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HPV-infektion och 
livmoderhalscancer



Infektion med HPV 
(humant papillomvirus)

• Är den vanligaste sexuellt överförda 
infektionen hos kvinnor och män

• Drabbar de flesta sexuellt aktiva

• Infekterar hudens epitelcellslager och 
slemhinnor i t.ex. vagina, mun och anus

• Märks oftast inte och läker vanligen ut av 
sig själv 

Humant papillomvirus (HPV)
Källa: NIH-Visuals Online# AV-8610-3067



Cancerformer kopplade till HPV

Utöver livmoderhalscancer är HPV-infektion 
associerad med cancer i vulva, vagina, anus, 
penis, mun och svalg (tonsillcancer)

HPV orsakar 5% av 
all cancer i världen



Genital infektion
högrisk

Genital infektion
lågrisk

Övriga HPV-typer

Högrisk

– kan orsaka cellförändringar 
och cancer

Två högrisktyper, 
HPV 16 och 18, 

orsakar över 70 % 
av all livmoderhalscancer

Lågrisk 

– kan orsaka genitala vårtor

Det finns totalt mer än 100 HPV-typer
35 – 40 typer kan orsaka genital infektion



Från HPV-infektion till livmoderhalscancer

1 år upp till 5 år 10 år senare eller mer

HPV-infektion cellförändringarkvarstående infektion livmoderhalscancer

De flesta infektioner 
självläker, men hos 
en del kvinnor 
kvarstår den under 
längre tid.

Infektionen kan 
orsaka 
cellförändringar, som 
dock kan gå tillbaka.

En liten andel av 
cellförändringarna 
utvecklas till 
livmoderhalscancer.



Mikroinvasiv cancer

• Få eller inga symtom

• Upptäcks vanligen i screening

• Begränsad kirurgi på livmoderhalsen

• Mycket god prognos

• Fertilitet kan ofta bevaras

Cancer lokaliserad till 
livmoderhalsen

• Kirurgi med avlägsnande av livmoder 
och lymfkörtlar

• Flertalet fall botas

• Fertilitet kan sällan bevaras

Avancerad cancer med 
spridning utanför livmodern

• Behandling med strålning och 
cellgifter

• Många komplikationer

• Hälften avlider inom några år   

Stadier av livmoderhalscancer



Epidemiologi – livmoderhalscancer

Världen

– Den tredje vanligaste formen 

av cancer bland kvinnor

– Varje år dör ca 250 000 kvinnor

Sverige

‒ Den sjuttonde vanligaste formen 
av cancer bland kvinnor

‒ Varje år insjuknar ca 450 kvinnor

‒ Varje år dör ca 150 kvinnor



Förekomst efter åldergrupp

Uppskattat antal fall av livmoderhalscancer årligen i Sverige

Källa: Background to a vaccination programme for the 
human papilloma virus in Sweden 2007. 
Tillgänglig från Folkhälsomyndighetens webbplats.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/b/Background-to-a-
vaccination-programme-for-the-human-papilloma-virus-
in-Sweden-2007/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/b/Background-to-a-vaccination-programme-for-the-human-papilloma-virus-in-Sweden-2007/


Incidens över tid

Antal fall av livmoderhalscancer i Sverige 1970-2014,
femårsmedelvärden per 100 000 kvinnor

Källa: Socialstyrelsens cancerregister
via Statistikdatabasen.
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/
statistikdatabas/cancer

http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer
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Vaccination mot HPV och 
cellprovskontroller



Tre godkända 
HPV-vacciner

Gardasil

• 4 HPV-typer (HPV 6, 11, 16, 18)

Cervarix

• 2 HPV-typer (HPV 16 och 18)

Gardasil 9

• 9 HPV-typer (HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33 ,45, 52, 58)

• Godkänd i EU år 2015, ej tillgängligt i Sverige än (juli 2017)

Gardasil

Cervarix

Gardasil-9

6 11 16 18 31 33 45 52 58

HPV-typ

V
a
cc

in



HPV-vacciner: viruslika partiklar

X
virus viruslik 

partikel

Vacciner innehåller viruslika 
partiklar som får kroppen att 
producera antikroppar. 

– Antikropparna ger immunitet 
mot HPV-typer som ingår i 
vaccinet.

De virusliknande partiklarna 
är inte levande och kan inte 
föröka sig eller orsaka 
infektion.



