in 

Chinese males and females.” (30) 

Denne studien er en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert studie fra 
Wuzhou, Gungxi i Kina. Studien rekrutterte deltagere i tidsperioden juli til august 
2008. Den inkluderte 100 kinesiske gutter i alderen 9-15 og 500 kinesiske jenter og 
kvinner i alderen 9-45 år. Av disse var det 302 (296 som fullførte) som mottok vaksinen 
og 298 (292 som fullførte) fikk placebo. 
Studien varte i cirka 7 måneder for hver registrerte deltager og gjennomsnittsalderen 
var 24,6 år.  
Eksklusjonskriterier for studien var: 
Deltagerne måtte ikke ha noen form for allergiske reaksjoner når det gjaldt vaksiner og 
vaksinering 

o Ingen anamnestiske opplysninger om bruk av immunglobulin eller 

blodprodukter i løpet av de siste 6 måneder før første vaksinedose eller under 

forsøkstiden. 

o Ikke ha noen historie vedrørende splenektomi, immunsykdom eller stå på 

immunsuppressive legemidler 

o Ingen anamnese på humant immunsviktvirusinfeksjon (HIV). 
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o Ingen anamnestiske opplysninger om trombocytpeni eller 

blødningsforstyrrelser 

Deltagerne i studien skulle ha hatt maksimalt 4 seksuelle partnere i løpet av livet. 
 
Hovedmålet med studien var å evaluere utvikling av serumtiter for anti-HPV 6,11,16,18 
etter vaksinering med 3 doser Gardasil®.  
 
Totalt 588 deltagere, 98 prosent, gjennomførte alle tre vaksinasjonsdosene og hadde 
ingen fravær ved oppfølgingsbesøkene. Ved fullført behandling ble det kontrollert 
serumtiternivåer for de ulike anti-HPV-typene (Tabell 11) og > 96 prosent av deltagerne 
hadde oppnådd serokonversion. Gutter og jenter 9-15 år hadde 1,4-2,8 ganger høyere 
immunrespons enn jenter/kvinner 16-26 år. 
 
 
Tabell 11. Grad av immunrespons (bedømt etter GMT og grad av serokonversjon) 
for de ulike HPV-typene ved måned 7 etter avsluttet vaksinering for gutter 9-15 år i 
Kina (30). 
 

 Anti-HPV-type  Antall deltagere  GMT*  Serokonversjon %  

 6  50  580  96,7  

 11  51  1040  99,3  

 16  51  4032  99,3  

 18  51  1365  99  

*GMT, geometrisk middelverdi av serumtiter; målt i mME/ml – milli-Merck enheter 
 
Studien viser at vaksinen Gardasil® har god immunogenitet og at man oppnår >96 
prosent serokonversjon mot de fire HPV-subtyper etter måned 7. Vaksinen ble generelt 
tolerert bra. Det ble ikke innmeldt noen vaksinasjonsrelaterte alvorlige hendelser. 
Forfatterne konkluderte med at immunresponsen hos kinesiske gutter i alderen 9-15 år 
er på samme nivå som i øvrige studiene som er presentert i det foreliggende arbeidet. 

 

 

5. Diskusjon 

Tre av de fire studier som inngikk i dette arbeidet bygger på samme hovedstudie. 
Resultatene fra alle fire studier viser at HPV-vaksinering av gutter er effektivt og leder 
til serokonversjon blant den store majoriteten av studiedeltagerne (27–30).  
 

 

