LIVETS ORDS KRISTNA
SKOLA
Alla flickor födda 2005 erbjuds vaccination mot HPV
Information till föräldrar/vårdnadshavare
Socialstyrelsen beslutade 2013 att införa vaccination mot human papillomvirus (HPV) i det
svenska vaccinationsprogrammet och det gäller flickor födda 1999 eller senare och som går i
åk 5. Viktigt att känna till är att alla vaccinationer som ingår i detta program är frivilliga, så
även HPV-vaccinationen. Nu under höstterminen erbjuds flickor födda 2005 HPV-vaccin
inom Uppsala kommun och även vi som friskola är skyldiga att erbjuda detta. Vaccinationen
skyddar mot de HPV-virus som orsakar 70% av all livmoderhalscancer.
Livets Ords Kristna Skolor förespråkar och står för ett avhållsamt levnadssätt innan
äktenskapet och uppmuntrar alla elever att välja den vägen för sin framtid. Detta är det bästa
sättet att skydda sig mot HPV. Trots ett avhållsamt liv innan äktenskapet är det ändå möjligt
för en kvinna att bli smittad ifall mannen har varit sexuellt aktiv tidigare.
Det finns i dagsläget begränsad kunskap om långtidseffekter av HPV-vaccination men enligt
expertis är den sammantagna bedömningen att det finns ett stort värde i att erbjuda
HPV-vaccin till flickor. Vaccinet kan orsaka biverkningar som rodnad, svullnad och klåda vid
vaccinationsstället. Kortvarig feber, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla är också vanliga.
Vi uppmuntrar dig som förälder att ta del av information om vaccinationen bl a genom
länkarna nedan.
Socialstyrelsen rekommenderar att vaccinet ges två gånger med sex månaders mellanrum, och
Uppsala kommun följer den rekommendationen. Den första dosen ges nu under höstterminen
och den andra dosen under vårterminen 2017. På bifogad blankett ges samtycke om ditt
barn ska vaccineras eller inte. Lämnas inte samtycke innebär det att ditt barn inte kan
vaccineras.
Vi bör få in ditt svar senast fredagen den 23 september, 2016. Vaccinationen sker under
veckorna vecka 42 och 43. Samtycket gäller båda doserna. Inför vaccinationen ber vi er också
besvara frågorna i bifogad hälsodeklaration. Meddela skolsköterskan om förutsättningarna
ändras mellan vaccinationstillfällen.
Uppgifterna om HPV-vaccinationen sparas i elevens journal. Sekretess gäller för uppgifterna
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om du samtycker kan uppgifterna
användas för att utvärdera HPV- vaccinationsprogrammet. Vid utvärdering används
jämförelse mellan hälsodataregister och virusanalys på i vården sparade prover.
Det finns mer detaljerad fakta att ta del av från olika håll och som förälder är det viktigt att du
tar del av dessa inför beslutet om vaccinering eller inte.

Mer information om HPV och vaccinationen finns bland annat på följande webbsidor:
FASS (www.fass.se)
Ja Till Livet (www.jatilllivet.se)
Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se)
Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se)
Sjukvårdsrådgivningen (www.1177.se)
Läkemedelsverket (www.lakemedelsverket.se)
Vårdguiden (www.vardguiden.se)
Vid frågor är du välkommen att kontakta skolsköterskan, tel. 018-161410 eller e-post
jeanette.svanberg@loks.se eller johanna.byman@loks.se
Med vänliga hälsningar
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