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Förord 

Inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn 
erbjuds alla flickor födda 1999 eller senare vaccination mot livmoder-
halscancer orsakad av humant papillomvirus (HPV). Hittills har vaccinet 
getts enligt ett 3-dosschema i enlighet med godkänd produktinformation för 
HPV-vaccinerna. Efter beslut av EU-kommissionen (december 2013 för Cer-
varix, och mars 2014 för Gardasil) får HPV-vaccinerna nu även användas 
enligt ett 2-dosschema med intervallet 0 och 6 månader för flickor i åldern 9–
13 eller 9–14 år, beroende på vilket vaccin som används. Enligt 7 g § i smitt-
skyddsförordingen får Socialstyrelsen meddela föreskrifter om antalet doser 
som ska ges och med vilka intervall dessa ska ges. Denna sammanställning 
utgör ett underlag för beslut om ändring av antalet doser avseende HPV-
vaccination som erbjuds flickor inom ramen för det nationella allmänna vac-
cinationsprogrammet. Sammanställningen är gjord av Socialstyrelsen, Läke-
medelsverket och Folkhälsomyndigheten.  
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Innehåll  

Förord ......................................................................................................................... 3 
Sammanfattning ...................................................................................................... 7 
Bakgrund ................................................................................................................... 8 
Praktiska delar .......................................................................................................... 9 

Positiv effekt för individen .................................................................................. 9 
Positiva effekter för elevhälsan ......................................................................... 9 
Vilka åldersgrupper ska ha 2-dosschema ...................................................... 9 
Vikten av intervall mellan doser ....................................................................... 9 
Flickor som har påbörjat ett 3-dosschema..................................................... 9 
Immunsupprimerade barn................................................................................. 9 

Skyddseffekt och immunogenicitet .................................................................. 10 
Strategi för godkännande av HPV-vacciner ...............................................10 
Gardasil ...............................................................................................................10 
Cervarix ...............................................................................................................11 
Påfyllnadsdos .....................................................................................................11 

Säkerhet .................................................................................................................. 12 
Sammanfattning av säkerhetsdata från kliniska studier för Gardasil ......12 
Sammanfattning av säkerhetsdata från kliniska studier för Cervarix ......12 

Uppföljning ............................................................................................................. 13 
Uppföljning av ändrad doseringsrekommendation ...................................13 
Uppföljning av vaccinets säkerhet ................................................................14 

Internationellt ......................................................................................................... 15 
WHO .....................................................................................................................15 
Europa .................................................................................................................15 
Norden .................................................................................................................15 

Referenser .............................................................................................................. 16 
Bilaga 1 – Konsekvensbeskrivning...................................................................... 18 

Beräkning ............................................................................................................18 
 
 

  
  

 



 
  



 

Sammanfattning 

HPV-vaccinerna Gardasil och Cervarix har båda godkänts för användning i 
ett 2-dosschema i en ansökan till EMA om en doseringsändring. Gardasil har 
godkänts för användning i 2-dosschema bland flickor och pojkar 9–13 år och 
Cervarix bland flickor 9–14 år. Socialstyrelsen slutsats utifrån de studier som 
har presenterats är att två doser till flickor 9–13(14) år med 6 månaders inter-
vall ger antikroppsvar som ger minst samma skyddseffekt som tre doser 
bland kvinnor 16 (15)–26 (25) år. Utifrån detta så bör nuvarande föreskrifter 
för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet ändras till att flickor i 
årskurs 5–6 ska erbjudas två doser HPV-vaccin med minst 6 månaders inter-
vall. Flickor som har fyllt 14 år ska alltid erbjudas ett 3-dosschema oavsett 
vilken årskurs de går i, likaså flickor som har påbörjat ett 3-dosschema eller 
där intervallet mellan dos ett och två understiger sex månader. Dokumenta-
tion saknas för individer med riskfaktorer för ett nedsatt svar på vaccination 
t.ex. immunsupprimerade personer, varför dessa även fortsättningsvis bör 
vaccineras enligt nuvarande 3-dosschema oavsett ålder. För det enskilda bar-
net innebär denna ändring såväl en injektion som ett skolsköterskebesök 
mindre. För elevhälsan innebär det en besparing av både kostnader och tid. 
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Bakgrund  

Vaccination mot livmoderhalscancer orsakad av humant papillomvirus 
(HPV) ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Vaccination 
ska erbjudas till flickor födda 1999 eller senare under årskurserna 5–6, dvs. 
till flickor som är 10–12 år.  

