
Frågor och svar om utrotning av HPV och 
livmoderhalscancer  
Region Östergötland erbjuder kvinnor som är födda 1994-1998 gratis HPV-vaccination 
och självprov för HPV, inom den nationella studien utrotning av HPV och livmoderhals- 
cancer. Här har vi besvarat de vanligaste frågorna om studien och vaccinationen.  

Vad går studien ut på? 
Studien undersöker om organiserad vaccination 
och provtagning för HPV kan utrota HPV och livmo-
derhalscancer. När tillräckligt många i befolknin-
gen blir immuna. 

Jag har redan vaccinerat mig mot HPV, kan jag delta 
ändå?

Ja. Det är bra att du deltar i studien. Innan 2019 
använde Sverige vaccinet Gardasil 4, som skyddar 
mot fyra HPV-typer. Idag används vaccinet Gardasil 
9 som skyddar mot nio HPV-typer. Du får ett mycket 
bredare skydd mot HPV och livmoderhalscancer när 
du är vaccinerad med Gardasil 9.  

Kan jag delta om jag är gravid?  
Nej. Du som är gravid rekommenderas att inte vac-
cinera dig, eftersom inget HPV-vaccin har testats på 
gravida kvinnor. Du som ammar kan vaccinera dig.

Kan jag vaccinera mig med Gardasil 9 om jag har tagit 
Gardasil 4 tidigare? 

Ja. Det är visat att det är säkert att ta Gardasil 9 när 
man har tagit Gardasil 4. 

Kostar det något att delta? 
Nej. För kvinnor i Östergötland födda 1994-1998 
kostar det inget. Vaccinet betalas av studien.  

När och hur kommer jag att bli kallad?    
Du kommer få erbjudandet via brev, till din digitala 
brevlåda eller per post. 

Hur gör jag när jag ska vaccinera mig? 
Boka tid på 1177.se. Lämna skriftligt samtycke för att 
delta i studien i samband med din vaccination, som 
sker på en vaccinationscentraler i Linköping, Nor-
rköping eller Motala. 

Hur länge håller studien på? 
Studien är planerad att fortsätta under våren 2023. 
Bokningsbara tider läggs kontinuerligt ut på 1177.se.

Varför har inte mina jämnåriga vänner fått erbjudandet?  
Alla kvinnor i Östergötland födda 1994–1998 kom-
mer få erbjudandet via brev. Alla brev har inte 
skickats ut än.   

Får alla riktigt vaccin eller kommer vissa få placebo?   
Alla som deltar i studien får det riktiga vaccinet 
Gardasil 9. 

Spelar det någon roll om jag inte vet vilket Gardasil-
vaccin jag har tagit tidigare? 

Nej. Det spelar ingen roll. 

Kan jag delta i studien om jag har cellförändringar eller 
en pågående HPV-infektion? 

Ja. Vaccinet skyddar dig mot HPV-typer som du inte 
redan har, men botar inte befintlig infektion. Därför 
är det viktigt att du fortsätter gå på de undersök- 
ningar Kvinnokliniken kallar dig till.

Varför får jag dos 1 nu och dos 2 först om tre år?
Redan när du tagit dos 1 får du ett betydande skydd 
mot infektion. När dos 2 ges med ett större intervall 
(om tre år) får du ett gott skydd mot HPV.

Varför erbjuder ni inte unga män HPV-vaccination? 
Studien syftar till att utrota livmoderhalscancer gen-
om samtidig vaccination och screening. För att kunna 
delta i screeningen måste deltagarna ha en livmoder-
hals.

Varför kan bara kvinnor födda 1994–1998 delta i 
studien?

Kvinnor födda tidigare än 1994 har lägre risk för 
smitta. Kvinnor födda senare än 1998 blev erbjudna 
vaccin i skolan och många vaccinerade sig då.

Jag äter blodförtunnande medicin. Behöver jag göra 
något särskilt innan vaccinationen?

Ja. Ring Vaccinationskliniken på 010-105 90 00 så får 
du hjälp.   



Boka tid för din HPV-vaccination på: 
1177.se/Ostergotland/hpv-vaccin

Hur kan jag vara positiv för HPV när jag lever i en fast 
relation?    

Det kan dröja flera decennier innan en infektion 
bryter ut, från att du fick HPV-viruset. Ibland läker en 
HPV-infektion aldrig ut.

Varför är det viktigt med självprovtagning för HPV i 
samband med vaccination?

Vaccinet ger ett gott skydd mot ny infektion med de 
nio HPV-typer som finns i vaccinet. Men skyddar inte 
om du råkat få en infektion innan du vaccinerade 
dig. Därför är det viktigt att ta ett prov som testas för 
HPV i samband med vaccinationen.

Hur tar jag ett självprov för HPV?
Du tar självprovet i samband med vaccinationen, 
direkt på vaccinationscentralen eller hemma. När 
du tar provet sveper du provtagningspinnen inne i 
vagina för att få med eventuell förekomst av virus 
från slemhinnan. 

Är det svårt att ta ett självprov för HPV?    
Nej. Det är enkelt att ta ett självprov och lika säkert 
som när en barnmorska tar provet. En tydlig instruk-
tion medföljer provet.

Jag har nyligen tagit ett självprov för HPV. Behöver jag ta 
ett nytt för att vara med i studien?   

Ja. Alla som deltar i studien behöver göra ett 
självprov för HPV i samband med vaccinationen. 
Även om du nyligen tagit ett självprov för HPV eller 
prov hos barnmorska.

Hur får jag provsvaret på mitt självprov?  
Du registrerar ditt självprov med hjälp av e-legitima-
tion. Sedan får du ett meddelande inom 28 dagar, 
och kan ta del av svaret via 1177 Egen provtagning. 
Om du saknar e-legitimation säg till personalen i 
samband med din vaccination. Om du inte registre-
rat ditt prov med e-legitimation, får du ett brev med 
ditt provsvar hemskickat.

Jag tog ett självprov för HPV efter vaccinationen. Nu 
har jag fått ett brev om att beställa ett självprov för HPV. 
Behöver jag göra ett till prov?   

Nej. Om du har tagit ett självprov för HPV i samband 
med vaccinationen, behöver du inte göra ett till 
självprov nu. Du kan bortse från brevet.   

Vad händer om mitt prov innehåller HPV?     
Då kommer du få en tid för cellprovtagning hos en 
barnmorska, tre till fyra månader efter att du tagit 
självprovet. Om ditt självprov inte innehåller HPV 
behöver du ingen fortsatt utredning. 

Hur får jag min kallelse om jag flyttar till annan del av 
Sverige mellan dos 1 och dos 2?   

I första hand får du kallelsen till din digitala brevlåda. 
Om du inte har en digital brevlåda skickas ett brev 
till den adress du är folkbokförd på. 

Måste jag ta med ID-handling? 
Ja. Ta med din ID-handling och ditt brev till vaccina-
tionen.

Kan jag få allvarliga biverkningar av vaccinationen?
Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Men om 
allvarliga symtom uppkommer efter vaccination ska 
du kontakta 1177 eller söka vård direkt och berät-
ta att du har vaccinerat dig mot HPV med vaccinet 
Gardasil 9. 

Kan jag hjälpa till på något sätt?
Ja. Vi är tacksamma om alla som vill hjälper till att 
sprida information, om att vi nu genom vaccination 
mot HPV och självprov för HPV kan utrota livmoder-
halscancer.  

http://1177.se/ostergotland/hpv-vaccin

