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VACCINATIONSBEVIS
Vaccinet du har fått heter Gardasil och är ett vaccin mot humant papillomvirus
(typerna 6, 11, 16 och 18). Vaccinet hjälper till att skydda mot livmoderhalscancer,
förstadier till cancer på livmoderhals, vulva och vagina, analcancer, förstadier till
analcancer samt kondylom.
Vaccinet ges som injektionsvätska i överarmen i två doser om man är 9 till 13 år,
tre doser om man är 14 år eller äldre. Doserna ges inom ett år. Alla doserna måste
tas för att uppnå fullgott skydd.
Namn: 		
Datum för dos 1:
dos 2:
dos 3: (endast individer 14 år eller äldre)
Liksom andra vaccin kan Gardasil ge biverkningar. Mycket vanliga biverkningar är
huvudvärk samt vid injektionsstället rodnad, svullnad och smärta. Andra vanliga biverkningar
är illamående, feber, smärta i extremitet samt vid injektionsstället blåmärken och klåda.
Kontakta sjukvården om ni har frågor kring vaccinationen eller eventuella biverkningar.
Om livmoderhalscancer:
Livmoderhalscancer orsakas av ett vanligt virus (HPV) som 8 av 10 kvinnor riskerar att
möta under sitt liv. Viruset är sexuellt överförbart och många smittas redan i unga år. Även
om viruset oftast läker ut av sig självt, 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 avlider i sjukdomen.
Om skyddet:
Gardasil kan skydda mot 70 % av alla livmoderhalscancerfall och ca 90 % av alla
kondylomfall. Vaccinets effektivitet och säkerhet har analyserats under mer än 10 år
i världsomspännande kliniska studier med mer än 29 000 personer och mer än
205 miljoner doser har hittills distribuerats över hela världen. Tillsammans med gynekologisk
cellprovtagning ger vaccination ett mycket gott skydd mot livmoderhalscancer.

Plats för egna kommentarer: 		

GARDASIL är ett vaccin i injektionsform mot humant papillomvirus (typ 6, 11, 16, 18).
Gardasil ingår i läkemedelsförmånen och är rabatterat för flickor 13–26 år.
För mer information om användning, varningar, begränsningar och pris läs bipacksedeln
på www.fass.se. Kontakta din vårdcentral om du har frågor.
Om ni har frågor, vänligen kontakta Medicinsk information på 08-578 135 00 eller
medicinskinformation@clinicaltesting.se.
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