Idag finns två vacciner mot livmoderhalscancer tillgängliga på marknaden, 
Gardasil och Cervarix. I Sverige används Gardasil vid vaccination mot HPV 
inom ramen för det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn, 
efter att en central upphandling har genomförts som inkluderat alla landsting. 

 Vid tiden för godkännandet av HPV-vaccinerna rekommenderades en do-
sering med tre doser, eftersom ett 3-dosschema hade använts i de kliniska 
prövningarna. När HPV-vaccination infördes i det nationella vaccinations-
programmet i Sverige föreskrevs därför att vaccinerna skulle ges enligt ett 3-
dosschema.  

En ansökan om ändring av godkännandet baserat på nya studier har däref-
ter lämnats in till europeiska läkemedelsverket (EMA) av de läkemedelsföre-
tag som har godkända HPV-vacciner.  Efter bedömning av EMAs vetenskap-
liga kommitté där Läkemedelsverket och övriga berörda 
läkemedelsmyndigheter inom EU är representerade har ändringen godkänts 
av EU-kommissionen, vilket lett till ändringar i produktinformationen vad 
gäller antal doser och intervall mellan doserna för vissa åldersgrupper.  

Socialstyrelsen, tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Läkemedels-
verket, har tagit fram ett beslutsunderlag inför en eventuell ändring till ett 2-
dosschema i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Syftet är att 
tydliggöra för vilka åldersgrupper och i vilket doseringsintervall som ett 2-
dosschema får användas. 

Vaccination mot HPV ges av skolsjuksköterskor inom elevhälsan. Skol-
sjuksköterskornas ordinationsrätt gäller endast de vaccinationer som ingår i 
det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Om elevhälsan skulle vilja 
ge vaccination på ett annat sätt än det nuvarande doseringsschemat skulle det 
krävas en läkarordination. Från elevhälsan har det framförts önskemål om en 
ändring till ett 2-dosschema när vaccinerna nu är godkända för det. För det 
enskilda barnet innebär denna ändring såväl en injektion som ett skolsköters-
kebesök mindre. För elevhälsan innebär det en besparing av både kostnader 
och tid. 
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Praktiska delar 

Positiv effekt för individen 
För den enskilde individen, dvs. flickor  i åldern som kan vaccineras enligt 
ett 2-dosschema innebär det en injektion och ett besök mindre hos skolskö-
terskan. 

Positiva effekter för elevhälsan 
För elevhälsan skulle en ändring till ett 2-dosschema innebära såväl perso-
nella som ekonomiska resursbesparingar (se bilaga 1). Det blir dels ett besök 
mindre hos skolsjuksköterskan, dels behöver endast två doser HPV-vaccin 
användas.  

Vilka åldersgrupper ska ha 2-dosschema 
Det är viktigt att följa de dosangivelser vad gäller ålder och intervall som är 
godkända för respektive vaccin. För Gardasil gäller godkännandet för 2-
dosschema upp till och med 13 år och för Cervarix upp till och med 14 år. 
Doserna ska ges med ett intervall av minst 6 månader mellan dos ett och två. 
För alla andra åldersgrupper anger produktresuméerna att 3-dosschema ska 
användas. 

Vikten av intervall mellan doser 
För att ett 2-dosschema ska kunna ges måste det vara ett intervall av minst 6 
månader mellan dos ett och två. Om den andra vaccindosen ges tidigare än 6 
månader efter den första dosen, så måste ett 3-dosschema användas. Doserna 
ska ges inom ett år. 

Flickor som har påbörjat ett 3-dosschema 
De flickor som redan har fått två doser med två månaders intervall enligt 
nuvarande 3-dosschema ska fullfölja det dosschemat, dvs. få tre doser av 
vaccinet med rekommenderat intervall: 0, 2 och 6 månader för Gardasil och 
0,1 och 6 månader för Cervarix. 