5.1 Effekt av et vaksinasjonsprogram når det gjelder HPV-

relaterte sykdommer 

HPV-infeksjon kan ramme både jenter og gutter og kan føre til kreft i flere 
organer/lokalisasjoner enn bare livmorhalsen, blant annet penis, anus, og i munnhule 
og svelg (20). Likevel blir vaksinen Gardasil® i Norge og andre europeiske land kun 
benyttet ved indikasjon primær forebyggelse av livmorhalskreft, vaginalkreft, 
vulvakreft og forstadier til dette, samt kjønnsvorter hos gutter og jenter (12). 
Hovedfokuset ved vaksinasjonskampanjer har altså så langt vært forebygging av kreft 
hos jenter og kvinner. Forebygging av analkreft, en kreftform som kan ramme begge 
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kjønn, ble nylig godkjent indikasjon for Gardasil®-vaksinen i Europa (32). Det er 
foreløpig ingen studier som har undersøkt forebygging av HPV-relatert kreft i 
munnhule og svelg. 
Antall tilfeller av HPV-relaterte kjønnsvorter har hatt en kraftig nedgang blant jenter og 
gutter etter at vaksinasjonen ble innført som en del av vaksinasjonsprogrammet i 
Australia i 2007 (33). Tilsvarende reduksjon blant vaksinerte kunne også sees i Sverige 
og Danmark (34,35). Selv om kjønnsvorter i seg er helt ufarlige og det finnes ikke risiko 
for videreutvikling til kreft, er de ofte indikativ for større risiko for analcancer og vil 
kunne ha en innvirkning på livskvaliteten blant dem som rammes av infeksjonen (36). 
Inkubasjonstiden er på mellom 3 uker og 8 måneder og det kan oppstå kløe og svie, 
samt smerte (5). 
En nordisk studie viser at omtrent 10 % av alle kvinner får kjønnsvorter før de er 45 år 
(37). Ubeskyttet sex med en HPV-smittet person resulterer i en 60-90 prosent sjanse at 
den HPV-naive partneren blir smittet (38).  I Norge får cirka 6000 menn og kvinner 
behandling for HPV-relaterte kjønnsvorter. Behandling av kjønnsvorter koster 
samfunnet store summer hvert år (39) HPV-vaksinen vil kunne forebygge 90 prosent 
av kjønnsvorter.  
 
En ny studie utført i Australia, viser en kraftig nedgang av HPV-relaterte kjønnsvorter 
etter at vaksinasjon ble innført i 2007 (40). Studien er en 5 års oppfølging fra åtte 
helsesentre i Australia i tidsperioden 2004 til 2011, hvor totalt 85770 personer ble 
screenet for kjønnsvorter for første gang. 7686 personer, altså nesten 10 prosent, fikk 
konstatert kjønnsvorter. Ytterligere en observasjonsstudie bekrefter den kraftige 
nedgangen i antall tilfeller av kjønnsvorter i Australia (41). Tallene var hentet fra 
Melbourne Sexual Health Centre i perioden juli 2004 til juni 2011 og sammenlignet 
antall tilfeller av registrerte kjønnsvorter i periodene 2007/08 og 2010/11. Totalt 52454 
personer ble screenet og 5021 ble diagnostisert med kjønnsvorter (Tabell 12). 
 
 
Tabell 12. Sammenligning av to studier fra Australia som undersøkte endringer i 
prevalens av kjønnsvorter etter innføring av HPV-vaksinering av gutter (<21 år) 
(40,41).  
 

Studie 
Prevalens ved 

start av 
kartleggingen 

Prevalens ved 
oppfølging 

Relativ 
reduksjon i 
prevalens 

    

Ali et al. (40) 
2007 2011  

12,1 % 2,2 % 81,8 % 

    

    

Read et al. (41) 
2007/08 2010/11  

22,9 % 2,9 % 87,3 % 

 
 
