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Sammanfattning 

Humant papilloma virus (HPV) är ett litet virus som kan infektera det basala 
epitelcellagret som finns i slemhinnor eller huden hos människan. Det flesta av oss 
människor har någon gång drabbas av en HPV infektion men oftast läker infektionen ut 
av sig själv. Men i vissa fall sker en bestående infektion där det uppstår cellförändringar 
som senare kan utvecklas till cancer. Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste 
cancern hos kvinnor i världen. Efter att många länder införde organiserad screening av 
livmoderhalsen har frekvensen av cancerformen minskat stort. Med cellprovskontroller 
kan man på ett tidigt stadium upptäcka cellförändringar. Sedan 2006 finns ytterligare 
en förebyggande metod mot livmoderhalscancer, vaccin. I dag finns det två profylaktiska 
vacciner på marknaden mot HPV, Gardasil (Merck) och Cervarix (GlaxoSmithKline), där 
många länder har infört allmän vaccinering för flickor vid 10- 12 års ålder. Vaccinerna 
ger ett 70% skydd där Gardasil skyddar mot HPV typerna 6, 11, 16  och 18 och Cervarix 
skyddar mot HPV typerna 16 och 18. 
 
Syftet med den här litteraturstudien är att studera om den allmänna vaccineringen kan 
påverka screeningsdeltagandet och om det har förekommit några allvarligare 
biverkningar efter allmän vaccinering. 
Litteratur har främst sökts i databasen PUBMED under perioden 20140107-20140310, 
men även internet har använts. 
 
Resultatet baseras på 13 original artiklar som visade att flickor i tonårsålder har relativt 
låg kunskap om HPV vaccination och screening. Hos vuxna kvinnor som hade någon 
gång hört talas om HPV var kunskapen betydligt högre. Det framkom även att flickors 
framtida screeningsdeltagande är positivt kopplat till hur deras mammor deltar i 
screeningsprogram och att de demografiska skillnaderna påverkar 
screeningsdeltagandet och HPV vaccination. Vaccinet har inte visats på några allvarliga 
biverkningar men i en studie var det tre fall av autoimmuna sjukdomar som visade en 
starkare signal för koppling till vaccinet.  
 
Slutsatsen av den här litteraturstudien är att flickor, kvinnor och föräldrar har för lite 
kunskap om HPV vaccinet och livmoderhalsscreening. Det behövs mer information som 
kan ge mer kunskap om vaccinets skydd och syfte med den förebyggande 
livmoderhalsscreening.  
HPV vaccinet har inte visat på några allvarliga biverkningar men det behövs mer 
forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Humant papilloma virus, Livmoderhalscancer, HPV vaccin, cellprov, 
kunskap 
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Introduktion 

 
Humant Papilloma Virus (HPV) 
Humant papilloma virus är ett litet virus med ett dubbelsträngat cirkulärt DNA (1,2). 
Inom papillomavirus familjen har 174 olika virus typer identifierats och dessa delas in i 
fem grupper: alfa-, Beta-, gamma-, Mu- och Nu papilloma virus (3). De olika HPV 
typerna delas även in som hög risk (HR) eller låg risk (LR) där HR typen har visat sig 
orsaka uppkomst av skivepiteldysplasi och livmoderhalscancer (1), LR typen finns 
vanligast i benigna vårtor(1,2). Allt eftersom de olika HPV typerna har identifierats och 
dess genom är klonat får respektive virustyp ett nummer. HR typerna som anses 
cancerogena för människan är de mukösa HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 
och 59 och har klassificerats av International Agency for Research on Cancer (IARC) 
2009(3). HPV 16 och 18 är de två typerna som orsakar 70 % av livmoderhalscancern 
övriga typer är HPV-45, -33, -31 som ger upphov till 10 % av livmoderhalscancer. HPV 6 
och 11 ger upphov till de genitala vårtorna som kondylom(2,7). 
 
I de genitala slemhinnorna är det endast alfa papilloma virus som kan oraska infektion 
men infektion av HPV sker även i de orala slemhinnor och i huden(3). Sjukdomar som 
orsakas av viruset är hud vårtor, genitala vårtor som kondylom, låg- och höggradig 
skivepitel dysplasi och livmoderhalscancer. Men även anal, oral och vaginal cancer kan 
orsakas av viruset(2,4). 
 