Immunsupprimerade barn 
Det saknas dokumentation avseende 2-dosschema för barn med nedsatt im-
munförsvar och därför bör dessa individer oavsett ålder alltid erbjudas ett 3-
dosschema för att minska risken för ett otillräckligt skydd. 
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Skyddseffekt och immunogenicitet  

Strategi för godkännande av HPV-vacciner 
För det ursprungliga godkännandet av Gardasil och Cervarix med ett 3-
dosschema accepterade EMA strategin att utvärdera skyddseffekten och im-
munsvaren hos 16–26 åringar respektive 16–25 åringar och att skyddseffek-
ten sedan extrapolerades till yngre individer (9–15 år) baserat på en jämfö-
relse av antikroppstitrar. Studierna visade också att immunsvaren var 
relaterade till ålder, ju lägre ålder desto högre/bättre immunsvar. Antikropps-
nivåerna efter tre doser vid månad 7 var högre hos individer yngre än 9–15 år 
jämfört med flickor i äldre åldersgrupper. [1, 2] 
 Vid godkännandet av 2-dosschema accepterade EMA användningen av 
samma strategi med extrapolering av skyddseffekten från unga kvinnor till 
flickor baserad på antikroppsnivåerna. I studierna som utgjorde underlag för 
godkännandet av 2-dosschemat utvärderades således immunogenicitet av 
vaccinerna i olika åldersgrupper.  

Matematiska modelleringsstudier i Storbritannien och Kanada har under 
antagandet om att ett 2-dosschema till kvinnor skyddar i 20 år konkluderat att 
få fall kommer att skyddas genom tillägg av en tredje dos [3,4]. 

Båda HPV-vaccinerna har nu godkänts för användning av 2-dosschema 
bland flickor. Gardasil har godkänts för användning av 2-dosschema bland 
flickor 9–13 år och Cervarix bland flickor 9–14 år. Data för riskgrupper 
såsom immunsupprimerade saknas för 2-dosschema och dessa bör därför 
som tidigare vaccineras enligt ett 3-dosschema. 

Gardasil 
EU-kommissionens beslut att godkänna 2-dosschema för Gardasil baserades 
på en klinisk studie [5] och man refererade även till en publicerad studie av 
olika dosscheman [6.]. Syftet med studien var att jämföra antikroppssvar mot 
Gardasil hos flickor 9–13 år efter vaccination med två doser med 6 månaders 
intervall med antikroppssvaren hos kvinnor 16–26 år efter vaccination med 
tre doser vid 0, 2 och 6 månader. Studien följde deltagarna upp till 36 måna-
der efter vaccinationen. 

Antikroppstitrarna mot HPV 6, 11, 16 och 18, en månad efter sista dosen 
(månad 7), var numeriskt högre bland flickor 9–13 år som fått två doser jäm-
fört med kvinnor 16–26 år som fått tre doser, och statistisk non-inferiority 
kunde visas, dvs. var inte sämre. 

Antikroppstitrarna sjönk med tiden i samtliga grupper, men 36 månader ef-
ter vaccinationen var de geometriska medeltitrarna (GMT) i gruppen flickor 
9–13 år som fått två doser (0 och 6 månader) fortfarande numeriskt högre än 
bland kvinnor 16–26 år som fått tre doser (0, 2 och 6 månader). Någon for-
mell statistisk jämförelse gjordes inte vid denna tidpunkt. 

En jämförelse mellan tre grupper innefattande flickor 9–13 år som fått två 
eller tre doser och kvinnor 16–26 år som fått tre doser gjordes också.  Skill-
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naderna i antikroppssvaren mellan 2- och 3-dosgrupperna var mycket små, 
och den kliniska relevansen av skillnaderna är oklar.  

Baserat på data i studierna kan man dra slutsatsen att två doser till flickor 
9–13 år med 6 månaders intervall ger antikroppssvar som medför minst 
samma skyddseffekt som tre doser bland kvinnor 16–26 år. 

Cervarix  
EU–kommissionens beslut att godkänna ett 2-dosschema för Cervarix base-
rades framför allt på två kliniska studier [7,8].  

Syftet med den ena studien [7] var att jämföra antikroppssvar mot Cervarix 
hos flickor 9–14 år, vilka fått två doser med 6 eller 12 månaders intervall, 
med antikroppssvaren hos kvinnor 16–26 år, som fått tre doser vid 0, 1 och 6 
månader. Det kortare 2-dosschemat, 6 månaders intervall, utgjorde den pri-
mära analysen. I studien följdes deltagarna upp till 36 månader efter vacci-
nation.  