Skyddar idag mot de 
två vanligaste HPV-
typerna: HPV 16 och 

HPV 18

Innebär ett skydd 
mot 

ca 70 % av all 
livmoderhalscancer

Gardasil ger även 
skydd mot HPV typ 6 
och 11 som orsakar 

kondylom

Det är fortsatt viktigt 
med regelbundna 

cellprovskontroller 
som vuxen

Det är viktigt att bli 
vaccinerad innan man 

blir infekterad, dvs. 
före sexualdebuten

Vaccination mot HPV



Tidpunkt för vaccination

HPV-vaccination ska erbjudas flickor i årskurs 5–6

Vaccinationen ges med två injektioner, 
vilka ges med ett intervall av minst 6 månader 

Tvådosschema gäller enbart barn 9–13 år (Cervarix 9–14 år) 

Till äldre barn och vuxna samt till immunsupprimerade barn 
gäller tredosschema 

Kompletterande vaccinationer ska erbjudas flickor upp till 18 års ålder

HPV-vaccin kan ges tillsammans med andra vacciner



Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller 
mot något hjälpämne som ingår i vaccinet

Vid akut sjukdom med hög feber senareläggs 
vaccination



Skyddseffekt av HPV-vaccin

HPV-vacciner har testats på ett stort antal personer 
i kontrollerade studier

Studierna använde allvarliga cellförändringar i livmoderhalsen 
som markör för skyddseffekt istället för cancer

I studierna medverkade kvinnor 16–26 år

Hos ej infekterade kvinnor ger vaccinet nära 100-procentigt skydd 
mot allvarliga cellförändringar orsakade av HPV 16 och 18

Antikroppssvaret är generellt starkare hos barn



Skyddseffektens varaktighet

Vaccinernas 
skyddseffekt följs 
kontinuerligt bland de 
kvinnor som först 
vaccinerades 

Fortsatt bra immunsvar 
9 år efter vaccination har 
hittills konstaterats i de 
långtidsstudier som 
genomförs 

Långtidsuppföljningen 
utvärderar om, och när 
i så fall, skyddseffekten 
avtar och kan klargöra 
om en påfyllnadsdos blir 
nödvändig i framtiden



Incidensen av kondylom har minskat signifikant hos unga kvinnor 17–18 år

Vaccinet som skyddar mot kondylom har en effektivitet på 93 procent hos 
flickor som har vaccinerats före 14 års ålder

Vaccineffektiviteten mot allvarliga cellförändringar (CIN 2+) under perioden 
2006–2012 var omkring 64 procent hos flickor som vaccinerades i åldern 
13–16 år

Kvinnor som vaccinerats mot HPV har deltagit i gynekologisk cellprovtagning 
i större eller i lika stor utsträckning som ovaccinerade kvinnor

Förekomsten av HPV-typer 6, 16 och 18 har minskat signifikant (45–49 
procent) hos flickor och unga kvinnor i åldrarna 13–20 år efter införandet av 
vaccin

Effekt av HPV-vaccination, tidiga resultat



Skydd mot livmoderhalscancer

Den svenska strategin för att skydda kvinnor 
mot livmoderhalscancer består av två delar:

Vaccination Cellprovskontroll

vaccination
+

cellprovskontroll

Bäst skydd får den kvinna 
som vaccineras som ung och regelbundet 

går på cellprovskontroller som vuxen



Gynekologiska cellprovskontroller

Fångar upp och behandlar förstadier till livmoderhalscancer 

Organiserat screening-program i Sverige sedan 1960-talet

Har minskat insjuknande och dödlighet i livmoderhalscancer 
radikalt – bland de som deltar 

• 8 av 10 kvinnor deltar regelbundet

• De flesta med allvarlig livmoderhalscancer har tidigare uteblivit från 
cellprovskontroller helt eller delvis

Mycket viktigt även för vaccinerade kvinnor eftersom vaccin 
bara skyddar mot 70 % av all livmoderhalscancer



Screening för livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer, screening med cytologi och HPV-test: 
www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram/livmoderhalscancer-screeningme

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården 
erbjuda screening för livmoderhalscancer till kvinnor i åldern 23–64 år.

Erbjuds vart tredje år till kvinnor i ålder 23 – 49 år och vart sjunde år 
till kvinnor i ålder 50 – 64 år.

Omfattar cellprovtagning med analys för cytologi eller HPV beroende 
på ålder.

