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Tilbud om HPV- vaksine (Gardasil) mot livmorhalskreft til jenter i 7. klasse. 

 

I samsvar med anbefalingene i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet tilbys jenter i 7. klasse 

vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Vaksinen ble for første gang tilbudt i Norge høsten 

2009. 

  

Livmorhalskreft skyldes et virus som kalles humant papillomavirus (HPV). Det finnes mange 

typer HPV- virus. Minst 12 typer kan gi livmorhalskreft. De to vanligste er HPV 16 og HPV 18. 

Til sammen er disse to virustypene årsak til 70 % av alle tilfeller av livmorhalskreft i Norge. 

Livmorhalskreft er en alvorlig sykdom. I Norge får 250-300 kvinner sykdommen hver år, og 75-

100 kvinner dør årlig av sykdommen. 

 

HPV smitter svært lett ved seksuell kontakt og gir vanligvis ikke symptomer. De fleste får en 

infeksjon i løpet av livet, og det er vanligst å bli smittet i ung alder. 

HPV- vaksinen virker forebyggende og bør derfor tas før man utsettes for smitte.  

 

Vaksinen settes i overarmen. For å bli fullvaksinert må du få 3 doser i løpet av 6- 12 måneder. 2. 

dose gis etter 2 mnd., og 3. dose etter min. 6 mnd. De mest vanlige bivirkningene av HPV- 

vaksine er hevelse og ømhet i armen, dette forsvinner etter få dager. Kortvarig feber, hodepine, 

oppkast, diare og magesmerter er også rapportert. Utover svært sjeldne, alvorlige allergiske 

reaksjoner, er det er ikke dokumentert at HPV- vaksinen har vært årsak til alvorlig sykdom. 

Som alle vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet er dette et tilbud som dere kan velge om dere 

vil ta imot. Jentene bør være godt informert om vaksinen, og foreldrene bør legge vekt på deres 

mening. Ved behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med helsesøster og/eller 

folkehelseinstituttets sider, www.fhi.no. 

 

Første dose av vaksinen vil bli gitt ………… 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anne Kristin Sande 

Helsesøster 

 

Svarslipp leveres kontaktlærer innen….. 

………………………………………………………………………………………………klipp 

 

Ønsker du/ dere HPV- vaksine?  JA/ NEI (sett ring).  

  

Elevens navn ……………………………………….     Klasse………………………   

 

 

Foresattes underskift……………………………………Telefon:………..    

  

 

http://www.fhi.no/

