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Gynekologisk cellprovtagning 50 år - Nu är 
framtiden här! 
 Moderatorer  
Gunilla Gunnarsson SKL 
Barbro Sjölander Nätverket mot gynekologisk cancer 

2017-11-10 Nationella arbetsgruppen cervixcancerprevention  Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention 
Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention 

Eftermiddag: Nyheter i vård- 
programmet för 
cervixcancerprevention 
•  13.00–13.20  Så här kommer laboratoriearbetet att förändras?  |  

Henrik Edvardsson 
•  13.20–13.35  Nya uppgifter för barnmorskan och 

mödrahälsovården  |  Anna Palmstierna 
•  13.35–13.50  Hur ska gynekologmottagningarna arbeta?  |  Kristina 

Elfgren 
•  13.50–14.05  Hur kommunicerar vi HPV-positivitet till kvinnorna?  |  

Miriam Elfström och Lovisa Bergengren 
•  14.05–14.20  Hur ska sjukvården organisera sig – om planering, 

samordning, IT, juridik med mera  |  Bengt Andrae 
•  14.20–14.40  Bensträckare 
•  14.40–15.00  HPV-vaccination  |  Adam Roth 
•  15.00–16.00  Frågor och paneldiskussion med samtliga föreläsare 
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Henrik Edvardsson 
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Så	  här	  kommer	  
laboratoriearbetet	  a0	  

förändras?	  
Henrik	  Edvardsson	  

Överläkare	  
	  Klinisk	  patologi	  	  

Centralsjukhuset	  i	  Karlstad	  
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Förändrat	  laboratoriearbete?	  
• Provmängd/analysmängd	  

• Samarbeten	  

• Kvalitetssäkring	  

• Psykologiska	  aspekter	  

Provmängd/analysmängd	  
Cytologi	  
• Mycket	  färre	  prover	  
• Minskat	  antal	  normala	  
prover	  

• HPV+	  prover	  
• Ökad	  Edsåtgång?	  
• Nya	  arbetsuppgiJer?	  

Cytopathology of the uterine cervix - digital atlas http://screening.iarc.fr  
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Provmängd/analysmängd	  
Histologi	  
• Oförändrat	  antal?	  
• Ökad	  styrning	  
• Ökad	  uppmärksamhet	  
• Ökad	  Edsåtgång?	  
• Ökad	  specialisering?	  
	  

Histopathology of the uterine cervix - digital atlas http://screening.iarc.fr   

Provmängd/analysmängd	  
Mikrobiologi	  
• Ökat	  antal	  prover	  
• Förändringar	  i	  
maskinpark	  

• Förändringar	  i	  
bemanning	  
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Samarbeten	  
• Patologi,	  cytologi	  och	  mikrobiologi	  

• MulEdisciplinära	  konferenser	  

• IT-‐frågor	  

Kvalitetssäkring	  
• Ökade/förändrade	  krav	  

– Patologi,	  cytologi	  
• Tillkommande	  krav	  

– Mikrobiologi	  

• Ökat	  fokus	  på	  lab.	  och	  
individ	  

• Öppenhet/offentlighet	  
hVp://nkcx.se/Diag_all.htm	  
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Psykologiska	  aspekter	  
Känslan	  av	  vinst:	  
• Fler	  prover	  
• DelakEghet	  
• Samarbeten	  
• Nya	  arbetsuppgiJer	  

Psykologiska	  aspekter	  
Känslan	  av	  förlust:	  
• Färre	  prover	  
• Önskar	  inte	  nya	  uppgiJer	  
• YVerligare	  förändringar:	  

– digitalisering	  
–  sjunkande	  provmängder	  
– m.fl.	  
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Sammanfa0ning	  
• FortsaV	  höga	  krav	  på	  cytologi	  och	  patologi	  –	  ge	  
inte	  upp!	  

• Samarbeten	  nödvändiga	  –	  provtagning,	  
diagnosEk	  och	  behandling!	  

