Beskyt dig mod
livmoderhalskræft
med vaccination og
screening

Fakta om vaccination
mod livmoderhalskræft
Livmoderhalskræft skyldes en virus
Livmoderhalskræft skyldes human
papillomavirus (HPV). Virus kan angribe
cellerne i livmoderhalsen og give
celleforandringer, som kan udvikle sig
til livmoderhalskræft.
HPV smitter ved sex
HPV smitter ved seksuel kontakt. Både
mænd og kvinder kan smitte hinanden.
HPV er en meget almindelig infektion
– især hos unge. Omkring 80 pct. af alle
seksuelt aktive vil på et tidspunkt i deres
liv blive smittet. Kondom beskytter mod
HPV, men ikke 100 pct., da virus kan
sidde omkring kønsorganerne.
HPV giver ingen symptomer
Man kan ikke mærke, om man har en
HPV-infektion. I de fleste tilfælde
forsvinder infektionen af sig selv i løbet
af et års tid. Hos en lille gruppe kvinder
bliver infektionen kronisk, og de kvinder
har øget risiko for at få livmoderhalskræft.
Forskellige typer HPV
Der findes mere end 100 forskellige
typer HPV, som hver har et nummer.

Cirka 15 af dem kan give livmoderhalskræft. De mest almindelige er HPV 16 og
HPV 18, som tilsammen er skyld i 70 pct.
af alle tilfælde af livmoderhalskræft
i Danmark.

Bivirkninger ved vaccinen
Efter vaccinationen kan man få smerter,
hævelse, ømhed og kløe der, hvor man
er blevet stukket. Nogle oplever også
kortvarige influenzalignende symptomer.

HPV og andre kræftsygdomme
HPV kan give andre kræftsygdomme
end livmoderhalskræft – fx kræft i
endetarmsåbningen og kvinders ydre
kønsorganer. Det er dog sjældne
sygdomme.

Tre stik
Man skal have tre indsprøjtninger over
et halvt år: Anden og tredje indsprøjtning
to og seks måneder efter den første.

Vaccine mod HPV
Vaccinen beskytter mod infektion med
HPV. Når man bliver vaccineret, danner
kroppen et forsvar mod virus. Hvis
kroppen senere bliver smittet med HPV,
vil kroppen bekæmpe virus, før man
udvikler celleforandringer og i værste
fald livmoderhalskræft.
Vaccinen virker ikke på en aktuel
HPV-infektion, men vil formentlig
beskytte mod en ny infektion. Virus kan
muligvis også ligge ”sovende” i kroppen,
og så kan vaccinen formentlig forhindre,
at den vågner igen.

Screening for livmoderhalskræft
Selv om man er blevet vaccineret, er det
stadig vigtigt at deltage i screening for
livmoderhalskræft, fra man fylder 23 år.
Vaccinationen beskytter nemlig ikke
mod alle de typer HPV, der kan give
livmoderhalskræft.
Læs mere på vidunderlivet.dk