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram/livmoderhalscancer-screeningme
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Biverkningar och 
biverkningsrapportering



Vacciner måste genomgå ytterst noggranna tester innan 
de blir godkända

HPV-vaccinerna har i kliniska studier visat sig vara säkra 
och tolereras väl

Mer än 80 miljoner personer har blivit vaccinerade över 
hela världen (2015) 

HPV-vaccinerna, liksom alla läkemedel, följs upp 
kontinuerligt avseende säkerhet

Säkerhet för HPV-vaccin



Källa karta: Cervical Cancer Action, september 2016

Världen

– Totalt över 200 miljoner doser

givna

– Totalt över 80 miljoner individer

vaccinerade 

Sverige

– Totalt över 1,3 miljoner doser 

givna (september 2016)

– Totalt närmare 500 000 

flickor/unga kvinnor vaccinerade 

med minst en dos 2006-2015

HPV-vaccin i Sverige och världen 
Över 60 länder har HPV-vaccination i nationella vaccinationsprogram



Biverkningar från HPV-vaccin

De flesta biverkningar är milda och går snabbt över

Mycket vanliga (≥1/10): smärta, rodnad och svullnad 
vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk

Vanliga (≥1/100): feber, blåmärken och klåda vid injektionsstället, 
illamående, kräkning, utslag, smärta i extremitet

Sällsynta (<1/1000): andningssvårigheter, urtikaria

Okänd frekvens: förhårdnad/parestesi vid injektionsstället, 
överkänslighetsreaktioner, diarré, buksmärta, artralgi, myalgi, yrsel, svimning



• Ingen ökad frekvens av autoimmuna, neurologiska eller 
tromboemboliska händelser hos HPV-vaccinerade

Biverkningsstudie 2006-11 på över 1 miljon svenska och 
danska flickor 10-18 år varav 300 000 vaccinerade 

(Dahlström et al. BMJ 2013)

• Ingen ökad risk för MS eller andra demyeliniserande sjukdomar hos 
vaccinerade jämfört med ovaccinerade kvinnor

Biverkningsstudie 2006-13 följde nära 4 miljoner 
flickor/kvinnor 10–44 år i nationella register 

(Scheller et al. JAMA 2015)

• Inga allvarliga säkerhetssignaler identifierade efter HPV-vaccination

Ett flertal stora säkerhetsstudier utförda i andra länder 

Studier om säkerhet av HPV-vaccination



Biverkningsrapportering (1)

• Har som främsta mål att öka kunskapen 
om läkemedels riskprofil för att 
därigenom öka säkerheten för dem som 
vaccineras

• Vid godkännandet av nya läkemedel är 
endast de vanligaste biverkningarna 
kända

• Biverkningsrapportering efter att 
läkemedel har kommit i användning är 
av stor vikt för att få kunskap om 
eventuella ovanliga biverkningar



Biverkningsrapportering (2)

En biverkning är en ogynnsam och oavsedd 
reaktion på ett läkemedel

Redan misstanken om att det föreligger en 
biverkning ska rapporteras

Biverkningen behöver inte vara utredd eller 
bekräftad

Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga 
och/eller tidigare okända misstänkta biverkningar 
eller de som tycks öka i frekvens



Via e-tjänst eller blankett som 
finns på Läkemedelsverkets 
webbplats 
(www.lakemedelsverket.se)

Läkemedels-
verket

Hälso- och 
sjukvårdspersonal

Konsumenten 
(den vaccinerade)

Biverkningsrapportering (3)

Via e-tjänst eller blankett som 
finns på Läkemedelsverkets 
webbplats 
(www.lakemedelsverket.se)

http://www.lakemedelsverket.se/
http://www.lakemedelsverket.se/
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Stödmaterial till dig som ska 
informera vidare



Faktablad för vårdnadshavare

• Fakta om HPV och livmoderhalscancer

• Vikten av att gå på cellprovskontroller 
som vuxen

• Vaccinets effekt

• Biverkningar som kan förekomma

• Vanliga frågor och svar

 Faktabladet är översatt till flera språk

Finns att läsa och ladda ner på 
Folkhälsomyndighetens webbplats.
www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/Information-till-
vardnadshavare-infor-vaccination-Vaccination-mot-HPV-for-flickor/

http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/i/Information-till-vardnadshavare-infor-vaccination-Vaccination-mot-HPV-for-flickor/


Broschyr för vårdnadshavare

• En broschyr med lite mer utförlig 
information om det svenska 
vaccinationsprogrammet

• Kan laddas ner eller köpas i buntar 
om 10 exemplar

Finns tillgänglig på 
Folkhälsomyndighetens webbplats. 
www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/Det-
svenska-vaccinationsprogrammet-for-barn-Information-till-foraldrar/

http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/Det-svenska-vaccinationsprogrammet-for-barn-Information-till-foraldrar/
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