Henrik	  Edvardsson	  
Överläkare	  

Klinisk	  patologi	  
Centralsjukhuset	  i	  Karlstad	  
henrik.edvardsson@liv.se	  
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Anna Palmstierna 

2017-11-10 

Nationella arbetsgruppen cervixcancerprevention  Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention 
Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention 

Nya uppgifter för barnmorskan och 
mödrahälsovården 

Anna Palmstierna 
Utvecklingsbarnmorska 
RCC Syd 
Kunskapscentrum Kvinnohälsa, RS 

17-11-12 
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Nytt 

•  Ålder för kallelse  
•  Analyser 
•  Kallelse, svarsbrev, information 
•  Ny kunskap för Bm och kvinnor 
•  Två grupper i Gck 
•  Uppföljning 
•  Dysplasibarnmorska 
 
 

 

17-11-12 Namn | Sammanhang 

Information, sökväg 
 
RCC i samverkan 
 

  Vårdprogram 
 

            Livmoderhalscancerprevention 

17-11-12 Namn | Sammanhang 
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17-11-12 Namn | Sammanhang 

Utbildningsmaterial 
   

17-11-12 Namn | Sammanhang 
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17-11-12 Namn | Sammanhang 

Nytt 
Kontrollfil efter behandling av höggradiga förändringar 

 Kallas till Bmm vart tredje år   

Kontrollfil HPV 

 Kallas till Bmm för uppföljning efter 3 år 
 - HPV pos/cyt neg   

  

Krav på  
•  IT-system 

•  Kommunikation kring cytologi och HPV svar 

•  Utbildning av all personal i vårdkedjan 

•  Telefonfunktion till kvinnorna 
 

17-11-12 Namn | Sammanhang 
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Nytt 
 
 
 
Ny kunskap, att närvaro av Hpv, kan hos kvinnor ge en ökad 
känsla av skam, oro och ångest 

Ref 
Are women ready for the new cervical screening protocol in England?   
A systematic review and qualitative synthesis of views about human papillomavirus testing. British Journal of Caner (2012) 107, M Hendry 
Psychosocial outcomes of three triage methods for the management of borderline abnormal cervical smears: anopen randomised trial. BMJ 
2010;340:b4491, Kirsten J McCaffery 
Anticipated shame and worry following an abnormal Pap test result: The impact of information about HPV, Jo Waller ⁎, Laura A.V. Marlow, Jane 
Wardle, Preventive Medicine 48 (2009) 415–419 
The psychosocial impact of human papillomavirus testing in primary cervical screening—a study within a randomized trial, H.C. KITCHENER*, 
Int J Gynecol Cancer 2008, 18, 743–748 

Hur kan vi informera om HPV 
utan att 

•  öka kvinnors ångest, oro och skamkänsla? 
 

•  tappa flera kvinnor till screeningprogrammet? 
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Information i samband med primärscreening 
Hpv 

•  Inte onormalt med Hpv 
•  Alla utvecklar inte cellförändringar av Hpv 
•  85% av kvinnor med Hpv, har läkt ut det på 3 år  
•  Lätta cellförändringar läker oftast ut 
•  Runt 6% här och nu har ngt HPV 
•  Skuldbelägga inte kvinnan 
•  Inget tecken på otrohet 
•  Ingen smittspårning 
•  HPV inte mätbart i alla stadier 
•  Utveckling från kontakt med nytt HPV till ev 

cervixcancer kan ta mellan 10-15 år 
 
•  Cellförändringar är inte cancer 
 

Bemötande, underlätta för ett ökat deltagande 

17-11-12 Namn | Sammanhang 
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Åtgärder för att underlätta 
deltagande  

•  När skulle du själv kunna gå? 

