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HPV
Bra att veta om

HPV är ett mycket smittsamt virus som kan leda till
cancer längre fram i livet. Vaccination mot HPV skyddar
mot cancer. Alla barn erbjuds gratis vaccination hos
skolsköterskan i årskurs 5.
Sjukdomar av HPV
HPV är en förkortning av humant
papillomvirus och det smittar genom
sexuell kontakt. Det finns många olika
typer av HPV, varav en del kan leda till
cancer senare i livet.
De flesta smittas med HPV någon
gång, men många vet inte om det efter
som det inte känns eller syns. Oftast
läker infektionen ut av sig själv, men
ibland blir den långvarig. Då ökar risk
en att senare i livet få cancer i svalget,
livmoderhalsen, könsorganen (vagina,
vulva eller penis) eller ändtarmsöpp
ningen.
Varje år får ungefär 800 kvinnor och
300 män i Sverige någon form av cancer
som orsakats av HPV.

Vaccinet är förebyggande
Vaccination förebygger infektion av de
flesta HPV-typer som kan ge cancer.
För att undvika att bli infekterad är
det bra att vaccinera sig tidigt i livet,
innan man blir vuxen och innan man
debuterar sexuellt. Om man redan
smittats med en eller flera typer av
HPV-virus kommer vaccinet inte att
skydda mot de HPV-typerna.
Vaccinet är välanvänt och beprövat
Vaccinet mot HPV har getts i flera mil
joner doser över hela världen. Studier
i Sverige och andra länder har visat att
vaccinet är effektivt och säkert.
I Sverige registreras alla HPV-vacci
nationer i det nationella vaccinations
registret. Det gör att man noga kan följa
att vaccinet är säkert och att det har
förväntad effekt även i fortsättningen.

SÅ GÅR
VACCINATIONEN TILL
Skolsköterskan ger vaccinet
som en injektion i överarmen.
Vaccinet ges i två doser med
minst ett halvår mellan doserna.
Om barnet är 15 år eller äldre vid
första dosen, behövs tre doser
totalt.
Före vaccinationen
Prata med skolsköterskan om
du har frågor eller funderingar
inför vaccinationen.
Efter vaccinationen
Efter sticket är det vanligt
att det ömmar lite, blir rött,
svullet eller kliar på överarmen.
En del kan få kortvarig feber,
ont i huvudet och få en allmän
sjukdomskänsla. Allergiska
reaktioner är mycket ovanliga.
Om du är orolig över hur ditt
barn mår efter vaccinationen
ska du kontakta skolsköterskan
eller sjukvården.
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Vill du veta mer?
Om du vill veta mer inför en vaccination, ta kontakt med ditt barns skolsköterska.
Läs också mer på:
• Folkhalsomyndigheten.se
• 1177.se
• Lakemedelsverket.se

SVERIGES VACCINATIONSPROGRAM
HPV-vaccination är en del av Sveriges vaccinationsprogram.
Här nedanför ser du de vaccinationer som erbjuds alla barn i Sverige,
för att förebygga allvarliga sjukdomar.
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Dos 5: Difteri,
stelkramp,
kikhosta

Dos 1 och 2:
HPV
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Dos 2:
Mässling,
påssjuka,
röda hund

Dos 4: Difteri,
stelkramp,
kikhosta, polio
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Dos 1 och 2:
Rotavirus

Dos 1:
Mässling,
påssjuka,
röda hund

Dos 1, 2 och 3: Difteri, stelkramp,
kikhosta, polio, Hib, hepatit B,
pneumokocker
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