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Sammanfattning
I ett meddelande från SKR (meddelande från styrelsen nr 19 2021) rekommenderas
regionerna att besluta om att delta i studie avseende utrotning av cervixcancer genom
catch-up HPV-vaccination av kvinnor födda 1994 till 1998. Regionerna föreslås att
genomföra vaccinationerna i samband med ordinarie screeningbesök eller genom att
använda den uppbyggda vaccinationsstruktur som byggts upp i samband med Covidvaccinationerna. Detta är ett komplement till tidigare HPV-vaccinationer som i
Västerbotten genomförts inom barnvaccinationsprogrammet och vid catch-up till 18 år.
Det vaccin som erbjuds nu, Gardasil9, ger i jämförelse med det tidigare ett bredare
och högre skydd. Även de som tidigare vaccinerats kommer därför att erbjudas detta
nya vaccin. Regionerna uppmanas att meddela sitt beslut till SKR senast den 1 april
2022.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i mars 2022 att Region Västerbotten skall
delta i den nationella studien för utrotning av cervixcancer genom catch-up vaccination
av kvinnor födda 1994-1998 enligt SKR rekommendation.
Deltagande i och genomförandet av är dock förbehållet att finansiering kan avsättas
under 2023.
Region Västerbotten ställer sig genom beslutet bakom WHO uppmaning att utrota
livmoderhalscancer som ett folkhälsoproblem.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen är besvarad.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Bäckström (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottet förslag till beslut mot Lars Bäckströms (C) förslag till
beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen är besvarad.
Reservation
Lars Bäckström (C) reserverar sig till förmån till eget förslag till beslut.
Beslutsunderlag
 Motion nr 24 2021 HPV catch-up
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