Tabell 12 viser den relative reduksjon i prevalensen av kjønnsvorter hos gutter i 2 
separate studier (40,41) gjort i Australia på 2000-tallet etter at HPV-vaksinen ble 
innført som et generelt vaksinasjonstilbud til jenter i 2007. Tallene viser en betydelig 
reduksjon i forekomsten av kjønnsvorter hos heteroseksuelle menn etter at 70 prosent 
av kvinner i Australia i alderen 12-26 år hadde fått HPV-vaksine i 2007. Når det gjelder 
menn som har sex med menn (MSM) ble det observert kun en liten endring i 
prevalensen. 
Man kan dra slutsatsen av disse to studiene at en høy vaksinedekning hos jenter og 
kvinner har gitt positive resultater også når det gjelder forekomst av kjønnsvorter hos 
gutter. Fra 2013 har også gutter blitt inkludert i vaksinasjonsprogrammet i Australia 
slik at det nå er mulig å bryte smittekjeden i begge ledd.                         
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Nitten av 29 land i EU/EØS har igangsatt vaksinasjonsprogram mot HPV-infeksjon 
(26). Dette indikerer at myndigheter anerkjenner at evidensgrunnlag om vaksinens 
nytte har blitt mer solid, spesielt når det gjelder til jenter.  
Det finnes også en økende grad av aksept for at vaksinen også kan være nyttig og like 
effektiv for bruk blant gutter (25). I september 2009 ble vaksinen godkjent av Food 
And Drug Administration (FDA) i USA til gutter/menn i alderen 9-26 år for 
forebygging av kjønnsvorter. Senere ble indikasjonsområdet utvidet til også å gjelde 
analkreft. 25. oktober 2011 anbefalte Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
vaksinen til gutter på lik linje som til jenter i vaksinasjonsprogrammet.  
Disse anbefalingene er motivert med forebygging av kjønnsvorter og analkreft, som 
ikke er kjønnsspesifikke.  CDC anbefaler også vaksinering av gutter/menn mellom 13 og 
21 år som ikke tidligere har blitt vaksinert eller som ikke har fått alle 3 dosene (42). Bør 
vaksinen også tilbys til gutter i 12-13 års alder i Norge og andre land i Europa? (43). 
 
Årsrapporten fra 2012 vedrørende HPV-vaksinering, publisert av folkehelseinstituttet i 
Norge, viser at det ble gitt 111 millioner doser av vaksinen Gardasil® på verdensbasis 
per desember 2012. Antall vaksiner som ble solgt i Norge utenom 
vaksinasjonsprogrammet var cirka 1300 doser i 2011 og cirka 800 doser i 2012. I Norge 
ble det gitt HPV-vaksine til bare rundt 100 menn i 2013 (44). Tallene indikerer en 
økning fra 2011 og frem til desember 2013. Rapporten viser at dekningsgraden av HPV-
vaksinering er mellom 67-75 prosent blant jenter på 7. trinn avhengig av fylke (45). 
Tallene gjelder jenter som har fått 3 doser og som er født mellom 1997-1999.   
Fortsatt ligger Norge bak flere land, eksempelvis England og Portugal, som har en 
vaksinedekning på 80 % (23). 
Dersom tallene vedrørende vaksinedekning ikke blir høyere, vil HPV-infeksjon fortsette 
å spre seg ved seksuell kontakt og faren for HPV-relaterte tilstander vil ikke kunne 
elimineres helt i befolkningen. 
 
Det er bevist at HPV-infeksjon kan føre til flere krefttyper (46). Kreftformene analkreft, 
peniskreft og øre-nese-halskreft er krefttyper som kan relateres til HPV og de siste 
årene har det vært en økning av disse sykdommene. En stor andel av kreft i tungebasis 
og svelg skyldes HPV-typene 16/18. Disse typene dekkes av den kvadrivalente vaksinen 
Gardasil® (47,48). HPV-vaksinen er forebyggende mot forstadier til anal- og peniskreft 
(43,49). 
Tonsillekreft, som før har blitt koblet sammen med røyking og alkohol som 
årsaksfaktorer, blir i dag relatert til HPV-smitte (50). I perioden 2006/07 var HPV-
infeksjon årsaken til 93 prosent av registrerte tilfeller av denne kreftformen i Sverige. 
Antall tilfeller av tonsillekreft har blitt så mye som sju-doblet i Sverige fra 1970-tallet. 
Også i Norge ses en stor økning i antall tilfeller av denne krefttypen (50), og har blitt 
fem-doblet fra 1960-tallet. I perioden 1998-2007 var det registrert 312 tilfeller hos 
menn. Den voldsomme økningen av HPV-relatert kreft kan kobles sammen med 
endrede seksualvaner, tidligere seksuell debut og flere seksualpartnere (51). 

 

 

5.2 Hvordan forebygge en HPV-infeksjon? 

Det mest effektive og det enkleste er å bli vaksinert, eller å avstå totalt fra all seksuell 
aktivitet (hvilket er illusorisk) (52). Bruk av kondom kan redusere risikoen med å bli 
smittet til en viss grad og er spesielt viktig for personer som har flere seksualpartnere 
og/eller er homofile. Kondom beskytter ikke 100 prosent, fordi hud som ikke er dekket 
av kondomet kan smitte partneren (53,54). Kun 50 prosent av norske jenter og gutter 
mellom 16 og 24 år brukte kondom ved første samleie med sin nye seksualpartner (55). 
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Dette er tall som indikerer lite kunnskap om beskyttelse mot seksuelt overførbare 
sykdommer og andre plager som kan oppstå ved samleie. 
 