Antikroppssvaren mot HPV 16 och 18 en månad efter sista dosen (månad 
7) var statistiskt non-inferior, inte sämre, bland flickor 9–14 år som fått två 
doser jämfört med kvinnor 15–25 år som fått tre doser. Antikroppssvaren i de 
båda grupperna, 9–14 år med ett 2-dosschema och 15–25 år med 3-dossche-
ma, sjönk med tiden. Efter ca 18 månader uppnåddes ett platåvärde för GMT.  

Baserat på data i studierna kan man dra slutsatsen att två doser till flickor 
9–14 år, givna med 6 månaders intervall, medför antikroppssvar vilket ger 
samma skyddseffekt som tre doser bland kvinnor 15–25 år. 

Påfyllnadsdos 
Effekten av ett 2-dosschema kommer att följas upp i långtidsstudier på 
samma sätt som görs för ett 3-dosschema. Syftet är att se om och när skydds-
effekten börjar avta. Detta för att då ta ställning till om det eventuellt behövs 
en påfyllnadsdos. 
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Säkerhet 

Inga specifika säkerhetsproblem har identifierats vid användning av HPV- 
vaccinerna enligt 2-dosschema istället för 3-dosschema.  Av EMA:s rapport, 
European Pulic Assessment Reports (EPAR) för såväl Gardasil [1] som Cer-
varix [2] framgår att kliniska studier inte har visat på några säkerhetsproblem 
med 2-dosschema jämfört med 3-dosschema.  

Det finns idag inte underlag för att bedöma om sällsynta allvarliga reak-
tioner kommer att minska om man ger två istället för tre doser av HPV-
vaccinerna, då detta skulle kräva att mycket stora studier utfördes. Dock för-
väntas att antalet oönskade reaktioner totalt kommer minska om två doser ges 
istället för tre doser. Både Gardasil och Cervarix har använts i mycket stor 
omfattning globalt sedan de godkändes, och inga säkerhetssignaler som har 
ändrat nytta-risk-bedömningen för någondera vaccin har upptäckts . 

Sammanfattning av säkerhetsdata från 
kliniska studier för Gardasil 
I sju kliniska prövningar (sex placebokontrollerade) fick individerna Gardasil 
eller placebo på rekryteringsdagen samt cirka 2 och 6 månader därefter. Ett 
fåtal individer (0,2 procent) avbröt på grund av biverkningar. De vanligaste 
biverkningarna som iakttogs var reaktioner vid injektionsstället (77,1 procent 
av de vaccinerade personerna drabbades av detta inom fem dagar efter vacci-
nationen) och huvudvärk (16,6 procent av de vaccinerade personerna). Dessa 
biverkningar var oftast milda till måttliga i intensitet. För ytterligare inform-
ation om säkerhetsprofilen för Gardasil hänvisas till produktinformationen 
[9]. 

Sammanfattning av säkerhetsdata från 
kliniska studier för Cervarix 
I kliniska studier på flickor och kvinnor i åldern 10–72 år (av vilka 79,2 pro-
cent var i åldern 10–25 år vid tiden för inträde i studien) administrerades 
Cervarix på 16 142 försökspersoner, medan 13 811 personer fick kontrollä-
kemedlet. Dessa försökspersoner följdes under hela studieperioden vad gäller 
allvarliga oönskade händelser. En fördefinierad undergrupp av försöksperso-
ner (Cervarix = 8 130 jämfört med kontroll = 5 786) följdes vad gäller oöns-
kade händelser i 30 dagar efter varje injektion.  

Den vanligaste biverkningen efter administrering var smärta på injektions-
stället, vilket uppträdde efter 78 procent av alla doser. Majoriteten av dessa 
reaktioner var milda till måttliga och kortvariga. För ytterligare information 
om säkerhetsprofilen för Cervarix hänvisas till produktinformationen [10]. 
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Uppföljning 

Tillverkarna av godkända HPV-vacciner har ansvaret för sina produkter ur 
ett kvalitets-, effekt- och säkerhetsperspektiv och redovisar regelbundet re-
sultaten från sin uppföljning enligt särskilda krav från de regulatoriska myn-
digheterna inom EU.  

