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SVERIGE SKA
ERBJUDA ETT
BRETT OCH
JÄMLIKT SKYDD
MOT HPV

HPV-RELATERAD CANCER OCH SJUKDOM
DRABBAR FORTFARANDE MÅNGA
• Humant papillomvirus (HPV) orsakar den
vanligaste sexuellt överförda infektionen i
Sverige.
• Infektionen drabbar både kvinnor och män.
• Varje år orsakar den 1110 fall av cancer i Sverige i
livmoderhals, vulva, vagina, anus, penis och svalg
samt 90 % av all kondylom i Sverige.
• Allt detta kan förebyggas.
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VETENSKAPEN FLYTTAR GRÄNSER
• Sedan 1970-talet då man trodde att det bara fanns

en HPV-typ har ett hundratal olika typer hittats,
varav minst 12 stycken orsakar cancer och 2 orsakar
kondylom.

• Banbrytande forskning har sedan dess utvecklat

vacciner som skyddar mot allt fler HPV-typer. Det finns
i dag tre vacciner i Sverige som bland annat skiljer sig i
antalet typer av HPV de skyddar mot.

• Sedan 2010 erbjuds flickor i Sverige vaccin mot HPV

inom ramen för det nationella allmänna vaccinations
programmet för barn.

• Idag finns möjlighet att ge alla flickor och pojkar ett
brett skydd mot HPV-relaterad cancer och sjukdom.

SVERIGE BORDE VARA VÄRLDSLEDANDE
I ATT BEKÄMPA HPV-SJUKDOMAR
Utan nationell styrning, tydliga målsättningar och
ansvarsspridning för åtgärder över 21 landsting riskerar
Sverige att halka efter andra länder när det gäller att
bekämpa HPV-relaterad cancer och sjukdom. Vi efter
frågar en tydlig nationell strategi för eliminering av dessa
förebyggbara sjukdomar.

• Pojkar bör inkluderas i det nationella

vaccinationsprogrammet och resurser bör tillsättas för
att stärka elevhälsan.

• Det nationella allmänna vaccinationsprogrammet ska
behöver återspeglas i upphandling av HPV-vaccin.

• Det svenska screeningprogrammet ska finnas kvar för
att fånga upp de som ändå drabbas.

• De som utvecklar HPV-relaterad cancer och sjukdom
ska erbjudas en jämlik och högkvalitativ cancervård
oavsett var i landet du bor.

• För att kontinuerligt kunna följa upp arbetet behövs

utvärdering av insatserna och sk Real World Evidence
forskning.
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erbjuda ett brett skydd mot HPV och kondylom.

• Folkhälsomyndighetens ambitioner inom HPV-området