•  Kompletterande screening 

•  Telefonsamtal till icke-deltagande ökar deltagandet 

  

•  Kvinnor som uteblivit mer än 4 år efter planerat prov, bör få 
ett självtest för HPV 

–  Kan inte triageras för cytologi 

•  Kampanjer för ökat deltagande.  

–  främst i områden som identifierats med lågt deltagande 

Kompletterande screening 
Fråga all kvinnor som besöker barnmorska eller gynekolog, om cellprov 
togs i samband med kallelse 
Erbjud provtagning om inte prov tagits i samband med kallelse. 
Gäller även för kvinnor som inom 6 månader kommer att få en kallelse 
inom GCK. 
Till exempel vid besök för:  
•  abort 
•  preventivmedel 
•  graviditet 
•  gynekologisk undersökning  
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Rädsla 

29 

Tidigare upplevelser 
Rädd för gyn-us 
När och av vem har 
jag fått HPV 

Graviditet 

•  Erbjud cellprov till alla gravida, 23 år 
eller äldre, som inte tagit cellprov på 
2,5 år eller mer. 

•  Gärna innan vecka 15. 

•  Kan tas minst 8 veckor post partum, 
erbjud i första hand under graviditeten. 

•  Markera graviditetsvecka på remissen, 
provet, prioriteras på laboratoriet. 
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Kvinnor med funktionshinder 

Landstingen bör kunna 
erbjuda provtagning med 
hjälp av lift samt längre 
provtagningstid, till kvinnor 
med funktionshinder 

Alla kvinnor tillfrågas om samtycke till 

•  Att provet sparas i biobank 
•  Att vårdgivare i vårdkedjan 

cervixcancer prevention, får ta 
del av hennes uppgifter //
sammanhållen journalföring 
–  När prov och remiss skickas 

in, innebär det ett samtycke 

–  Om kvinnan inte samtycker 
skall en ”nej-talong” fyllas i 
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Alla kvinnor som provtas bör fått  information om 

•  varför provtagning görs, hur det 
går till  

•  vilken analys som görs 
•  att brevsvar kommer 
•  beräknad svarstid 
•  betydelsen av avvikande 

provsvar 
•  rutiner vid avvikande provsvar 
•  att mer info finns på 1177.se 

(även på olika språk). 

Rekommenderade provtagningsverktyg och teknik 
 
 
 
a. Ayres spatel i plast(med Ayre-pole underst, aylesbury-
pole överst) 
 
 
b. Cytobrush® 
 
 
c. Cervex-Brush® 
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Transformationszonen 

17-11-12 Namn | Sammanhang 

Provtagning med spatel och borste  

17-11-12 Namn | Sammanhang 
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Provtagning  med borste 

•  ThinPrep , 2 varv 

•  SurePath, 5 varv 

17-11-12 Namn | Sammanhang 

Dysplasibarnmorska 
 Ny arbetsuppgift för 

barnmorskor 
 
Under KK organisera, 
informera och följa upp 
kvinnor med cellförändringar 

17-11-12 Namn | Sammanhang 
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Kontaktuppgift 

•  Anna.palmstierna@skane.se 

17-11-12 Namn | Sammanhang 

Miriam Elfström och  
Lovisa Bergengren 

2017-11-10 
Nationella arbetsgruppen cervixcancerprevention  Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention 
Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention 