Ansvaret för övervakning av HPV-vaccination inom ramen för det nation-
ella barnvaccinationsprogrammet ligger hos Folkhälsomyndigheten och Lä-
kemedelsverket.  

Folkhälsomyndigheten följer upp HPV-vaccination inom ramen för det 
nationella allmänna vaccinationsprogrammet sedan 2012 enligt en specifik 
övervakningsplan [11]. Den nationella planen finns publicerad på Folk-
hälsomyndighetens webbplats.  

Övervakningsplanen för det nationella HPV-vaccinationsprogrammet in-
nehåller långsiktig uppföljning av vaccinationstäckningen, seroimmunitet, 
mikrobiologisk epidemiologi samt registerbaserade studier för att följa vac-
cineffektivitet och duration av skyddet mot HPV-relaterade sjukdomstillstånd 
som cellförändringar, kondylom och på sikt livmoderhalscancer. Förutsätt-
ningen för denna uppföljning är att HPV-vaccinationerna registreras i ett 
nationellt register såsom tidigare i Svevac och sedan 1 januari 2013 i det 
nationella vaccinationsregistret. Uppföljning av vaccinsäkerhet görs av Lä-
kemedelsverket i samverkan med övriga läkemedelsmyndigheter inom EU. 
Detta görs genom att Läkemedelsverket tar emot och bedömer spontanrap-
porter om misstänkta biverkningar som erhålls från den svenska hälso- och 
sjukvården och allmänheten, genom signalspaning i olika biverkningsdataba-
ser samt genom utvärdering av övrig säkerhetsinformation från andra källor.  

Uppföljning av ändrad 
doseringsrekommendation 
Vid en ändring av doseringsrekommendationer för flickor 9–13 år till två 
doser vid 0 och 6 månader behöver uppföljningen av nationella HPV-
vaccinationsprogrammet fortsätta enligt den utarbetade övervakningsplanen 
[11], men med vissa tillägg/ändringar.  

Vaccinationstäckningen för två doser i det nationella vaccinationspro-
grammet för flickor 10–12 år kommer att följas i det nationella vaccinations-
registret. Detta kommer att ske genom att flickans födelseår och datum för 
vaccination med den första dosen sätts i relation till tidpunkten för införandet 
av 2-dosschemat.  

Undersökning av skyddseffekten av 2-dosschemat kommer inte att bli 
möjlig i ett land som Sverige då den höga vaccinationstäckningen i 3-
dosschemat medfört ett högt indirekt skydd i befolkningen (befolknings-
immunitet).  Data får istället inhämtas från pågående jämförande studier i 
andra länder som inte har samma situation som vi (t.ex. Indien). Resultaten 
från tidiga studier i Sverige kan dock komma att tillföra kompletterande in-
formation om effekten mot kondylom hos kvinnor som fått ofullständig vac-
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cination (i 3-dosschemat) med två vaccindoser givna med minst 6 månaders 
mellanrum. Undersökning pågår, men det är tveksamt om studiepopulationen 
är tillräckligt stor för att tillåta slutsatser om skyddseffekten av två doser 
jämförelse med tre doser. I en tidig svensk registerstudie där man inte tog 
hänsyn till intervallet mellan doserna fann man att 2 doser gav ett gott skydd 
mot kondylom men 3 doser var bättre [12]. En färsk dansk studie visar dock 
att risken för kondylom vid 2-dosschema minskade med ökande intervall 
mellan doserna och var jämförbar med tre doser om de två doserna var givna 
med långt intervall [13]. 

Mekanismen för vaccinskyddet mot HPV-infektion är via antikroppar som 
neutraliserar virus. I nuläget saknas information om vilken lägsta koncentrat-
ion av HPV-antikroppar som medför skydd. Långsiktig uppföljning av anti-
kroppsnivåer hos flickor som fått ett 2-dosschema kan ge information om 
antikroppsnivåerna håller sig på samma nivå som ett 3-dosschema, vilket 
skulle kunna ge en indikation om vaccinskyddets varaktighet. Sådana sero-
epidemiologiska studier planeras att bli utförda inom 5–10 år. 

Uppföljning av vaccinets säkerhet 
Läkemedelsverket har en löpande uppföljning av Gardasil med avseende på 
säkerhet. Den kommer att fortgå. Resultaten från den löpande säkerhetsupp-
följningen återspeglas framförallt i produktinformationen, men beskrivs 
också i de årliga sammanställningarna som myndigheten publicerar. 

