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HPV-vaccination av pojkar i skolan 

Information till elevhälsans medicinska insats 

Vilka pojkar omfattas av vaccinationsprogrammet? 

Vaccinationsprogrammet regleras av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 

vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51). Vid HPV-vaccination gäller det schema 

och de begränsningar som står i föreskrifterna. 

 

 

 

 

 

 

Det är pojkar födda från och med 2009 som omfattas av HPV-vaccination enligt 

det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Det betyder att alla pojkar födda 

från och med 2009 ska erbjudas kostnadsfri vaccination av huvudmannen för 

elevens utbildning. Skyldigheten gäller för vaccination enligt schemat (i årskurs 5) 

och kompletterande vaccination upp till 18 år.  

Enligt schemat för vaccinationsprogrammet ska HPV-vaccination erbjudas i 

årskurs 5. Pojkar som är födda före 2009 och som går i årskurs 5 under läsåret 

2020/2021 omfattas dock inte av vaccinationsprogrammet (enligt 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter) och huvudmannen för elevens utbildning har 

därför inte skyldighet att erbjuda HPV-vaccination till dem. Däremot kan man 

erbjuda vaccination även till dessa pojkar om verksamheten beslutar att erbjuda 

vaccination till alla pojkar i årskurs 5, oavsett födelseåret.  

Om man vaccinerar mot HPV i årskurs 6 under en övergångsperiod tom juli 2022 

är det fortfarande pojkar födda från och med 2009 som ska erbjudas vaccination.  

För vaccination av pojkar födda före 2009 behövs en läkarordination. 

Varför? 

En behörig sjuksköterska har enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 

2018:43) rätt att ordinera vaccinationer i enlighet med vaccinationsprogrammet i 

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn. Eftersom HPV-

vaccination ska enligt föreskrifter erbjudas pojkar födda från och med 2009 faller 

Ur HSLF-FS 2016:51, ändringsföreskrifter HSLF-FS 2020:25 

7 § Vaccination mot humant papillomvirus ska erbjudas barn födda 2009 och 

senare i årskurs 5. För barn födda 2008 och tidigare gäller att vaccinationen 

endast ska erbjudas till flickor.  

Övergångsbestämmelse: Under perioden 1 augusti 2020 till 31 juli 2022 får 

vaccination mot humant papillomvirus även erbjudas barn födda 2009 och 

senare i årskurs 6. 

 

 

 



Sida 
2 (2) 

Folkhälsomyndigheten 2020-09-16 

vaccination av äldre pojkar utanför ramarna av vaccinationsprogrammet som 

regleras av föreskrifterna och därmed gäller inte sjuksköterskans ordinationsrätt. 

Vad gäller vid vaccination av pojkar?  

Några exempel: 

Pojke född 2009 som går i årskurs 5 läsåret 2020/2021 – ska erbjudas vaccination i 

årskurs 5, eller eventuellt i årskurs 6 under nästa läsår enligt 

övergångsbestämmelse i föreskrifterna. 

Pojke född 2010 som går i årskurs 5 läsåret 2020/2021 – ska erbjudas vaccination i 

årskurs 5, eller eventuellt i årskurs 6 under nästa läsår enligt 

övergångsbestämmelse i föreskrifterna. 

Pojke född 2008 som går i årskurs 5 läsåret 2020/2021 – kan erbjudas vaccination 

om verksamheten har beslutat att erbjuda vaccination även till äldre pojkar (födda 

före 2009) som går i årkurs 5 under 2020/2021. Läkarordination behövs. 

Pojke född 2009 som går i årskurs 4 läsåret 2020/2021 – ska erbjudas vaccination i 

årskurs 5 under nästa läsår. 
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