17-‐11-‐12	  

21	  

	  
Lovisa	  Bergengren	  och	  	  Miriam	  Elfström	  

Frågor……	  
�  Vad	  händer	  nu?	  
�  Vad	  innebär	  HPV?	  
�  Är	  HPV	  farligt?	  
�  Hur	  har	  jag	  fått	  det?	  	  
�  Går	  det	  att	  behandla?	  
�  Hur	  ofta	  skall	  jag	  kontrolleras?	  	  
�  Hur	  länge	  skall	  jag	  kontrolleras?	  
�  Vem	  har	  smittat	  mig?	  
�  Har	  min	  partner	  det	  nu?	  Skall	  vi	  skydda	  oss?	  	  
�  Ska	  jag	  avstå	  från	  sex?	  
�  Skall	  jag	  berätta	  för	  ny	  partner?	  
�  Kan	  min	  partner	  kontrollera	  sig?	  	  
�  Ska	  jag	  vaccinera	  mig?	  
�  Kan	  HPV	  läka	  ut?	  	  
�  Hur	  stor	  är	  risken	  att	  jag	  får	  cancer?	  
�  Påverkar	  detta	  chanserna	  för	  mig	  att	  få	  barn?	  	  
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Frågor……	  
�  Vad	  händer	  nu?	  
�  Vad	  innebär	  HPV?	  
�  Är	  HPV	  farligt?	  
�  Hur	  har	  jag	  fått	  det?	  	  
�  Går	  det	  att	  behandla?	  
�  Hur	  ofta	  skall	  jag	  kontrolleras?	  	  
�  Hur	  länge	  skall	  jag	  kontrolleras?	  
�  Vem	  har	  smittat	  mig?	  	  
�  Har	  min	  partner	  det	  nu?	  Skall	  vi	  skydda	  oss?	  	  
�  Ska	  jag	  avstå	  från	  sex?	  
�  Skall	  jag	  berätta	  för	  ny	  partner?	  
�  Kan	  min	  partner	  kontrollera	  sig?	  	  
�  Ska	  jag	  vaccinera	  mig?	  
�  Kan	  HPV	  läka	  ut?	  	  
�  Hur	  stor	  är	  risken	  att	  jag	  får	  cancer?	  
�  Påverkar	  detta	  chanserna	  för	  mig	  att	  få	  barn?	  	  

Frågor……	  
�  Vad	  händer	  nu?	  
�  Vad	  innebär	  HPV?	  
�  Är	  HPV	  farligt?	  
�  Hur	  har	  jag	  fått	  det?	  	  
�  Går	  det	  att	  behandla?	  
�  Hur	  ofta	  skall	  jag	  kontrolleras?	  	  
�  Hur	  länge	  skall	  jag	  kontrolleras?	  
�  Vem	  har	  smittat	  mig?	  	  
�  Har	  min	  partner	  det	  nu?	  Skall	  vi	  skydda	  oss?	  	  
�  Ska	  jag	  avstå	  från	  sex?	  
�  Skall	  jag	  berätta	  för	  ny	  partner?	  
�  Kan	  min	  partner	  kontrollera	  sig?	  	  
�  Ska	  jag	  vaccinera	  mig?	  
�  Kan	  HPV	  läka	  ut?	  	  
�  Hur	  stor	  är	  risken	  att	  jag	  får	  cancer?	  
�  Påverkar	  detta	  chanserna	  för	  mig	  att	  få	  barn?	  	  
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Vårdprogrammet	  kring	  informaEon	  och	  
kommunikaEonskanaler:	  

�  Kallelser	  och	  provsvar	  	  
�  Utbildningsmaterial	  för	  hälso-‐	  och	  
sjukvårdspersonal	  	  

�  Personliga	  möten	  och	  samtal	  	  
�  Telefonrådgivning	  	  
�  Informationsmaterial	  i	  tryckt	  form	  	  
�  Informationsmaterial	  i	  digital	  form	  	  
�  Brett	  riktad	  information	  	  

Vårdprogrammet	  kring	  informaEon	  och	  
kommunikaEonskanaler:	  

�  Kallelser	  och	  provsvar	  	  
�  Utbildningsmaterial	  för	  hälso-‐	  och	  
sjukvårdspersonal	  	  

�  Personliga	  möten	  och	  samtal	  	  
�  Telefonrådgivning	  	  
�  Informationsmaterial	  i	  tryckt	  form	  	  
�  Informationsmaterial	  i	  digital	  form	  	  
�  Brett	  riktad	  information	  	  
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InformaEon/KommunikaEon	  vårdgivare	  
� Barnmorskorna	  i	  primärvården!	  

