
HPV-vaccinstudien Skåne 

FAQ 

INTERNT – TILL BARNMORSKOR OCH ANNAN BERÖRD HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRDSPERSONAL  

  

Om studien 

• Var kan jag läsa mer om studien? 

Mer information om studien hittar du på www.hpvcenter.se 

Frågor som rör kvinnorna   

• Vart/till vem kan jag hänvisa kvinnans eventuella frågor om studien?  

För att läsa mer om HPV-vaccination och att boka tid kan du hänvisa till 1177.se/hpv-vaccination. 

Om kvinnan har frågor om studien kan hon mejla till hpvcenter@ki.se 

• Kan kvinnor i åldersgruppen födda 1994 – 99 som bor i andra regioner kunna boka tid för 

vaccination i Skåne?  

Ja, även kvinnor i målgruppen som bor i andra regioner ska erbjudas deltagande i studien om de hör 

av sig.   

Alla regioner i Sverige är med i studien. Centralt har man beslutat att samtliga regioner ska erbjuda 

vaccination till de kvinnor från andra regioner som hör av sig om studien. Uppföljande HPV-

provtagning sker genom att kvinnan i samband med vaccinationen lämnar vaginalt HPV-prov på 

barnmorskemottagningen som hanteras av Region Skåne, eller uppmanas att beställa ett 

egenprovtagningskit för HPV via www.hpvcenter.se  (Karolinska HPV Self Sampling (kiehealth.se).  

 

Då får hon egenprovtagningskit och svarskuvert till sin hemadress. Region Skåne alternativt Region 

Stockholm skickar sedan ut resultatet till kvinnans hemregion.     

• Ska kvinnor från andra regioner som får en första vaccination i Skåne få andra 

vaccinationen i sin hemregion?  

Ja, de kommer att kallas i sin hemregion via studien.    

• Vad gör jag om kvinnan redan har lämnat in ett egenprov för HPV, dvs innan hon 

vaccineras?  

Barnmorskan ger kvinnan ett nytt egenprov för HPV att ta efter vaccinationen. Barnmorskan ger 

också instruktioner om hur provet ska skickas in. Alternativt skickas provet in från mottagningen till 

lab.   

• Vilka kvinnor bör inte delta i studien?   

Kvinnor bör inte vaccineras med Gardasil 9 om de:   

o tidigare reagerat kraftigt vid HPV-vaccination med Gardasil 9, Gardasil, Silgard   

o har fått en tidigare svår allergisk reaktion som föranlett sjukhusvård   

o är gravid   

o har hög feber vid vaccinationstillfället   

http://www.hpvcenter.se/
http://www.hpvcenter.se/


Om kvinnan har något av följande, kan hon eventuellt erbjudas vaccination efter diskussion med 

läkare:  

o har blödningssjukdom eller tar blodförtunnande medel   

o har ett försvagat immunförsvar  

 

• Kan kvinnan vaccineras mot covid och HPV samtidigt?  

Ja, det går bra, enligt Folkhälsomyndigheten.   

• Många av kvinnorna som kommer till BMM vet inte om de är vaccinerade eller ej. Hur 

ställer vi oss till det?   

Det gör inget - alla får samma vaccindos och samma HPV-screening oavsett tidigare vaccinationer.   

• Kan kvinnor som tex. är asylsökande, papperslösa och liknande vaccinera sig inom ramen 

för studien? 

Ja, det går bra.  

Om vaccinet, antal doser, läkemedelshantering, kylar etc  
 

• Vad gäller vid hantering av vaccinet?  

Se läkemedelsrutin.    

• Vilka biverkningar finns det?   

Mycket vanliga (fler än 10 % av vaccinerade): smärta, svullnad och rodnad vid injektionsstället samt 

huvudvärk.   

   

Vanliga biverkningar (upp till 10 % av vaccinerade): blåmärke och klåda vid injektionsstället, samt 

feber, trötthet, yrsel och illamående.    

  

Allergiska reaktioner är sällsynta. Symtom kan vara andningssvårigheter, väsande andning, 

nässelutslag och/eller hudutslag samt svimning. Mer information om biverkningar finns på 

www.fass.se.  

 

Om kvinnan mår bra minuterna direkt efter vaccinationen kan hon lämna mottagningen och behöver 

inte stanna kvar för observation. 

• Räcker två doser med tre års intervall? I FASS står det ”Individer som är 15 år och äldre vid 

det första injektionstillfället - Gardasil 9 ska ges enligt ett tredosschema (0, 2, 6 

månader)”.  

Ja. Studien har fått tillstånd att prova om två doser ger tillräckligt skydd. Texten i FASS ändras inte 

förrän resultatet av studien är klart.  

• Erbjuder vi Gardasil 9 till alla kvinnor, även de som tidigare vaccinerats med Gardasil 4 (4-

valenta vaccinet)?  

http://www.fass.se/


Ja. Andelen vaccinerade med Gardasil 4 är för låg för att kunna nå befolkningsimmunitet. Det är 

bättre att ha ett skydd mot alla 9 HPV-typerna. Det har visats att det är säkert att vaccinera med 

Gardasil 9 efter tidigare Gardasil 4-vaccination.  

 Registrering och dokumentation  
 

• Hur gör jag om inte CTS fungerar av någon anledning tex internetproblem?  

Läs och skriv gärna ut instruktionen på studiens hemsida i förväg: www.hpvcenter.se 

Du kan vända dig till help@hpvelimination.se.  

Vid akuta fall kan du kontakta projektledaren vid Karolinska Institutet på telefonnummer:   

+46 7 00917250 

• Hur registrerar jag kvinnan som ska vaccineras i CTS om hon inte har Mobilt Bank-ID?  

Det fungerar att registrera sig både med och utan Mobilt Bank-ID.   

• Hur ska QR-koden till hälsodeklarationen användas?  

Kvinnan scannar QR-koden med hjälp av sin mobiltelefonkamera. Då kommer hon till en webbsida 

där hon kan fylla i hälsodeklarationen digitalt. Om kvinnan inte har tillgång till en mobiltelefon kan 

hälsodeklarationen fyllas i direkt i CTS.  

• Behöver jag skriva ut några dokument och ha på BMM inför mötet med kvinnan?  

Ja, det är bra att ha både hälsodeklaration och samtycke utskrivna med tanke på eventuella 

internetproblem. Om dessa fylls i av kvinnor ska de sparas i en pärm och skickas  

till: 

Department of Laboratory Medicine 

Sara Arroyo Mühr F56  

Karolinska University Hospital 

Huddinge 141 86  

Huddinge, Sweden   

 

Dokument skickas till projektansvariga vid Karolinska Institutet en gång i veckan. Innan dokumenten 

skickas ska de kopieras och sparas för eventuell kontroll. Se separat anvisning. 
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