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HPV-vaccin - rutin för Region Dalarna
Vem vaccineras och var?
Vaccinering mot humant papillomvirus (HPV) ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet
och erbjuds via Elevhälsan i årskurs 5 och till alla flickor sedan 2012 och till pojkar födda 2009
eller senare sedan 2020..
Ovaccinerade flickor samt pojkar födda 2009 eller senare ska upp till 18 års ålder erbjudas
kompletterande vaccinering. Denna vaccinering kan ske via elevhälsovård, vårdcentral eller
ungdomsmottagning.
En samtyckesblankett ska fyllas i och tas med vid vaccinering av personer under 18 år.
Blanketten ska vara underskriven av vårdnadshavare:
Samtyckesblankett (från SKR, olika språk) för flickor och pojkar upp till 18 år.
Kvinnor 18-26 år bör uppmuntras att låta vaccinera sig via en vårdcentral (eller via
ungdomsmottagning där det är möjligt).
Kvinnor som fyllt 27 år och pojkar/män ska vid önskemål erbjudas vaccinering via en
vaccinationsmottagning eller vårdcentral.

Avgifter
Kvinnor som inte har fyllt 27 år: kostnadsfri vaccinering med rekvirerat vaccin (Gardasil9) och
utan injektionskostnad.
Kvinnor 27 år eller äldre samt pojkar/män födda innan 2009: HPV-vaccin förskrivs av läkare på
recept. Injektionsavgift enligt Gula taxan.

Ordination/recept och rekvirering av upphandlat preparat
HPV-vaccin finns idag tillgängligt i två varianter:
Gardasil9 är nationellt upphandlat från 1 september 2019 och ska användas i Region Dalarna
vid vaccinering inom barnvaccinationsprogrammet. Gardasil användes dessförinnan och
tillhandahålls ej längre.
Gardasil9 skyddar mot infektion av nio typer av HPV, vilket beräknas ge ca 90 % skydd mot
livmoderhalscancer samt förebygger kondylom. Det förväntas även ge ett skydd mot cancer i
vagina, vulva, penis, svalget och ändtarmsöppning.
Det andra vaccinet, Gardasil, skyddar mot fyra typer av HPV, vilket förebygger kondylom samt
anses ge ca 70 % skydd mot livmoderhalscancer.
Den som påbörjat vaccination med Gardasil kan slutföra denna med Gardasil9.
Det är viktigt att Gardasil rekvireras direkt från distributören för att få avtalat pris och ej via
apotek eller Raindance. Detta görs enligt särskild rutin (klicka på ”Lista över upphandlade
vacciner”).
Sjuksköterskor med erforderlig kompetens har ordinationsrätt till flickor upp till 18 års ålder. Som
erforderlig kompetens räknas sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska eller
specialistutbildning mot barn och ungdomar, eller likvärdig utbildning (verksamhetschef avgör).
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Barnmorskeexamen innebär inte erforderlig kompetens att ordinera. Sjuksköterska kan dock
alltid administrera läkemedlet.
Vaccination utanför barnvaccinationsprogrammet (av kvinnor över 18 år, samt av pojkar födda
före 2009, kräver däremot läkareordination. Det krävs även ordination av läkare om
vaccindoserna ges med andra minimum- och maximumintervall än vad som står i
Folkhälsomyndighetens föreskrift.
Individer 9-14 år kan vaccineras med Gardasil9 enligt ett tvådosschema (0, 6-12 mån).
Individer som är 15 år eller äldre vaccineras med Gardasil9 enligt 3-dosschema (0, 2, 6 mån). I
övrigt, se FASS

Dokumentation/registrering
”Den som iordningställer och administrerar vaccinet skall dokumentera vem som ordinerat samt
vaccinets batchnummer eller något annat identifikationsnummer i patientjournalen.
”SOSFS 2006:24”
Vaccinationen ska dokumenteras:




med sedvanlig journalanteckning
i journalens vaccinationsmodul
Vaccination som ges inom barnvaccinationsprogrammet ska rapporteras i
Vaccinationsregistret

Ytterligare information för hälso- och sjukvårdspersonal
Vaccin mot Humant papillomvirus (HPV) (Folkhälsomyndigheten)
Vaccination av barn och ungdomar – vägledning för vaccination enligt föreskrifter och
rekommendationer (Folkhälsomyndigheten 2016 – innehåller allmänna principer för vaccinering,
ordinationsrätt, journalföring och registrering)
Man har inte sett något samband mellan HPV-vaccinering och POTS/CRPS
(Folkhälsomyndigheten 2015)

Information till patienter
1177 Vårdguiden
Faktablad till föräldrar, på flera olika språk: Bra att veta om HPV (Folkhälsomyndigheten)