�  Första	  mötet	  
�  Informera	  redan	  vid	  besöket	  om	  vad	  provet	  undersöker	  

� Dysplasienhet	  
�  Läkarmottagning	  
	  
�  1177	  –	  telefon	  och	  nätet	  
	  

Region	  Örebro	  län	  
� Örebro	  HPV	  screening	  sedan	  hösten	  2016.	  
� Centraliserad	  dysplasienhet	  startat	  senare.	  
� Utbildning	  för	  alla	  barnmorskor	  flertalet	  gånger,	  information	  radio,	  
sjukvårdstidning,	  lokal	  tidning,	  1177	  	  

� Erfarenheterna	  från	  barnmorskorna	  i	  regionen:	  	  
�  Inte	  särskilt	  mycket	  fler	  samtal	  
�  Fler	  frågor	  berör	  smitta,	  partner	  	  
�  Lugnande	  samtal	  räcker	  långt	  
�  Samma	  grupp	  som	  var	  oroliga	  tidigare	  är	  nu	  oroliga	  
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Region	  Stockholm-‐Gotland	  
� HPV-‐baserad	  screening	  på	  försök	  sedan	  2012	  för	  kvinnor	  56-‐60	  år	  och	  
sedan	  2014	  för	  kvinnor	  30+	  

�  Implementerat	  för	  alla	  kvinnor	  över	  30	  januari	  2017	  
�  Information	  till	  BMM,	  utbildningskvällar	  till	  gyn,	  uppdaterad	  
information	  på	  1177	  

� Erfarenheter	  från	  Screeningverksamheten	  på	  RCC	  Stockholm-‐Gotland	  
�  4	  samtal/dag	  som	  rör	  HPV	  frågor	  
�  Frågor	  kommer	  mest	  från	  kvinnor	  med	  HPV+/cyt-‐	  provresultat	  
�  Samma	  erfarenhet	  som	  i	  Örebro	  -‐	  lugnande	  samtal	  räcker	  långt	  

	  
	  
	  
”När	  jag	  googlar	  på	  HPV	  står	  det	  cancer	  överallt”.	  	  
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Bengt Andrae 

2017-11-10 
Nationella arbetsgruppen cervixcancerprevention  Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention 
Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention 

Bengt Andrae 
 

Överläkare Kvinnosjukvården Gävleborg 
Processledare Cervixcancerprevention RCC Uppsala-Örebro 

Hur ska sjukvården organisera sig?  
 

– om planering, samordning, IT, juridik med mera   
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Varför organisera? 

•  Uppnå hög täckning 

•  Motverka onödig provtagning 

•  Hålla hög kvalitet i processen  

•  Uppnå avsedd effekt för individen och i befolkningen 

•  Frigöra resurser 

Erfarenheter att bygga vidare på  

•  Kallelser på basis av screeninghistorik 

•  Kompletterande provtagning - men undvik överprovtagning 

•  Barnmorskor tar proverna 

•  Screening av friska och riskgrupper behöver inte läkarkontakt 

•  Sjukvård vid utredning och behandling av dysplasi 

•  Kontrollfiler håller reda på riskgrupper som inte får släppas 
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Renodla och Samordna 
•  Kallelsesystem med IT-stöd  

–  Kallar efter senaste prov, avgör vilken analys som ska utföras beroende på ålder 
–  Bevakar riskgrupper i s.k. Kontrollfil: HPV bärare, Dysplasibehandlade.  

•  Barnmorskor  
–  Tar prov efter kallelse. Erbjuder prov till uteblivare vid graviditetskontroll eller abort. 
–  Bör inte handlägga svaren. 

