
Bivirkninger av HPV‐vaksine (Gardasil) – oppdaterte bivirkningstall per 26. august 2013 
 
Vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) beskytter mot de typene av HPV som er årsaken til 
utvikling av ca 70 % av livmorhalskrefttilfellene. Vaksinen ble i løpet av skoleåret 2009/2010 innført 
som en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn. Vaksinen gis i tre doser i 
løpet av 6‐12 måneder (1). I Norge benyttes HPV‐vaksinen Gardasil. 
 
Oversikt over antall vaksinerte jenter per 24. august 2013 (1): 
 
Jenter født i 1997 1. dose 2. dose 3. dose 
Antall doser satt 21 963 21 644 21 125 
Prosentandel vaksinerte 70 % 69 % 68 % 
 
Jenter født i 1998  1. dose 2. dose 3. dose 
Antall doser satt 24 057 23 747 23 166 
Prosentandel vaksinerte 79 % 78 % 76 % 
 
Jenter født i 1999 1. dose 2. dose 3. dose 
Antall doser satt 24 995 24 573 23 065 
Prosentandel vaksinerte 81 % 80 % 75 % 
 
Jenter født i 2000 1. dose 2. dose 3. dose 
Antall doser satt 25 054 23 936 20 300 
Prosentandel vaksinerte 82 % 78 % 66 % 
 
Det er så langt i vaksinasjonsprogrammet meldt inn 431 bivirkningsmeldinger. I all hovedsak (94 %) 
betegnes bivirkningene som lite alvorlige. Folkehelseinstituttet oppfordret det første året til at alle 
bivirkninger av HPV‐vaksinen ble meldt, slik det er vanlig for nye vaksiner, og HPV‐vaksinene Gardasil 
og Cervarix stod på Legemiddelverkets overvåkingsliste inntil høsten 2010 (2). 
 
Totalt antall rapporter, inkludert alvorlige 
bivirkninger 

431 

Antall rapporter med mistenkte alvorlige* 
bivirkninger 

25 

*Reaksjoner som har medført sykehusinnleggelse eller forlenget sykehusopphold, regnes som en medisinsk 
viktig hendelse, har gitt vedvarende betydelig nedsatt funksjonsevne eller funksjonskapasitet, livstruende 
sykdom eller død. 
 
De vanligste bivirkningene av HPV‐vaksiner er hevelse og ømhet i armen der vaksinen er satt, feber, 
hodepine, kvalme, oppkast, diaré og magesmerter (se tabellen under). Allergiske reaksjoner på 
vaksinen forekommer i sjeldne tilfeller. Besvimelser og nesten‐besvimelser, med eller uten kramper 
og pustebesvær (hyperventilering), er ikke uvanlig ved vaksinering, og kan skyldes smerter eller 
ubehag ved vaksinering eller omstendighetene rundt. 
 



De 25 alvorlige bivirkningene som er rapportert ved bruk av Gardasil, er hovedsakelig tilfeller der 
jentene ble lagt inn på sykehus på grunn av sine reaksjoner (besvimelse, kramper eller allergi).  
Utover dette er følgende alvorlige tilfeller rapportert inn: 

• Ett tilfelle av meningoencefalitt (betennelse i hjernen) med status epilepticus (gjentatte 
epileptiske anfall med lenger varighet). Jenta hadde fått Gardasil og en annen vaksine flere 
måneder før hendelsen, og det er vurdert som lite sannsynlig at det er sammenheng mellom 
vaksinen og hendelsen.  

• Et tilfelle av forbigående tap av en del av synsfeltet på det ene øyet og ett tilfelle av redusert 
syn med ukjent forløp. Synspåvirkning er en sjelden hendelse hvor sammenheng med 
vaksinering ikke kan utelukkes, men en eventuell årsakssammenheng er meget usikker. 

• Et tilfelle av cyste på en eggstokk, fem uker etter vaksinasjon. Dette er en sjelden hendelse 
hvor sammenheng med vaksinering ikke kan utelukkes, men en eventuell 
årsakssammenheng er meget usikker. 