Virusets livscykel 
En HPV infektion startar i det basala epitel cellerna. Viruspartiklarna kan ta sig in i 
cellerna genom att det uppstått en liten skada på slemhinnan eller i huden. Inne i 
värdcellen frisätts viralt DNA som transporteras in till kärnan(5,6). HPV genomet är 
uppbyggt av ca 8000 baspar och består av generna E6, E7, E1, E2, E4, E5 där E kodar för 
tidiga funktioner och generna L2, L1 där L för sena funktioner(1.6).  
När E1 och E2 uttrycks startar den virala DNA replikationen(1). Genen E7 bildar ett 
protein som stänger av den normala celldelningen och istället startar en upprepad 
celldelning i de basala cellerna, E6 påverkar p53 som styr apoptosis vilket gör att celldöd 
förhindras. Cellerna med ett stort antal virusgenom vandrar upp mot yttersta cellagret 
där cellerna blir plattare. L1 och L2 som är kapsid proteiner uttrycks och det virala 
genomet kan på så sätt packas i kapsid och de nya viruspartiklarna (vironer) frisätts när 
cellerna nöts och stöts bort från det översta cellagret (5,6). 
 
Livmoderhalscancer 
Livmoderhalscancer orsakas till 100% av virus (7) och är hos kvinnor den fjärde 
vanligaste cancern i världen(8). Riskfaktorn för livmoderhalscancer är en bestående 
HPV infektion där infektionsrisken ökar med flera sexuella partner. Andra riskfaktorer 
är rökning, nedsatt immunförsvar, sexuellt överförbara infektioner som klamydia och 
herpes, hormoner samt det genetiska anlaget påverkar utvecklandet till 
livmoderhalscancer. Upp till 80% av de individer som har ett aktivt sexuellt liv har någon 
gång infekterats av HPV, störst infektionsrisk har unga kvinnor som har haft flera 
sexuella partner(7). Oftast läker infektionen ut av sig själv inom 6 till 18 månader men 
en liten procent får kvarstående cellförändringar som på längre sikt kan ge cervikal 
intraepithelial neoplasia (CIN)(1,7). 
 
Cellförändringar 
Det finns flera sätt att ange graden av cellförändringar, där man antingen anger efter 
histologi eller cytologi.  En cellförändring i vävnaden som är reversibel och kan återgå 
till sin normala vävnad heter dysplasi. Tidigare användes histologiska termerna mild, 
måttlig och svår dysplasi vid cellförändringar. I dag används även CIN nomenklatur, som 
även det bygger på histologi. Det delas upp i CIN 1, CIN2 och CIN 3 som motsvara graden 
mild, måttliga och svår dysplasi (9). 
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Att utveckla livmoderhalscancer från en HPV infektion pågår under många år (figur 1).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Utvecklande av livmoderhalscancer från en HPV infektion genom de olika stadium av 
cellförändringarna CIN1-CIN3 och AIS (adenocarcinom in situs). Omarbetad figur från SBU Alert-rapport: 
Allmän barnvaccination mot HPV 16 och 18 I syfte att förebygga livmoderhalscancer(10) 

 
Cancer i livmodern kan utvecklas både i skivepitelcellerna eller i körtelepitelcellerna. Det 
vanligaste är skivepitelcancer som står för 80% och övrig är adenocarcinom som uppstår 
i körtelepitelet. Den cancer formen är svårare att upptäck då den inte utvecklas på 
samma sätt som skivepitelcancern(11). 
 
 
Livmoderhalscancer stadierna O-IV 
Livmoderhalscancer utvecklas i 4 stadier och kan indelas enligt nedan: 
Stadium 0 Cancercellerna som är begränsade till livmoderhalsens yta benämns som 
carinoma in situ (CIS). 
Stadium 1 Cancern är begränsad till livmoderhalsen men har växt djupare in i vävnaden. 
Först kan cancern endast ses med mikroskop senare kan den ses med blotta ögat kan 
mätas upp till 4 cm. 
Stadium 2 Cancern har spridits utanför livmoderhalsen men inte till nedre del av vagina 
eller bäckenväggen. 
Stadium 3 Cancern har spridits till nedre del av vagina samt även bäckenväggen. 
Stadium 4 En större spridning av cancern till närliggande organ eller övriga organ(12,13). 
 
Livmoderhalscancer statistik 
Livmoderhalscancerns frekvens bland världens kvinnor skiljer sig markant där 9 av 10 
dödsfall av cancern sker i de mindre utvecklade länderna. I stora dela av Afrika är 
livmoderhalscancer vanligt, i öst Afrika dör 27,6 per 100 000 i jämförelse med Australien 
som har det lägsta antal fall i världen på 2 per 100 000 (figur 2). I väst världen är 
bröstcancern den största cancern bland kvinnor därför har jag i statistiken över norden 
tagit med den som en jämförelse med livmoderhalscancern (figur 3)(8). 
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Figur 2. Antal fall av livmoderhalscancer per år på 100 000 personer i världen (8). 
 

 

 
 
Figur 3. Antal fall av livmoder-och bröstcancer per år på 100 000 personer över de nordiska länderna (14). 