 

5.3 Etiske betenkninger mot dagens vaksinasjonspraksis i 

Norge  

I 2009 ble vaksinen Gardasil® inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, der 
alle jenter på 7. trinn får tilbud om gratis vaksinering. Eldre jenter og gutter må ta hele 
kostnaden selv dersom de ønsker vaksinering. Forskningsresultat viser at HPV-relatert 
kreft og kjønnsvorter kan forebygges ved å vaksinere, og at dette gjelder både jenter og 
gutter (56). 
Finnes det en etisk rettferdiggjørelse, vitenskapelig evidens eller helseøkonomiske 
argumenter som kan motivere dagens diskriminerende praksis at bare jenter får tilbud 
om gratis vaksinering? Hvor etisk er det å utelate gutter som stort sett kan rammes av 
samme alvorlige konsekvenser av en HPV-infeksjon? Hvor mange vet at denne 
infeksjonen faktisk er den vanligste seksuelt overførbare sykdommen på verdensbasis? 
(2). Smitten overføres seksuelt og flere studier viser at dagens samfunn har 
gjennomgått store endringer i seksualvaner med større vilje til å eksperimentere, 
tidligere seksuell debutalder, flere seksualpartnere og flere homofile/bifile parforhold 
(57). Norske jenter og gutter har i dag en seksuell debutalder på henholdsvis 17 og 17,9 
år (58). 

 

5.4 Vitenskapelig evidens for HPV-screening og 

vaksinering av gutter 

Generell mangel på kunnskap om hva HPV er og lite oppmerksomhet omkring HPV-
smitterisiko gjør at mange ikke er klar over at det finnes en mulighet til å vaksinere 
også gutter. Det har vært en ikke-optimal oppslutning blant jenter i 
barnevaksinasjonsprogrammet (45), noe som i seg selv kan være et uttrykk for 
kunnskapsmangel blant foreldre/foresatte. Det er disse personene som til syvende og 
sist tar ansvar før avgjørelsen om deres datter (eller gutt) skal vaksineres eller ikke. 
På bakgrunn av dette bør kunnskapsnivået forbedres og tiltak bør iverksettes når det 
gjelder deltagelse i HPV-vaksinasjonsprogram. I dag finnes et nasjonalt 
screeningprogram når det gjelder celleforandringer i livmorhals. Dette ble innført i 
1995 og gjelder alle kvinner mellom 25-69 år. Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft 
anbefaler å ta celleprøve hvert tredje år (59).  Kan dette utvides til å gjelde andre 
krefttyper og inkludere også gutter? 
Effektiv og tidlig screening kan føre til at forstadier eller krefttilfeller oppdages på et 
tidlig stadium og behandling kan startes tidligere.  
I USA får mange HIV-positive MSM tilbud om årlig undersøkelse med anoskopi for å 
avdekke forstadier til analkreft (60). Internasjonalt er det stadig flere land som 
vurderer å erstatte celleprøver med HPV-test for å kunne forebygge flere tilfeller av 
livmorhalskreft. Det er mulig å undersøke for tilstedeværelse av HPV også på andre 
lokalisasjoner (vagina, vulva, urin, penis, anus, munnhule og svelg), men når det ikke 
finnes behandling for HPV-infeksjon i seg selv, er det usikkert om nytteverdien av å 
screene for andre typer HPV-relatert kreft enn livmorhalskreft. Det er sannsynligvis 
bedre å forebygge HPV-smitte i første omgang ved hjelp av HPV-vaksine (61). 
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5.5 Argumenter for og imot vaksinering av gutter 

