Erbjuda
ande om vaccinatiion HPV för
f flickorr 13 – 20 år

Livmoderhalscan
ncer har öka
at bland un
nga kvinnor,, därför erbjjuder vi återigen vaccin
nation av Gardasil.
G
2010 infördes vaaccination mot
m HPV i det
d svenska vvaccination
nsprogramm
met. HPV, h
humant papillomvirus, är
ett virrus som blaand annat ka
an orsaka cellförändrin
ngar på livm
moderhalsen
n, vilka på llång sikt kan
n leda till
livmo
oderhalscan
ncer. Vaccin
n mot HPV skyddar
s
mo
ot mer än 70
0 % av all liv
vmoderhalsscancer. Om
m man
vaccin
nerar sig i u
unga år, och
h sedan går på cellprovs
vskontroller när man bllir kallad, koommer man
n att ha ett
myck
ket bra skydd mot livmo
oderhalscan
ncer.
ullgod effekt ges vaccinett tre gånger med
m några m
månaders melllanrum. Om du tackade nnej eller intee fullföljde
För fu
tidigarre erbjudandde, finns nu en
e ny möjligh
het till grunddvaccinering eller kompleettering.
Intygeet gäller alla tre doserna. Inför vaccin
nation ber vi dig också beesvara frågorrna i hälso-deeklarationen nedan.
Medd
dela om föruttsättningarnaa ändras mellan sprutornaa.
kolhälsovård
den eller till Barn- och ungdomsmo
u
ottagningen,, Lasarettet i Finspång om
o
Ifylld blankett lämnas till Sk
du ön
nskar grundvvaccineringg eller komplettering. Tiid och plats för vaccination meddellas senare.
kans namn och personnummer
Flick

Skola
JA

NEJ

JA

NEJ

Vi saamtycker tilll att vår flickka vaccineras med 3 doserr HPV
Vår flicka
f
har fåttt en dos HPV
V och vi önsskar kompletttering
Vår flicka
f
har fåttt två doser HPV
H
och vi önskar
ö
kompplettering
Hälsodeklarationn. Har Er fliccka;
– allv
varlig allergii
– fåttt en allvarligg allergisk reaktion vid nåågon tidigaree vaccination
n
– allv
varlig kronissk sjukdom
Om du
d svarat ja, lämna komppletterande in
nformation ppå baksidan
Datu
um

M
Målsmans
und
derskrift

Teleffonnummer

Datu
um

M
Målsmans
und
derskrift

Teleffonnummer

Uppgiifterna om vaaccinationenn registreras i vaccinationnsregister förr uppföljning
g. Sekretess ggäller för upp
pgifterna enliigt
offenttlighets- och sekretesslaggen (2099:400). För uppfö
följning av HPV
H
– vaccinationsprograammet kan saamkörning med
m
andra hälsodatareggister och HP
PV – analys av sparade pprover i vårdeen göras. Om
m ni inte önskkar delta i up
ppföljningenn
meddeela vaccinatöören.
Hälso
o- och sjukvvården utgår från att fö
öräldrar med
d gemensam
m vårdnad agerar
a
i sam
mförstånd om enbart en
n av
dem skriver
s
und
der
För mer
m inform
mation kon
ntakta sjuk
ksköterska
a på Barn-- och ungdomsmotta
agningen, Närsjukvå
ården
Finsp
pång på te
el. 010-104
4 2444 elle
er din skollsköterska
a.

Revisio
onsdatum

ww
ww.regio
onosterrgotland
d.se

2015-0
02-11

