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1.

Syfte och omfattning

Rutinen syftar till att klargöra rutiner för beställning av HPV-vaccin i Gävleborgs län.

2.

Allmänt

För att minska framtida förekomst av livmoderhalscancer har socialstyrelsen i
förordning beslutat att HPV-vaccination ska införas i det allmänna vaccinationsprogrammet.
Region Gävleborg erbjuder alla flickor födda 1993-1998 kostnadsfri HPV-vaccinering
mot livmoderhalscancer. Skolhälsovården har ansvar för vaccinering av flickor födda
1999 och senare. Vaccination mot HPV är ett erbjudande som rekommenderas.
Enligt nationell upphandling ska vaccinet Gardasil användas.

3.

Beskrivning

3.1.

Kundnummer

För att beställa Gardasil till avtalat pris, och få kostnaden betald av Region Gävleborg,
ska beställning göras från MSD enligt nedanstående rutin.
För att beställa från MSD behöver skolan/vårdenheten ett kundnummer från MSD för
vaccinbeställning (sedan 1/1 2015 är det inte längre ett särskilt kundnummer för HPVvaccin). Kundnumret ska alltid anges vid beställning. Uppgifter som behövs för
ansökan om kundnummer är: Skolans/vårdenhetens namn, behörig beställare,
kontaktuppgifter till beställare, leveransadress och fakturaadress. Ansökan om
Kundnummer görs på hemsidan https://msdvaccinservice.se/
Under rubriken ”Ny kund”. Observera att, i fältet ”Övrig information” ange att
beställning ska ske enligt avtal för Region Gävleborg.
OBS! Det är viktigt att meddela MSD vid förändringar av telefonnummer, leverans eller
faktureringsadress. Detta för att leveranserna ska gå till rätt adress och att MSD snabbt
ska kunna komma i kontakt med beställaren i händelse av viktiga oförutsedda händelser
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3.2.

Rekvisition

Gardasil rekvireras från MSD vaccinservice
Beställningsformulär på hemsida: www.msdvaccinservice.se
Telefon: 0771-51 51 00
Fax: 0771-51 51 01
Öppettider: 08.00 – 16.30
E-post: order@msdvaccinservice.se
ATC kod
J07BM01

Vaccinnamn

®

Gardasil
Vaccin mot papillomvirus
(Humant, typ 6, 11, 16, 18)

Dos

Varunummer

1 x 0,5 ml (styckeförpackad i blister,
förfylld spruta med 2 separata nålar)

098722

10 x 0,5 ml (styckeförpackad i blister,
förfylld spruta med 2 separata nålar)

098732

Leveranstiden startar samma dag som leverantören/distributören mottagit beställning.
För beställningar lagda innan kl. 12:00 (vardagar) ska leverans till anvisad
leveransplats ske inom 72 timmar räknat från kl. 12:00. Om beställningen inkommer
efter kl. 12:00 på en vardag räknas leveranstiden (72 timmar) fr.o.m. kl. 12:00
nästkommande vardag.
Ingen leverans sker dag efter helgdag.

3.3.

Fakturering

Fakturan för Gardasil skickas till beställande skola/vårdenhet som ansvarar för att
kontrollera fakturan mot erhållen leverans.
Skolhälsovården fakturerar sedan Region Gävleborg kostnaden för HPV-vaccinet.
Fakturakopia ska bifogas som underlag till fakturan. Vid fakturering till Regionen anges
KST 30489, konto 5618 samt frikod 100110.

4.

Plan för kommunikation och implementering

Dokumentet distribueras till kontaktpersoner inom skolhälsovården.
Länk till dokumentet finns på smittskyddsenhetens och läkemedelsenhetens hemsida

5.

Dokumentinformation

Dokumentet har upprättats i samarbete mellan Läkemedelsenheten, Inköpsavdelningen
och Hälsovalskontoret. Fakturahanteringen avstämd med redovisningschef.
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