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Sverige har möjlighet att utrota HPV!
Nätverket mot cancers vision är en NOLLVISION CANCER - ett samhälle fritt från cancer och där alla
erbjuds samma möjlighet till prevention mot cancer. Vi är därför glada över att frågan om att
inkludera HPV-vaccination för pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet nu ligger inför beslut
hos regeringen och Socialdepartementet.
Frågan om HPV är viktig eftersom 80 procent av oss drabbas av HPV-infektion en eller flera gånger
under vår livstid. Det är den vanligaste sexuellt ö verfö rbara infektionen i världen och viruset ligger
bakom ett antal olika cancerformer som cancer i anal, penis, munhåla- och svalg, vagina och vulva.
Genom HPV-vaccination fö rhindras dö d och lidande hos både män och kvinnor genom en enkel
preventiv åtgärd. HPV-viruset utgö r en hälsorisk fö r pojkar i form av exempelvis cancer i anal, penis
samt munhåla och svalg.
Inför detta viktiga beslut uppmanar vi Socialdepartementet att tänka på följande aspekter:
1. Öka täckningsgraden för att hindra cirkulation av viruset genom pojkar som sprider HPV
vidare.
2. Ta ett nytt grepp med mål att utrota HPV – Danmark har exempelvis tagit ett helt nytt grepp
för att utrota HPV och för att öka tilltron till vaccinationen:
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Forebyggelse/2017/September/Flere-piger-bliver-HPV-vaccineret-ogvaccinen-bliver-bedre.aspx

3. Förse Sveriges unga med jämlikt skydd mot så många HPV-typer som möjligt
Med rätt beslut kommer Sverige på sikt förhoppningsvis att slippa exempelvis nästan alla fall av
analcancer, över hälften av alla fall av mun- och svalgcancer, och även att minska antalet fall av
livmoderhalscancer, cellförändringar och förstadier till cancer. I dagsläget påverkas över 60 000
personer varje år av bara dessa former av HPV-relaterad cancer och sjukdom.
Genom att HPV-vaccinera pojkar skyddas de mot HPV. Det innebär även ett utö kat skydd till
ovaccinerade flickor samt skydd till unga hbqt-personer. HPV-vaccination av pojkar skulle utö ver
skydd mot HPV-relaterade cancersjukdomar skydda även pojkar och flickor mot kondylom. HPVvaccinationen skulle dessutom väldigt snabbt betala sig själv genom förhindrandet av HPV-relaterad
cancer, förstadier till cancer/cellförändringar samt kondylom.
Sverige har nu möjlighet att förhindra sjukdom och död på grund av HPV, låt oss nu förvalta detta
tillfälle på bästa möjliga sätt – vi har råd!

För mer information och inspiration, se gärna:
The economic burden of human papillomavirus-related precancers and cancers in Sweden
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179520
TV4 Nyhetsmorgon – om HPV-cancer och vaccination, intervju med Christer Borgfeldt, överläkare och
docent:
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/lotta-drabbades-av-livmoderhalscancer-råder-alla-att-göra-sinacellprover-3942375
Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag angående HPV-vaccination av pojkar:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b207f5dd619b47f49931e190051e768e/beslutsunderlaghpv-vaccination-pojkar-nationella-vaccinationsprogrammet.pdf
Nätverket mot cancers remissvar till Folkhälsomyndigheten:
http://www.natverketmotcancer.se/wp-content/uploads/2017/09/Svar_HPV_Folkhalsomynd.pdf