HPV-vaksinen har i media blitt omtalt som en ”jentevaksine” (36). Hvilket 
evidensgrunnlag kreves for også å inkludere gutter i vaksinasjonsprogrammet? 
Europeiske myndigheter har nylig utvidet indikasjonen for vaksinen til å gjelde 
analkreft (32). Bør dette få konsekvenser for guttene?  
I resultatdelen viser studiene klare tall når det gjelder effektivitet og immunrespons ved 
HPV-typene 6/11/16/18 hos gutter.  
Før HPV-vaksinen ble inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge i 2009, har 
tidligere vaksiner som er gitt til barn inkludert både jenter og gutter.  
Ved å vaksinere gutter med HPV-vaksinen vil man forhindre i å bli syk selv og å smitte 
andre personer (62).  
Det økonomiske spiller en stor rolle for argumentasjon imot vaksinering, da vaksinen 
koster i overkant kr 3000,- for alle tre dosene. Dette er en høy sum for mange som gjør 
at vaksinering uteblir hos personer som ikke får dekket denne gjennom 
vaksinasjonsprogrammet. Samtidig er det verdt å merke seg at prisen pr vaksinedose 
vil bli lavere i en anbudsprosess der man forhandler om innkjøp av mange vaksinedoser 
samtidig (63). Dette vil kunne få konsekvenser for kostnadseffektivitet både når det 
gjelder å tilby gratis HPV-vaksine til flere årskull (12-26 år) og inkludere gutter.  
Også når det gjelder innrapporterte bivirkninger, må dette tas hensyn til når det gjelder 
argumentasjon mot HPV-vaksinering. 
 
 
Tabell 13. Argumenter for vaksinering av gutter mot HPV 
 
Fordeler for hele populasjonen 

o Nedgang i antall HPV-relaterte infeksjoner 

o Bedre infeksjonskontroll 

o Ikke-vaksinerte jenter vil være indirekte beskyttet 

o Flokkimmunitet, smittekjeden brytes hos både gutter og jenter 

 
Fordeler på individnivå: 

o Beskytter mot HPV-relaterte kjønnsvorter 

o Beskytter mot HPV-relaterte krefttyper og forstadier til disse 

 

 

5.6 Framtidsutsikter 

Ved framtidige beslutningsprosesser angående vaksineringsprogrammer mot HPV-
virus må man ta stilling til en rekke spørsmål: Hva er en optimal vaksinasjonsgrad? 
Hvor stor deltagelse må man oppnå for effektiv bekjempelse av HPV-infeksjoner? 
Hvilken vaksineringsgrad er realistisk å oppnå? Hvor lenge varer immuniteten og 
behøver man gi oppfriskningsdoser med jevne mellomrom? 
 
Nå som indikasjonen for HPV-vaksinen er utvidet i Norge som i Europa, burde ikke da 
vaksinen også inkludere gutter i vaksinasjonsprogrammet? En annen aspekt som det 
kan reflekteres over er at det som det koster å inkludere gutter når det gjelder 
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vaksinasjon blir relativ lite sammenliknet med prisen det vil koste med screening og 
behandling av HPV-relaterte sykdomstilfeller. 
Ved vaksinering av menn og høy vaksinasjonsgrad hos jenter, vil antall HPV-tilfeller 
reduseres betraktelig og det blir en bedre infeksjonskontroll (64). Finnes det en 
mulighet å utrydde HPV-infeksjoner totalt slik man har oppnådd med andre 
virussykdommer? Det er umulig å oppnå 100 % vaksinedekning hos jenter, noe som tall 
fra årsrapporten fra folkehelseinstituttet tyder på (36). Ved å inkludere gutter vil jenter, 
som ikke er vaksinerte, være indirekte beskyttet gjennom flokkimmunitet (”herd 
immunity”) ved at smittekjeden brytes hos både gutter og jenter. 