 
 
Screening 
I Sverige infördes organiserad livmoderhalsscreeningprogram under 1960 och 1970-
talet. I dag blir kvinnor i Sverige kallad till screening från 23 års ålder med 3 års intervall 
upp till 50 års åldern och därefter vart 5:e år upp till 60 års ålder. Det har visats i studier 
att kvinnor som inte följer rekommendationerna för cellprovtagning ökar risken för 
livmoderhalscancer med mer än 2 gånger (15). 
Många länder i västvärlden har infört organiserade screeningprogram sedan 1960-talet 
vilket har reducerat livmoderhalscancern upp till 80% hos kvinnor om de följer de 
rekommenderade riktlinjerna för programmet(16).  
Men av de kvinnor som drabbats av livmoderhalscancer har det visats att de inte deltagit 
i någon screening eller missat någon screening som de har blivit kallade till (17). Av de 
som drabbats av livmoderhalscancer i Nordamerika är det 55 % som inte har deltagit i 
screening de senaste 5 åren (18). I Australien har man sett en succesiv nedgång av 
screening hos unga kvinnor (19).  
 
En screening av livmoderhalsen innebär att en barnmorska eller läkare tar ett cellprov 
från livmoderhalsen. Med en bomullspinne skrapas de yttersta cellerna bort från 
slemhinnan som sedan överförs till ett objektglas och färgas in. Med mikroskop kan 

0

20

40

60

80

Världen Mer utvecklade mindre utvecklade Öst Afrika Australien/ Nya
Zeland

A
n

ta
l 

li
v

m
o

d
er

h
a

ls
ca

n
ce

r 
fa

ll

Incidenser Död

0

20

40

60

80

100

120

Sverige Norge Finland Danmark Island

A
n

ta
l 

li
v

m
o

d
er

-
o

ch
 b

rö
st

ca
n

ce
r 

fa
ll

 

Livmoderhalscancer Bröstcancer



 
 

 4 

sedan cellprovet analyseras och tidiga cellförändringar kan upptäckas (20). I litteraturen 
används ofta namnet pap smear där pap kommer från Papanicolaou och smear beskriver 
utstryket på objektglaset, ibland används även uttrycket pap test. HPV test och 
vätskebaserad cytologi är nyare test metoder som har tagits fram och som kan användas 
för spårning av cellförändringar (16). 

  
 Vaccination 
Efter upptäckten att livmoderhalscancer orsakas av virus har två vacciner mot HPV 
framställt (1). I dag finns två profylaktiska vacciner på marknaden, Gardasil® (Merck) 
godkändes 2006 i Europa och av Food And Drug administration (FDA) 2006, Cervarix® 
(GlaxoSmithKline) godkändes 2007 i Europa och 2009 av FDA(7,21,4,22). Med 
rekombinant DNA teknologi framställer man vaccinerna. Den virala L1 genen sätts in i 
en jäst eller insekt cell där kapsid proteinerna produceras av värdcellen och det bildas 
virusliknande partiklar (VLP) som sedan renas fram för användning i vaccinet(4) 
 
Gardasil® 
Gardasil ett kvadrivalent vaccin som innehåller virusliknande partiklar, ett tomt protein 
hölje utan viralt DNA som verkar mot HPV typerna 6, 11, 16 och 18. Som adjuvans 
används aluminumhydroxyfosfatsulfat. Vaccinet ger både ett skydd mot 
livmoderhalscancer men även mot kondylom. Tre doser av vaccinet ges med 
tidsintervallet 0, 2 och 6 månader och administreras intramuskulärt(10,23).  
 

Cervarix®  
Cervarix är ett bivalent vaccin som verkar mot HPV typerna 16 och 18 och ger inget skydd 
mot kondylom. Som Adjuvans har använts aluminum hydroxid och 3-O-desacyl-4’-
monofosforyl lipid A (ASO4)(10). Tre doser av vaccinet ges även här men med 
tidsintervallet 0, 1, 6 månader och administreras intramuskulärt(10,23). 
 
Båda vaccinerna skyddar mot HPV 16 och 18 och ger ett skydd på ca 70% mot 
livmoderhalscancer (7). Idag ingår vaccination mot livmoderhalscancer i det nationella 
vaccinationsprogrammet som finns i många länder. I Sverige erbjuds flickor i åldern 9 – 
12 år vaccination med Gardasil i det allmänna barnvaccinationsprogrammet sedan 1 
januari 2010 (22). I Australien startade ett nationellt HPV vaccinationsprogram 2007 
som är gratis för flickor i åldern 12-13 år men även för pojkar har vaccination införts i 
Australien(24).  

 
 
Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här litteraturstudien är att titta på kopplingen mellan införande av 
allmän HPV vaccination hos flickor i skolålder och deltagande i screeningsprogram för 
livmoderhalscancer. De områden som är av intresse är de länder som har haft ett 
organiserat screeningsprogram för kvinnor under en längre tid och infört allmän HPV 
vaccination och studien kommer att inrikta sig på Australien, Europa och Nordamerika. 
 
