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Rutin för beställning och leverans av HPV-vaccin för skolor i  
Kalmar län 

Syfte och omfattning  

Rutinen beskriver beställning och hantering av avtalat HPV-vaccin till skolor i Kalmar län. 

Ansvar  

Rutinen ska följas av alla som beställer/hanterar HPV-vaccin i skolor i Kalmar län. 

Läkemedelsektionen ansvarar för att hantera kostnaden för vaccinet.  

Bakgrund 

Efter nationell upphandling har anbudet tilldelats till MSD, för preparatet Gardasil 9. Avtalet 

gäller från 2019-09-01. 

Från och med 1:a augusti 2020 ingår HPV-vaccination i det allmänna 

vaccinationsprogrammet för barn. Elevhälsan har därmed ansvar för att vaccinera alla flickor, 

samt pojkar födda 2009 eller senare. Vaccination utförs i årkurs 5 enligt 2-dosschema. Elev 

som av någon anledning missat vaccinationen i årskurs 5 erbjuds vaccination så länge de har 

tillgång till skolhälsovård, dvs i grundskola eller gymnasieskola. Därefter hänvisas patienten 

till sin Hälsocentral, liksom pojkar födda 2008 eller tidigare. 

Individer som är 15 år och äldre vid första injektionstillfället ska vaccineras enligt ett 

tredosschema (0, 2, 6 månader) inom en ettårsperiod.  

Beställning  

Vaccinet beställs till varje kommun/skola. Beställ det antal som behövs för aktuella/planerade 

elever som har rätt att få vaccinet enligt ovan. 

Vaccinet beställs från MSD VaccinService:  

tel: 0771-51 51 00; fax: 0771-51 51 01; e-post: order@msdvaccinservice.se  

Kundnumret ska finnas på varje enhet (regionen har inget register på dessa kundnummer). 

Fakturaadress anges: 

Region Kalmar län 

Fakturaskanning 9304008 (Hanna Ilke) 

Box 601 

391 26 Kalmar 

Förvaring  

Vaccinet ska kylförvaras (+2 - +8 C) vid lagerhållning. Vaccinet får inte frysas! 

Vaccinet ska även transporteras kylt mellan vaccinatörer och vaccinationsställen. Kylklampar 

i kylväskan får endast vara kylda och inte frysta då vaccinet absolut inte får frysas! 

mailto:order@msdvaccinservice.se
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Gardasil 9 är även hållbart i rumstemperatur upp till 72 timmar. Har vaccinet förvarats i 

rumstemperatur får det inte ställas tillbaka i kylskåpet för fortsatt användning utan ska 

användas inom 72 timmar, alternativt kasseras. 

Hållbarhet  

Leverantören garanterar levererade vacciner inom den tid som finns märkt på respektive 

förpackning som giltighetstid, hållbarhetstid eller motsvarande.  

Leverans  

Vaccinet kommer att levereras direkt till beställaren inom 3 arbetsdagar efter beställningen.  

Retur av emballage  

Emballaget ska returneras enligt medföljande instruktion. 

Kvittens vid mottagen leverans  

Leverans ska kontrolleras mot följesedeln. Kontrollen ska bekräftas på följesedeln med 

datum, namn av den som kontrollerat, samt signum. Den följesedeln eller dess uppgifter 

(ordernummer, skolan, datum för leverans samt antal sprutor) ska skickas till regionens 

kontaktperson snarast, helst via mail:  

 

 

 

 

 

 

Dessa uppgifter är grunden till att fakturan kan betalas. 

 

 

 

 

 

 

Hanna Ilke 

Samordnare läkemedelsförsörjning 

Oskarshamns sjukhus, Hus 3 plan 3 

572 51 Oskarshamn 

Tel: 0480-84528 

E-post: hanna.ilke@regionkalmar.se 

mailto:hanna.ilke@regionkalmar.se
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Ändringshistorik 

Datum Ändring Utförd av 

2018-03-01 Nytt utseende (Landstingets rutinmall), föregående 
version varit giltig från 2015-05-01 
Uppdaterad beställningsrutin;  
Förtydligande om vilka som vaccinationen erbjuds till 

Mari-Mall Winner 

2019-09-01 Ny rutinmall, anpassad till Region Kalmar län 

Uppdaterad enligt nytt avtal, nytt avtalat vaccin  

Mari-Mall Winner 

2020-06-01 Anpassning till att det även omfattar pojkar. 
Uppdaterat regionens kontaktuppgifter.  

Hanna Ilke 

2022-03-31 Borttag av dokumentation i Svevac Mathias Landerdahl 

 


