
 
 
” Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer ” 

 

 

Checklista vid cellprovsbesök för åldersgrupp 23–25 år 
Checklistan är skapad och gäller för perioden där studien ”Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer” 

pågår, HT 2021 och VT 2022. 

• Förbered väntrummet genom att skriva ut och lägga fram Hälsodeklaration som kvinnan kan 

fylla i före besöket startar. 

• Skriv ut extra Information om studien samt Samtycken i händelse av att kvinnan glömt att 

läsa dokumenten och/eller glömt att fylla i samtycket. 

• Inled besöket med att efterfråga om kvinnan önskar att delta i studien och om hon har några 

frågor om cervixcancerscreening och hpv vaccin.  

• Om kvinnan tackar nej handlägg cellprovtagning enligt normal rutin.  

Kvinnor får inte vaccineras om de inte samtycker till studien.  

• Om kvinnan önskar delta i studien följ nedanstående punkter: 

• Ta emot samtycket och förvara det i avsedd plastficka. 

• Överför hälsodeklarationen till Vaccinationsmodulen. 

• Ordinera Gardasil9® i Vaccinationsmodulen. 

• Använd sökordet HPV papillomvirus, FRÅN 23 ÅR, Gardasil 9. (OBS studie via RCC) 

• Iordningställ Gardasil9® och administrera enligt Riktlinjen för administration av  

Gardasil9 ®. 

• Dokumentera administration av Gardasil9® i Vaccinationsmodulen. 

• Ta cellprov enligt rutin och märk burken med avsedd etikett som är kopplad till remissen i 

LabPortalen. 

• Skriv G9 i kommentarsfältet i LabPortalens remiss före den sänds för att markera att kvinnan 

fått Gardasil9® i samband med cellprovet. 

• Uppmana kvinnan att sitta ner i väntrummet en stund efter vaccinering. Kvinnan bör 

kvarstanna 15 minuter på barnmorskemottagningen från vaccinationstillfället. 

• Om kvinnan av medicinska skäl inte lämnar cellprov men önskar att vaccineras med 

Gardasil9® måste samtycka till att delta i studien. Samtycket sparas och medräknas som 

övriga samtycket till statistiken och kan faktureras Regionalt Cancercentrum. 

 

Kvinnor som provtas men inte kan få Gardasil9® på barnmorskemottagningen ska hänvisas till 

Karolinska Sjukhusets vaccinationscentraler på Huddinge och Solna där läkare finns på plats. 

Exempelvis vid särskild försiktighet enligt riktlinjen eller om barnmorskan saknar behörighet att ge 

vaccin. Kvinna bokar själv sin tid via appen AlltidÖppet där erbjudande om vaccinering finns: 

• Kvinnan laddar ner appen AlltidÖppet i sin mobiltelefon eller dator. 

• Loggar in med BankID, skrollar ner till ”Upptäck” och väljer ”Kampanj mot HPV och 

Livmoderhalscancer”. 

• Bokar tid. 

 


