
Skydda dig mot livmoderhalscancer 
- vaccinera dig mot HPV
Just nu kan du som är född 1994-1999 vaccinera dig gratis mot HPV på din vårdcentral. Erbjudandet 
är tidsbegränsat och gäller även dig som tidigare är vaccinerad mot HPV (före 2019), då det nyaste 
vaccinet ger ett bredare skydd än tidigare vaccin. När du vaccinerar dig mot HPV, ett vanligt virus 

VE

som heter humant papillomvirus, minskar risken att få livmoderhalscancer och du bidrar då även 

R
 202

till forskning. Boka tid redan idag på den vårdcentral som du är listad på. 

302

Boka tid på: 1177.se/vastmanland/vaccination-hpv 
Lämna hälsodeklaration och samtycke på: vastmanland.hpvelimination.se

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-självprov.

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.

Forskning och samtycke
Sedan 2010 erbjuds alla flickor vaccination mot HPV inom 
skolvaccinationen (även pojkar från 2020), men kvinnor födda 
1999 och tidigare har inte lika hög vaccinationsgrad. Innan 2019 
användes också en äldre version av vaccinet som inte gav ett lika 
brett skydd.

Så här deltar du
För att delta och vaccinera dig gratis behöver du:

1. läsa Forskningspersons-informationen

2. lämna samtycke.

3. fylla i hälsodeklarationen.

Om du samtycker till att vara med i studien behöver du boka tid 
för din vaccination mot HPV enligt ovan. Du kan få svara på några 
frågor om din hälsa i samband med vaccinationen. I anslutning 
till vaccinationen kommer du att få ett självprov för HPV som du 
enkelt tar själv och sedan postar i en vanlig brevlåda. Instruktio-
ner om hur du utför provet finns i bifogat i provkitet. Ta med giltig 
legitimation till ditt besök. 

Tipsa dina vänner!
Hjälp till i arbetet med att utrota 
livmoderhalscancer - tipsa andra 
kvinnor i Västmanland som är födda 
mellan 1994 och 1999 om gratis 
vaccination mot HPV. 

Övrig information
Vid frågor, logga in på 1177.se och 
skicka din fråga till din vårdcentral/
mottagning.  

Kontakt gällande studie
Joakim Dillner, ansvarig forskare 
hpvcenter@ki.se
Miriam Elfström, studiekoordina-
tor hpvcenter@ki.se

Bilagor
• Forskningspersonsinformation
och Samtycke.
• Frågor och svar

Vill du veta mer?
Mer information om studien och 
om HPV-vaccin hittar du på: 
hpvcenter.se/vastmanland

Information in other 
languages:

Kvinnor födda 1994 – 1999 erbjuds 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.
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