För Cervarix finns inte motsvarande uppföljning i nuläget eftersom vacci-
net inte används i någon större utsträckning i Sverige. Om en ny upphandling 
skulle resultera i att ett annat vaccin används, så kommer Läkemedelsverket 
att följa upp det på motsvarande sätt som nu görs för Gardasil. 
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Internationellt 

WHO 
Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization är en rådgi-
vande expertgrupp till Världshälsoorganisationen, WHO, i frågor som gäller 
vaccin och vaccination. Vid sitt möte i april 2014 ombads SAGE att över-
väga det mest optimala HPV-vaccinationsschemat för flickor [14]. SAGE 
konkluderade att det vetenskapliga underlaget var tillräckligt för att kunna 
dra slutsatsen att ett 2-dosschema med minst 6 månaders intervall mellan 
doserna för flickor 9–15 år inte är sämre (non-inferior) än ett 3-dosschema 
med 0, 1–2 och 6 månaders intervall. SAGE:s slutsats var att ett 2-dosschema 
bör erbjudas till flickor innan de fyllt 15 år.   

SAGE påpekade också att en ändring till ett 2-dosschema skulle innebära 
såväl kostadsbesparingar som en fördel vad gäller möjligheterna att genom-
föra vaccinationer och en trolig ökning i vaccinationstäckning när ytterligare 
flexibilitet finns vad gäller dosschemat.  

SAGE pekade även på att det finns ett behov av ytterligare forsking, men 
ansåg inte att detta bör försena genomförandet av ett 2-dosschema.   

Europa 
I maj 2014 tog Storbritannien beslutet efter rekommendation från Joint 
Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) att från och med sep-
tember 2014 erbjuda ett 2-dosschema till flickor innan de fyllt 15 år [15]. 
JCVI påpekar även vikten av att säkerställa att 2-dosschemat utförs med ett 
sexmånaders intervall mellan doserna och att den andra dosen inte missas 
[16]. 

Schweiz införde ett 2-dosschema redan 2012. Därutöver har Frankrike, 
Nederländerna, Spanien och Chile infört ett 2-dosschema under 2014. [17] 

Norden 
Danmark kommer från och med september 2014 att ändra barnvaccinations-
programmet till att erbjuda två doser HPV-vaccin till flickor innan de fyllt 14 
år [18]. Norge och Finland kommer att se över frågan under hösten 2014. 
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Bilaga 1 – Konsekvensbeskrivning 

Socialstyrelsen har valt att fokusera på den tid och de resurser som frigörs 
inom elevhälsan. Det innebär att analysen är begränsad till sitt omfång. 
Andra värden som analysen inte fångar är den tid som frigörs för barnen i 
och med att de slipper ett extra vaccinationstillfälle samt det möjliga obehag 
en vaccination kan innebära för individen. 

Beräkning 
Beräkning av konsekvenserna utgår från Statistiska centralbyråns befolk-
ningsstatisk för 2013 och antalet barn som det året var 10 år gamla. Medellö-
nen för en skolsköterska, 28 668 kr, har hämtats från webbplatsen lönesta-
tistik.se. På det har 44 % lagts till för sociala avgifter enligt SKLs 
rekommendation till landstingen. I beräkningen ligger 226 dagar i årsarbets-
tid. 

Täckningsgraden för vaccination, enligt Folkhälsomyndigheten, beräknas 
idag till 80 %. Den tid som frigörs genom att elevhälsan inte behöver kalla 
elever till vaccination, själva tillfället för injektionen samt journalanteckning, 
antas vara fem minuter. 

Med antagandet om årsarbetstid samt lönekostnad enligt ovan innebär det 
5 kr per minut i besparing.  

Den nya föreskriften innebär att 3 479 timmar per år frigörs för elevhälsan. 
Värdet av den frigjorda tiden, det vill säga den möjliga besparingen för elev-
hälsan, uppgår därmed till 953 137 kr per år. 

I beräkningen har det inte tagits hänsyn till de elever som har ett nedsatt 
immunförsvar och som även fortsättningsvis ska ha tre doser vaccin. Anled-
ningen är att information om antalet barn saknas och bedöms endast ha mar-
ginell påverkan på resultatet. 
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