•  Laboratorier  
–  Analyserar proven enligt vårdprogrammet, genomför triage (sekundäranalys).  
–  Besvarar normala prover till kvinnan,  
–  avvikande provsvar styrs till dysplasimottagning 

•  Gyn/Dysplasimottagning (kolposkopist och dysplasisköterska)   
–  Handlägger avvikande provsvar, utreder och behandlar dysplasier.  
–  Kommunicerar med kvinnan.  
–  Återför till screeningprogrammet ev kontrollfiler  

•  Styrgrupper med mandat och processledare 
•  Samordning över länsgränser 

Kvalitetsregister - NKCx 

•  Process ”Cytburken” 
•  Mäter kvaliteten och återkopplar till vården 

–  Gör vi det som är bestämt i programmet?  

•  Effekt  
•  Forskningsregistret - länkar till andra register  

–  Uppnår vi den effekt som eftersträvats i befolkningen?   
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Balansgång 
•  Hög täckning  
•  Påminnelser, kompletterande prov, självtester på uteblivare  

–  Men undvik överprovtagning, överdiagnostik och överbehandling 

•  Bekräfta hälsa?  
–  Att ta prov oftare än rekommenderat kan kännas bra, men räddar inte liv, 

fast om det tas så registreras provet och nästa inbjudan skjuts fram. 
–  Men vid symtom ska man undersöka med kolposkopi 

•  Förebygga och tidigdiagnosticera 
–  I första hand förebygga genom att behandla förstadier,  
–  Vid screening upptäcks också tidig invasiv cancer, vilket bevarar fertilitet,  

 men överbehandling av förstadier kan öka risken för förtidig födsel. 
–  Standardiserat vårdförlopp (SVF) vid fynd av invasiv cancer  

Vad behöver uppmärksammas vid implemetering? 

•  Beslut om genomförande och finansiering 
•  Styrgrupp med mandat 
•  Ansvarsfördelningen i vårdkedjan 
•  IT stöd för kallelser  
•  Kvalitetsregister NKCx ”Cytburken” 
•  Sammanhållen journalföring 
•  Samarbete mellan länen inom RCC 
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Information och Utbildning 

•  Information till allmänhet och patienter - 1177 
•  Utbildning av kolposkopister och hela vårdkedjan 
•  Brevapparat för kallelser och provsvar. 
•  Lokal kontaktpunkt för patienter, och HPV-positiva i kontrollfil 
•  Tydlig ansvarsfördelning mellan vårdnivåer och enheter 

RCC i Samverkan har drivit processen 

•  NACx - Nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention. 
•  Regionala styrgrupper och processledare med mandat.  
•  Inera har en lösning för samordning över landstingsgränserna  

–   Kräver uppbackning från sitt programråd för att röra sig vidare.  

IT frågorna  
•  Gemensam utveckling och samordnade beställningar.  
•  Nationell teknisk specifikation underlättar för landstingen.  
•  Nationellt kallelsesystem är önskvärt,  

–  skulle spara resurser och öka patientsäkerhet men är inte löst politiskt. 
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Juridiken: 

•  Sammanhållen journalföring är viktig för att hålla ihop vårdkedjan och ge 
kallelsesystemen möjlighet att arbeta över landstingsgränserna. 

Sammanfattning 

Det Nationella vårdprogrammet  
för Cervixcancerprevention 
 

Bygger på erfarenheterna från 50 års GCK  

Inför HPV analys i kombination med cytologi 

Screenar rätt person vid rätt tillfälle och med rätt metod 

Nationellt vårdprogram - implementering länsvis 

Renodling och ansvarsfördeling 

IT stödet för kallelser anpassas 

Kommer att modifieras när vaccinerade årskullar växer upp. 

Kvalitetsregister följer process och effekt. 
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Tack för uppmärksamheten! 

bengt.andrae@ki.se	  

Adam Roth 

2017-11-10 Nationellarbetsgruppen cervixcancerprevention  Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention 
Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention 
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HPV vaccination
Gynekologisk cellprovtagning 50 år. 

Nu är framtiden här!

