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Information till skolor

Vaccination mot HPV för flickor födda 1994 och senare
Nu börjar HPV-vaccinationen av flickor födda 1994 och senare i Örebro län. HPVvaccination ger skydd mot livmoderhalscancer. Alla flickor som går på en skola i aktuella
åldersgrupper erbjuds gratis vaccination. Landstinget ansvarar för vaccinationen, men
vaccinationen utförs av Skolhälsovården. Flickor födda 1999 och senare ingår i det
nationella vaccinationsprogrammet som Skolhälsovården ansvarar för. De äldsta flickorna
kommer att vaccineras först. Det vaccin som valts är Gardasil, som förutom skydd mot
livmoderhalscancer även ger skydd mot genitala vårtor (kondylom). Vaccinationen ges i ena
överarmen med tre doser. Nedan finns information som är riktad till flickor i de olika
åldersgrupperna.

Flickor födda 1994 – 1995
Vaccination påbörjas under våren 2012 och de första två doserna vaccin kommer att ges
före sommarlovet. Den tredje dosen ges under höstterminen 2012. Skolsköterskan på din
skola kommer att informera dig om när vaccinationen ges.

Flickor födda 1996 – 1997
Vaccinationen påbörjas under höstterminen 2012 och planeras så att de tre doserna hinner
ges under läsåret 2012-2013. Du får information av skolsköterskan till hösten när det är dags
för vaccination.

Flickor födda 1998
Vaccinationen kommer antingen att påbörjas under höstterminen 2012 eller under
vårterminen 2013. Närmare information om detta kommer när vi vet hur lång tid det tar att
vaccinera de äldre flickorna. Du får information av din skolsköterska.

Flickor födda 1999
Flickor födda 1999 och senare ingår i det nationella vaccinationsprogrammet som
Skolhälsovården ansvarar för. Vaccination påbörjas under vårterminen 2012 och de första
två doserna kommer att ges före sommarlovet. Den tredje dosen ges under höstterminen
2012. Skolsköterskan på din skola informerar dig om när vaccinationen ska ges.
Om du har några frågor kan du kontakta din skolsköterska!

Mer information
•
•

På landstingets webbplats finns mer information om HPV: www.orebroll.se/hpv
På Socialstyrelsens webbplats finns informationsmaterial om HPV samt faktablad på
olika språk: http://www.socialstyrelsen.se/hpv/laraochinformera
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