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PATIENTINFORMATION

HPV-vaccination
(Gardasil / Cervarix)

Vaccinen er udviklet til at forebygge livmoderhalskræft, forstadier til kræft i livmoderhalsen og de ydre
kønsdele - samt for Gardasil’s vedkommende til at forebygge kønsvorter (kondylomer). Der er ikke tale
om en behandling.
Der er fundet et virus, som fremkalder ovennævnte tilstande. Dette virus kaldes human papillomavirus
(HPV), og består at mange undertyper.
Virus af undertypen 16 og 18 er ansvarlige for ca. 70% af tilfælde med livmoderhalskræft.
Virustype 6 og 11 er ansvarlig for ca. 90% af alle kønsvorter (kondylomer).
Begge vacciner beskytter imod type 16 og 18. Gardasil beskytter yderligere imod type 6 og 11.
Der skal vaccineres 3 gange på et halvt år. Vaccinationen gives på ydersiden af overarmen. 2. dosis
gives 2 mdr. efter 1. dosis - og 3. dosis gives 6 mdr. efter 1. dosis. Det er meget almindeligt at opleve
lidt feber og evt. rødme, hævelse og ømhed på vaccinationsstedet.
Du får udleveret et vaccinationskort med nr. på den vaccine, der er givet. Dette kort skal du opbevare
og medbringe ved vaccinationerne - og senere opbevare det på et sikkert sted sammen med dine
andre vaccinationskort.
Sygesikringen ”danmark” giver 50% i tilskud til vaccinen.
Effekten af vaccinen er over 98%.
Hvis du allerede har haft en af undertyperne af HPV, yder vaccinen også beskyttelse mod denne type
iflg. de sidste forskningsresultater.
Varigheden af beskyttelsen kendes på nuværende tidspunkt ikke, fordi vaccinen er forholdsvis ny, men
indtil videre er der observeret en beskyttende effekt i 9,5 år.
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Hvem bør ikke vaccineres?
I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber, bør vaccinationen udskydes.
• Personer der har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
• Personer med allergi overfor eet eller flere af indholdsstofferne.
Graviditet
Undlad eller stop vaccinationen.
Kan anvendes under amning.
Bivirkninger
Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.
Opbevaring:
Opbevares i køleskab.
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