 

5.7 Styrker og svakheter med denne litteraturstudien 

Hovedbegrensningen til mitt arbeid er at 3 av 4 studier bygger på samme hovedstudie. 
Jeg valgte å ta med studie 4.4 som støtte for dette arbeidet når det gjelder vaksinering 
av gutter, selv om denne hadde inkludert både gutter og jenter. Denne studien 
konkluderte vaksinens effektivitet og immunrespons hos gutter som i de øvrige 
studiene i resultatdelen. 
 Det er foreløpig publisert få studier når det gjelder effekt av HPV-vaksinen hos gutter, 
og man trenger flere uavhengige studier i andre populasjoner som kan bekrefte 
resultatene i denne litteraturstudien. Noen studier er pågående slik at vi kan forvente 
mer dokumentasjon i løpet av årene som kommer.  
Så, til tross for lovende resultater fra de australske studiene er evidensgrunnlaget for 
gutter fortsatt ganske liten og kostnadseffektiviteten av slike vaksinasjonsprogrammer 
er fortsatt ikke helt kartlagt. 
Felles begrensninger for studiene i resultatdelen var at deltagerne var forholdsvis unge 
og det ble derfor en begrensning i antall seksualpartnere, et fåtall menn var MSM og 
studiene hadde generelt en relativ kort oppfølgingstid på < 3 år.  
 
Det har også rådet tvil omkring sikkerheten av vaksinen blant gutter. Samtidig finns det 
ingen holdepunkter for at sikkerhet og effekt av HPV-vaksinen hos gutter skulle være 
forskjellig fra jenter hvor erfaringsgrunnlaget er mye større.  
Det tar mellom 10-15 år fra man blir smittet av HPV til kreft utvikles (10,65). Selv om 
det foreløpig ikke er bevist at HPV-vaksinen vil redusere forekomst av kreft hos gutter, 
er det dokumentert god forebyggende effekt på HPV-smitte og utvikling av 
kjønnsvorter og andre forstadier til kreft hos gutter.  
Kreftregisterets overvåkning av forekomst av HPV-relatert kreft hos både vaksinerte og 
ikke-vaksinerte vil over tid kunne bidra til å dokumentere effekten av HPV-vaksinen 
både når det gjelder livmorhalskreft og andre typer kreft som skyldes HPV (66), men 
disse data har vi ikke ennå. 

 

 

6. Konklusjon 

Antall studier som har undersøkt effektiviteten av den kvadrivalente vaksinen 
Gardasil® blant gutter er fortsatt begrenset. Majoriteten av studiene som inngår i dette 
arbeidet bygger på en hovedstudie og gir evidens for at Gardasil® gir en effektiv 
beskyttelse mot HPV-relaterte kjønnsvorter (HPV-type 6 og 11) og forstadier til flere 
krefttyper som er relatert til HPV-typene 16 og 18 også hos gutter, men 
oppfølgingstiden er fortsatt relativt kort. En vaksinering av gutter vil kunne redusere 
spredningen av HPV-relaterte sykdommer blant gutter og ikke-vaksinerte jenter 
gjennom såkalt flokkimmunitet. 
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Ut ifra tilgjengelige, publiserte studier, forskning og annen tilgjengelig litteratur som er 
presentert i det foreliggende arbeidet konkluderer jeg med at tiden er inne for at gutter 
i Norge og andre europeiske land bør få tilbud om gratis HPV-vaksinering på lik linje 
med jenter. 
  

 

 

7. Sluttord 

I skrivende stund ble det publisert en pressemelding datert den 30.april 2014 fra Sanofi 
Pasteur MSD (distributør av Gardasil) at det blir indikasjonsutvidelse for Gardasil® i 
Europa. Indikasjon for Gardasil® kommer i framtiden også å gjelde analkreft og 
forstadier til dette og vil tre i kraft i løpet av sommeren 2014 (32). Grunnlaget for denne 
indikasjonsutvidelsen er flere publiserte studier som blant annet inngår i foreliggende 
arbeid som viste at vaksinen troligvis har god effekt mot analkreft. Denne utvidelsen er 
godkjent av den europeiske myndigheten EMA og denne felles-europeiske 
godkjenningen inkluderer også Norge (67). Tross dette vil Norge ikke innføre 
vaksinering av gutter (68). Begrunnelsen fra Helse– og omsorgsdepartementet er at 
man vil avvente og har satt dette på vent sammen med en eventuell utvidelse av 
allerede eksisterende tilbud til eldre jenter (publisert 5. mai 2014). 
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som har støttet meg i disse tre årene. 
Takk til min veileder Jörn for veldig god hjelp og veiledning til gjennomførelse av 
denne litteraturstudien! Mange timers arbeid er nå over og det føles fantastisk!  
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