•  Et tilfelle der diagnosen postviralt tretthetssyndrom ble satt, etter vaksinering. Også i dette 
tilfellet er en årsakssammenheng med vaksinen usikker, da jenta hadde hatt flere 
virusinfeksjoner, som kan utløse dette syndromet, i forkant av diagnostisering.  

• Et tilfelle av epileptisk anfall kort tid etter vaksinering. Det kan ikke utelukkes at 
vaksineringen kan ha vært medvirkende årsak til anfallet.  

• Et tilfelle, der ei jente opplevde anfall med besvimelser og tap av muskelstyrke i bena flere 
måneder etter vaksinering. Det avventes resultater fra flere undersøkelser før en eventuell 
sammenheng med vaksinering kan vurderes. 

• To tilfeller av lammelser i ansiktet som har oppstått 2‐3 uker etter vaksinering. I det ene 
tilfellet finnes det andre mulige årsaker til lammelsen, men det kan ikke utelukkes at 
vaksinering kan ha medvirket til lammelser hos disse jentene. 

 
I all hovedsak er pasientene i bedring eller er helt friske igjen ved rapporteringstidspunktet 
Innrapportere bivirkninger så langt er som forventet, og gir ingen grunn til å endre på gjeldende 
anbefalinger om bruk av vaksinen. I all hovedsak meldes det om kortvarig ubehag i forbindelse med 
vaksineringen. Legemiddelverket fortsetter å følge nøye med på bivirkningsrapporteringen for 
Gardasil.  
 
Symptomer rapportert etter vaksinasjon, per 18. januar 2013: 

Hovedgrupper Antall reaksjoner 
Generelle symptomer og reaksjoner på administrasjonsstedet 
Eks: Smerter på injeksjonsstedet, ubehag, feber 

409 

Nevrologiske symptomer  
Eks: Hodepine, svimmelhet, bevissthetstap, nummenhet, kramper 

353 

Mage‐tarmsymptomer 
Eks: Magesmerter, kvalme, brekninger, diaré 

269 

Hudsymptomer 
Eks: Utslett, kløe, rødhet 

156 
 

Muskelskjelettsymptomer 
Eks: Muskelsmerter, leddsmerter, muskelstivhet 

90 

Psykiatriske symptomer  
Eks: Søvnforstyrrelser, rastløshet, tiltaksløshet, engstelse 

72 



Karsymptomer 
Eks: Rødming, blekhet 

64 

Luftveissymptomer 
Eks: Pustevansker, tungpustet, hyperventilering, hoste, irritasjon i 
luftveiene 

39 

Øyesymptomer 
Eks: Synsforstyrrelser, midlertidig, delvis synstap, hevelse, rødhet, 
irritasjon i øyet 

19 

Endringer i laboratoriesvar 
Eks: Unormal puls eller pusterytme 

10 

Stoffskifte‐ og ernæringsbetingede symptomer 
Eks: Redusert appetitt 

8 

Symptomer fra blod‐ og lymfesystemet 
Eks: Hevelse i lymfekjertler 

7 

Hjertesymptomer 
Eks: Cyanose (blå i huden), langsom hjerterytme 

6 

Infeksjoner 
Eks: lungebetennelse 

5 
 

Symptomer relatert til kjønnsorganene 
Eks: Genital blødning, uregelmessig menstruasjon 

5 

Prosedyremessig komplikasjon  
Eks: Smerte ved injeksjonssted 

3 

Sosiale forhold  
Eks: Synsvansker 

2 

Øresymptomer 2 

Svulster, godartede og ondartede 
Eks: Vorter 

1 

Symptomer fra immunsystemet 
Eks: allergisk reaksjon 

1 

Totalt 1521* 
 
* Antallet reaksjoner er høyere enn antall meldinger, fordi hver melding kan omtale flere bivirkningssymptomer/‐reaksjoner. 
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