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Utrotning av HPV och livmoderhalscancer
Kampanj: HPV-vaccination och självprovtagning med HPV-test för
snabbare utrotning av livmoderhalscancer
Deltagande är kostnadsfritt. Tid för vaccination på Karolinska vaccinationsmottagning i Solna
eller Huddinge bokas i appen AlltidÖppet:
1.
2.
3.
4.
5.

Ladda ner appen AlltidÖppet om du inte redan har den.
Logga in med BankID.
Skrolla ner till ”Upptäck” och välj ”Kampanj mot HPV och Livmoderhalscancer”.
Klicka på ”Välj”, ”Nästa”, Karolinska Huddinge eller Solna och boka tid.
Detta kommer att vara möjligt till och med april månad. Därefter finns möjlighet att boka tid på
barnmorskemottagning (se nedan till höger).

Ta med legitimation

Erbjudande om vaccination mot HPV
Cellförändringar som kan leda till cancer i livmoderhalsen
orsakas oftast av ett virus, HPV. Nu genomförs en stor kampanj
med utökad vaccination mot HPV bland yngre kvinnor för att
utrota livmoderhalscancer i Sverige. Studien består av två delar:
HPV-vaccination och HPV-test.
Alla kvinnor födda 1994-1999 erbjuds kostnadsfri
HPV-vaccination mot 9 HPV-typer med Gardasil9.
Erbjudandet gäller även dig som tidigare är vaccinerad mot HPV,
då det nyaste vaccinet ger ett bredare skydd än tidigare vaccin.

Forskningspersonsinformation och samtycke
Sedan 2010 erbjuds alla flickor HPV-vaccination inom
skolvaccinationen (även pojkar från 2020), men kvinnor födda
1998 och tidigare har inte lika hög vaccinationsgrad. Innan
2019 användes en äldre version av vaccinet som inte gav ett
lika brett skydd.
Läs Forskningspersonsinformationen samt lämna Samtycke
(bifogat) om du vill delta. Ta gärna med dig påskrivet samtycke
tillsammans med legitimation till vaccinationen. Blanketten
finns också att få på vaccinationsmottagningarna. På nästa sida
hittar du svar på några vanliga frågor.

Så här deltar du
Boka tid för din vaccination mot HPV enligt ovan. Du kan få
svara på några frågor i samband med vaccinationen.
Efter vaccinationen kommer du att få ett HPV-test
hemskickat, som du enkelt tar själv och sedan postar.
Instruktioner om hur du gör medföljer testet.

Dela gärna informationen
Vi behöver hjälp att sprida informationen. Alla kvinnor födda
1994-1999 bör känna till att de har möjlighet att bidra till
snabbare utrotning av livmoderhalscancer. Dela gärna
budskapet så att vi når målet att utrota cancern!

HPV-vaccination på
barnmorskemottagning
Du som fyllt 23 år kan även boka tid
för HPV-vaccination på
barnmorskemottagning, lista över
vilka finns här:
https://www.hpvcenter.se/wpcontent/uploads/BMM_HPVvaccination.pdf
Fyller du 23 år under 2022 kommer
du att bli inbjuden till din första
screening med cellprovtagning och
kan då få HPV-vaccination på BMM.
Snabbare provsvar
Logga in med BankID för ditt HPVresultat på:
https://hpvcenter.se/mina-hpvprovresultat/

Kontakt
Joakim Dillner, ansvarig forskare
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Bilagor
• Svar på några vanliga frågor
• Forskningspersonsinformation och
Samtyckesblankett
Vill du veta mer?
Mer information om studien och om
HPV-vaccin hittar du på:

hpvcenter.se/utrotning

Från 23 år erbjuds du screening mot livmoderhalscancer. Vaccination ger ett gott skydd mot ny infektion av de 9 HPV-typer som
vaccinet täcker, men skyddar inte om man redan råkat få infektion. För att inte inge falsk säkerhet är det därför viktigt att ta ett
cellprov som testas för HPV. Det är även fortsatt viktigt att du hörsammar de kallelser för cellprovtagning du får.

