[Humant Papillomvirus
9-valent Vaccin, Rekombinant]

msd.se

VACCINATIONSBEVIS
Vaccinet du har fått heter GARDASIL 9 och är ett vaccin som skyddar mot sjukdomar orsakade av humant
papillomvirus (HPV) typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58. Vaccinet hjälper till att skydda mot HPVrelaterade sjukdomar. Dessa sjukdomar innefattar cellförändringar som är förstadier till cancer eller redan
utvecklad cancer i livmoderhals, vulva och vagina, cellförändringar som är förstadier till cancer eller redan
utvecklad cancer i anus samt kondylom (könsvårtor) hos män och kvinnor.
Vaccinet ges som injektionsvätska i överarmen i två doser om man är 9 till 14 år, tre doser om man är
15 år eller äldre. Doserna ges inom ett år. Alla doserna måste tas för att uppnå fullgott skydd.
Namn: __________________________________________

Plats för vaccinatörs/vaccinationscentrals stämpel

Personnummer:___________________________________
Datum för dos 1: __________________________________
dos 2: __________________________________
dos 3: __________________________________
(beroende på ålder, endast om 15 år eller äldre)

Plats för egna kommentarer:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Liksom andra vaccin kan Gardasil 9 ge biverkningar
Mycket vanliga biverkningar är huvudvärk samt vid injektionsstället rodnad, svullnad och smärta. Andra
vanliga biverkningar är yrsel, trötthet, illamående, feber samt vid injektionsstället blåmärken och klåda.
Kontakta sjukvården om ni har frågor kring vaccinationen eller eventuella biverkningar.
Om HPV-relaterad cancer och sjukdom
HPV är vanligt och ungefär 8 av 10 personer riskerar att få en HPV-infektion. HPV-relaterad cancer och
kondylom kan förebyggas med vaccination. Viruset sprids via hud- och slemhinnekontakt och är sexuellt
överförbart. Många smittas av HPV redan i unga år. Om HPV-infektionen ej läker ut, finns en ökad risk
att på sikt drabbas av HPV-relaterad cancer. Både män och kvinnor kan drabbas av HPV-relaterad cancer
eller sjukdom. Personer som haft sexuell kontakt kan ha blivit smittade av HPV.

Om skyddet
Tillsammans med gynekologisk cellprovtagning ger vaccination ett mycket gott skydd mot livmoderhalscancer. Gardasil 9 kan skydda mot ca 90 % av alla livmoderhalscancerfall och ca 90 % av alla kondylomfall.
Gardasil 9 förväntas även skydda mot de HPV-typer som orsakar cirka: 85-90 % av all HPV-relaterad vulvacancer, 80-85 % av all HPV- relaterad vaginalcancer och 90-95 % av all HPV-relaterad analcancer samt i
olika grad mot cellförändringar och förstadier till dessa cancerformer. Liksom med alla vacciner är det inte
säkert att Gardasil 9 ger ett fullständigt skydd till alla som vaccineras.

För fullständig information om Gardasil 9 läs bipacksedeln i förpackningen eller på fass.se

01-19-VACC-1244113-0000 jan 2018

Livmoderhalscancer är den vanligast förekommande HPV-relaterade cancerformen. Även om viruset
oftast läker ut av sig själv, kan det hos vissa kvinnor orsaka cellförändringar som i sin tur kan utvecklas till
livmoderhalscancer. I Sverige drabbas ungefär 450 kvinnor av livmoderhalscancer varje år och ca 150 dör
i sjukdomen.