Stockholm, November 2017, Adam.Roth@folkhalsomyndigheten.se

HPV vaccination

- Bakgrund

- Effekt

- Säkerhet

- HPV vaccin till pojkar
- Varför?
- Utredning – smittskyddslagens 3 kriterier

Adam Roth 2017
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Tre godkända vacciner i Sverige

Gardasil

Cervarix

Gardasil-9

6 11 16 18 31 33 45 52 58

HPV-typ

Va
cc

in

90% av 
genitala 
vårtor

70% av 
cervix 
cancer

20% av 
cervix 
cancer

Adam Roth 2017

HPV vaccination i Sverige
2006: Gardasil registreras

2007: Gardasil för 13-17 åriga flickor ingår i läkemedelsförmån 

2007: Cervarix registreras, i läkemedelsförmån 2008 

2008: Beslut om att införa HPV vaccination av flickor i det nationella 
vaccinationsprogrammet från 2010 

2012: Vaccination inom det nationella programmet börjar. 
Catch up för flickor födda 1993-1998
Ålder för läkemedelsförmån för kvinnor utökas tom 26 år

2014: Indikation relevant för män (analcancer)
2015: Övergång till 2 dosschema 
2016: Kompletterande vaccinationer ska erbjudas flickor upp till 18 års 

ålder i föreskriften
Läkemedelsförmån för kvinnor 18-26 år
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Vaccinationstäckning HPV-vaccin
Flickor födda 1989-2003
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Läkemedelsförmån Catch up Vaccinationsprogrammet

Andel HPV-vaccinerade med 1 och 2 doser
Flickor födda 2003, data t.o.m. 2016-12-31

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/b/barnvaccinationsprogrammet-arsrapport-2016/
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Effektmått

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.

Incidensen av kondylom har minskat signifikant hos unga kvinnor 17–18 år 
(2006 – 2010) 
(Leval A et al. J Infect Dis. 2012)

Vaccineffektiviteten mot allvarliga cellförändringar (CIN 2+) under perioden 
2006–2013 var omkring 64 procent hos flickor som vaccinerades i åldern 
13–16 år 
(Herweijer et al JID 2016 )

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 (jämför 2008 med 2012-13) 
(Söderlund-Strand et al Canc Epi Biom & Prev 2014 )

Kvinnor som vaccinerats mot HPV har deltagit i gynekologisk cellprovtagning 
i större eller i lika stor utsträckning som ovaccinerade kvinnor 
(Herweijer et al PlosOne 2015 )

Effekt av HPV-vaccination, tidiga resultat
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Källa karta: Cervical Cancer Action, september 2016

Världen

– Över 270 miljoner doser givna

– Runt 100 miljoner individer
vaccinerade 

Sverige

– Totalt över 1,3 miljoner doser 
givna (september 2016)

– Över 500 000 flickor/unga 
kvinnor vaccinerade med minst en 
dos

HPV-vaccin i Sverige och världen 
Över 90 länder har HPV-vaccination i nationella vaccinationsprogram

Säkerhet av HPV-vaccin
Registrerade vaccindoser och rapporter om misstänkta biverkningar

2014 2015 2016

Registrerade
doser

87 342 83 489 89 228

Antal 
biverknings-
rapporter

76 114 52

Antal rapporter
om allvarliga 
biverkningar

23 44 28

Ex på 
rapporterade
allvarliga 
biverkningar

Svimning, yrsel, 
trötthet

Svimning, 
trötthet, 
illamående, 
4 fall av POTS

Svimning, 
trötthet, 
illamående, 
3 fall av POTS

Adam Roth 2017
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HPV vaccinationstäckning flickor 
födda 1998 - 2003 i Norden, 2016

Adam Roth 2017

• 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
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GACVS - Global Advisory Committee
on Vaccine Safety
• Möte i Juni 2017

• Gått igenom säkerhetsdata 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015

• Slutsatser:
– Despite the extensive safety data available for HPV vaccine, attention has 

continued to focus on spurious case reports and unsubstantiated allegations.
– When effectively implemented, the benefits of HPV vaccination programmes

are already very apparent. 
– Ten years after introduction, global HPV vaccine uptake remains slow, and 

the countries that are most at risk for cervical cancer are the least likely to 
have introduced the vaccine. 

