Nu är det här i Sverige - Gardasil, vaccinet mot livmoderhalscancer. Varje år
insjuknar 450 kvinnor i Sverige i livmoderhalscancer. 150 personer dör varje år
i sjukdomen. Tack vare det allmänna vaccinationsprogrammet kan dessa siffror
minska, och din dotters risk att få livmoderhalscancer blir betydligt lägre än den
för de kvinnor som är vuxna idag.

… det inte är farligt att vaccineras även om du redan är smittad med HPV?

Flickor i årskurs fem eller sex erbjuds från och med i år vaccination i skolan.
Skälet till att vaccination sker i den åldern är för att täcka in så många som möjligt
innan sexualdebut sker. Även om de flesta inte kommer att ha sex förrän först flera
år senare så vill man inte missa de som har en tidig debut. Om man redan smittats
med en variant av HPV blir vaccinationen inte lika effektiv.

… tiden mellan att man blir smittad av HPV tills man eventuellt utvecklar
kondylom eller cancer kan vara flera år? Därför kan många vara smittspridare utan
att veta om det.

Vaccinationen skyddar mot Humant Papillomvirus (HPV), ett virus som både
sprider könssjukdomen kondylom och som kan ge upphov till cellförändringar och
cancer. Gardasil, som är det vaccin som används i skolans vaccinationsprogram,
skyddar mot fyra varianter av HPV vilka står för 90 % av alla kondylomfall och 70
% av alla fall av livmoderhalscancer. Inga vaccin ger ett hundraprocentigt skydd,
därför är det viktigt att ändå lämna cellprov regelbundet och vara uppmärksam på
symptom.
Vid prövning av de två vaccin som är godkända i Sverige har några vanliga men
milda biverkningar visat sig. Det handlar om övergående feber samt lokala besvär
vid själva injektionsstället. Mer sällsynta biverkningar ska rapporteras in till ett
register. Hittills (efter cirka 87 000 doser 2011) har mycket få, och ovanliga,
biverkningar av allvarlig art kunnat kopplas till vaccinationen.
Tala med ditt barn om HPV. Denna sexuellt överförbara infektion kan förebyggas
genom säkrare sex, cellprovstagningar och genom att de som kan vaccinerar sig
mot smittan. Kondylom är en obehaglig könssjukdom som drabbar både män och
kvinnor. Även hos män kan HPV orsaka cancer. På sikt kommer därför troligtvis
även pojkar att erbjudas vaccination mot HPV i skolan.

Visste du att...

… det är frivilligt att vaccineras mot livmoderhalscancer, och att såväl män som
kvinnor kan vaccinera sig?
… livmoderhalscancer orsakas av humant papillomvirus (HPV)?

… livmoderhalscancer ger symtom i form av blödningar efter samlag? Då
har cancern oftast spritt sig och kräver operation av hela livmodern och/eller
strålbehandling.

...personen som ska vaccineras bör genomföra hela behandlingen om tre
vaccinationsdoser, för att få ett fullgott skydd?
… när man testat vaccinet har inte bara har jämfört med personer som inte fått
någon spruta alls, utan också med en grupp som fått placebo? Det är en spruta
med allt som ingår i vaccinet förutom den aktiva substansen. Därför vet forskarna
exakt vilken komponent som påverkar den vaccinerade gruppens goda resultat, och
kunde också se att varken i den gruppen eller hos placebogruppen gav de övriga
ingredienserna några allvarliga biverkningar som drabbat mer än enstaka personer.
Mängden aluminium i vaccinet motsvarar enligt sjukvårdsupplysningen den
mängd ett spädbarn får via modersmjölksersättning under två dygn. Under en
procent av de som får ett vaccin som innehåller aluminium (till exempel vaccin
mot kikhosta) kan få kontaktallergi vid injektionsstället, vilket för några personer
inneburit klåda i flera år.
Polysorbat 80, som ingår i vaccinet, används i många vanliga läkemedel samt i
bland annat glass och godis, och har inga kända hälsorisker.
Utsätt inte ditt barns kropp för en chansning! Ditt barns hälsa är värt mycket mer
än att bara hålla tummarna och hoppas att hon inte blir smittad.

Tänk efter ordentligt innan du avstår från att
vaccinera dig eller ditt barn!

Det är väldigt viktigt att lära sig kopplingen mellan HPV och cancer.
HPV är inte cancer i sig, det är en virusinfektion som kan leda
till cancer om kroppen inte klarar av att bekämpa infektionen.
Vem som kommer att klara det och vem som kommer att dö av
livmoderhalscancer kan vi dock aldrig veta säkert. Och så länge vi
bär på viruset utsätter vi andra för en risk.
Vaccinet Gardasil är testat i fyra stora kliniska studier med totalt
21 000 kvinnor. Mer än 87 miljoner doser har hittills delats ut i
världen utan att det gått att koppla mer än en handfull allvarligare
incidenter till vaccinet.
I Sverige dör 150 personer varje år av livmoderhalscancer. 40 000
svenskar beräknas insjukna i kondylom varje år, och många fler
bär på viruset utan att veta om det. Dessa båda sjukdomar kan
förebyggas. Personer som är allergiska eller överkänsliga mot någon
av ingredienserna kan inte vaccinera sig. Istället är de beroende
av att vi som kan tar vårt ansvar för att minska smittspridningen:
genom vaccin, säkert sex och regelbundna cellprov för kvinnor.

För mer information besök följande webbsidor:
www.vaccininfo.com
http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/vaccinationer/
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Varför du ska
ta HPV -vaccinet!

