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Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
 
                                                                                                           Oslo, 8.mai 2009 
 
 
Høring om endring av forskrift om innsamling  og behandling av 
helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-
registerforskriften) og forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) 
 
Høringsuttalelse fra Den norske jordmorforening 
 
Vi viser til henvendelse om gjeldende høring datert 9.mars 2009, og takker for muligheten til 
å uttale oss.  
 
Den norske jordmorforening (Dnj) er kjent med at det pågår en debatt rundt innføring av 
HPV-vaksine til alle jenter på 7. Klassetrinn og at det finnes ulike meninger om innføring av 
denne. Dnj stiller seg kritisk til den informasjonen som skal gå ut til de 12-årige jentene og 
deres foreldre på forhånd. Her fremstilles vaksinen som en vaksine mot livmorhalskreft 
hvilket den ikke er. Forslaget til informasjonsbrosjyre har nylig vært ute til høring. Videre er 
vi kjent med at vaksinen er kostbar samt at eventuell effekt ikke vil kunne påvises før om 20 – 
30 år. 
 
Dersom massevaksinering av jenter i bestemte årskull skal ha en hensikt utover eventuell 
beskyttelse for den enkelte, mener vi det er avgjørende at vaksinen blir meldepliktig for 
helsepersonellet som administrerer den og dermed registrert i et sentralt register (SYSVAK).  
 
Det skal anvendes betydelige ressurser på HPV-vaksinen i årene framover og det vil etter vår 
oppfatning være meningsløst å bruke store pengesummer på dette uten å ha et godt redskap 
for å følge med på effekt. Siden effekten av vaksinen ikke vil kunne dokumenteres før om 
lang tid, er det etter vår oppfatning viktig at så mange som mulig av de administrerte 
vaksinene registreres i SYSVAK. Dette synes best å kunne gjøres ved at den enkelte har 
reservasjonsrett framfor at det praktiseres samtykke. Videre virker det fornuftig å åpne for 
registrering av vaskiner i SYSVAK som til nå ikke har vært registrert, som for eksempel 
reisevaskiner. Dnj har dermed ingen innvendinger mot de foreslåtte endringer av forskriften, 
slik de framkommer under punkt 3 i høringsdokumentet.  
 
Dnj har imidlertid én kommentar til deler av tekst under punkt 4 i høringsdokumentet. Der 
heter det blant annet: ” Det er grunn til å tro at når en stor del av unge kvinner i Norge har 
fått HPV-vaksine, vil dagens screeningprogram kunne modifiseres på bakgrunn av totalt 
lavere kreftrisiko.” Videre heter det at det vil bli sjeldnere og mindre prøvetaking, hvilket vil 
være kostnadsbesparende. Slik vi har oppfattet det, vil det ikke kunne påvises en eventuell 
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reduksjon i forekomsten av livmorhalskreft før om relativt lang tid. Det vil derfor være 
nødvendig å videreføre dagens cytologi-screeningprogram i mange år ennå til de årskullene 
med jenter og kvinner som ikke er blitt vaksinert. Vår bekymring knytter seg altså til at de 
kvinner som ikke er vaksinert vil ende opp med et forringet og mindre trygt tilbud enn hva 
som tilbys i dag.  
 
 
  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Den norske jordmorforening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marit Heiberg                                                                   Elisabeth Grimsrud 
Leder                                                                                 Fagkonsulent 