– Since licensure of HPV vaccines, GACVS has found no new adverse events of 
concern based on many very large high quality studies. The new data 
presented at this meeting has strengthened this position.

• ”HPV är ett extremt säkert vaccin.”

HPV-relaterad cancer i Sverige
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HPV-relaterade cancerfall
genomsnitt per år, Sverige 2010 - 2014

kvinnor män
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/health-economic-evaluation-of-
universal-hpv-vaccination-within-the-swedish-national-vaccination-programme-for-children/

Adam Roth 2017
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Livmoderhalscancer 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/

HPV-relaterad cancer efter 
åldergrupp
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/publice
rat-material/publikationsarkiv/h/health-
economic-evaluation-of-universal-hpv-
vaccination-within-the-swedish-national-
vaccination-programme-for-children/

Adam Roth 2017
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Nationella vaccinationsprogrammet
Syftet: utreda om även pojkar bör inkluderas i det allmänna 
vaccinationsprogrammet mot HPV. 

En vaccination ska ingå i nationella program om den
1. Förhindrar smittspridning eller minskar sjukdomsbörda

2. Är samhällsekonomiskt kostnadseffektiv

3. Är hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter

Vaccinationen ska i så fall :
• Erbjudas kostnadsfritt

• Registreras i vaccinationsregister

Adam Roth 2017

Vaccineffekt - infektionsmodell

HPV-relaterade
cancerfall

År

Wolff unpublished 2017

Endast 
vaccination 
av flickor

Ytterligare 
effekt av 
att också 
vaccinera 
pojkar

Fall bland 
kvinnor

Fall bland 
män  

Adam Roth 2017
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Hälsoekonomisk analys

• ICER om ungefär 370 000 kr (kostnad per vunnet QALY)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/health-economic-evaluation-of-
universal-hpv-vaccination-within-the-swedish-national-vaccination-programme-for-children/

Adam Roth 2017

Möjliga alternativ för att förebygga HPV 
infektion?

• STI prevention inte effektivt

• Screening program
– Livmoderhals – minskar cancerincidens: effektivt komplement
– Anal – forskning på riskgrupper (MSM, HIV) pågår

• Riskgruppsvaccination
– MSM, högriskbeteende, HIV, transplantationspatienter
– MSM – kostnadseffektivt (särskilt före sexualdebut) 
– Problem med tillämpning och att nå riskgrupper innan sexualdebut

• Behandling – smärtsamt, kostsamt. Inget alternativ till prevention.

Adam Roth 2017
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Vad tycker skolsköterskor?
Enkäter bland skolsköterskor 2013 och 2016

Grandahl et al PloS ONE 2017

Håller fullständigt med  %

2016 (n=736) 2013 (n=851)

Införande av HPV-vaccin i 
vaccinationsprogrammet var lämpligt

85
(98)

64
(93)

HPV-vaccin till pojkar bör ingå i det 
allmänna vaccinationsprogrammet

56
(88)

41
(82)

Litar på myndigheternas beslut om 
HPV-vaccination

67 46

HPV-vaccin gör mer ont än andra 
vacciner

16 27

Adam Roth 2017

Tillfälligt sänkt vaccinationstäckning

Elfström et al JID 2016
Adam Roth 2017
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Tack! 
•  Och lämna er namnbricka när ni går! 
•  gunilla.gunnarsson@skl.se 
•  barbro.sjölander@gyncancer.se  

2017-11-10 
Nationella arbetsgruppen cervixcancerprevention  Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention 
Nationella expertgruppen för cervixcancerprevention 
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