Mer specifikt vill jag studera; 

1) Om unga kvinnor är positivt inställd till ett deltagande av livmoderhalsscreening 
efter en HPV vaccination.  

2) Har kvinnor i allmänhet kunskap om screening och HPV vaccin? 
3) Om det finns allvarligare biverkningar som har skett efter införandet av de 

allmänna vaccinationsprogrammen.   
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Metod 

 
Litteratur till detta arbete baseras främst på tvärsnittsstudier där kunskapen om HPV 
vaccination, livmoderhalsscreening samt de demografiska skillnaderna har undersökts. 
En mindre del av arbetet undersöker om det finns allvarligare biverkningar av HPV 
vaccin där litteraturen består av kliniska prövningar samt en kohortstudie. 
Artikelsökning har främst gjorts i databasen PubMed under perioden 20140107-
20140310. Både fritextsökning och MeSH-termer har använts. Begränsningar som 
användes var abstract, senaste 5 år och kliniska studier. Artiklar av intresse var studier 
skrivna på engelska, studier på friska kvinnor, HPV infektion och HPV vaccin kopplad 
till livmoderhalscancer, livmoderhalsscreening. Exklusionskriterier var studier på män, 
jämförelser mellan de bivalenta och kvadrivalenta vaccinerna, jämförelse med andra 
sjukdomar, studier i länder som inte tillhör Australien, Europa och Nordamerika. 
 

Sökord i PubMed Antal träffar Antal valda 
artiklar 

human papilloma virus vaccination 
Begränsningar 
Review, abstract  
5 år 

45 st träffar 1 st  

Uterine Cervical Neoplasms/virology [Mesh] AND cervical 
cancer 
Begränsningar 
Review, 5 år 

255 st träffar 2 st 

Papillomavirus Infections [Mesh]) AND Papillomavirus 
Infections/immunology[Mesh] and cervical cancer 
Begränsningar 
Abstract, 5 år 

244 st träffar 2 st 

Papillomavirus Vaccines [Mesh] AND Papillomavirus 
Vaccines/adverse effects[Mesh] 

42 st träffar 3 st 

human papillomavirus and cervical cancer and vaccination 
Begränsningar 
Review, abstract, 5 år 

220 st träffar 1 st 

cervical cancer screening programmes european 
Begränsningar 
5 år 

26 st träffar 1 st 

 
 
 

Sökord i PubMed Antal träffar Antal valda 
artiklar 

Human papilloma virus vaccine AND pap smear  
Begränsningar 
clinical trial, 5 år 

16 st träffar 1 st 

Knowledge hpv vaccine pap smear  
Begränsningar 
 5 år 

80 st träffar 4 st 

"Papillomavirus Vaccines"[Mesh] AND screening AND 
europe 
Begränsningar 
 5 år 

123 st träffar 2 st 

hpv 16 18 cervical cancer safety 
Begränsningar 
clinical trial, 5 år 
 

28 st träffar 1 st 

HPV vaccination AND cervical cancer screening AND 
attitudes 
Begränsningar 
clinical trial, 5 år 

1 st träff 1 st 

Papillomavirus Vaccines/immunology[Mesh]) AND 
Papillomavirus Vaccines/adverse effects[Mesh] 
Begränsningar 
clinical trial 
 

38 st träffar 1 st 
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Via Karolinska institutets hemsida (www.ki.se) har information sökts och från den 
sökningen har 3 st artiklar använts i detta arbete. Statistik på cancer frekvens gjordes på 
internet med orden: cancer statistik Sverige, cancer statistic europe, cancer statistic 
america, cancer statistic australia. Information har även sökts i fakta böcker.  
 
10 st original artiklar har valts ut för undersökning om HPV vaccination hos flickor i 
skolåldern kan påverka framtida screeningsdeltagande samt 3 st artiklar med avseende 
på allvarliga biverkningar av HPV vaccination. 
 
 

Resultat 
 
Studie 1 
I en studie från 2013 av Steens et al. var syfte att studera sambandet mellan flickors 
genomförande av HPV vaccinations program och deras framtida deltagande av 
livmoderhalsscreening i Nederländerna. Det förebyggande program mot 
livmoderhalscancern för kvinnor i Nederländerna består av ett HPV 
vaccinationsprogram för flickor i åldern 12 år där det bivalenta vaccinet används i tre dos 
regim som startade 2009 samt en organiserad cath up vaccinering för flickor  i åldern 13-
16 år. Screening av livmoderhalsen erbjuds gratis till kvinnor från 30 års ålder med ett 5 
års intervall som sker genom personlig inbjudan(25). 
 
Forskarna tänkte sig att mammors deltagande i screening kan användas som mått på 
flickors framtida screening deltagande. Flickor födda mellan 1993 och 1999 som deltagit 
i catch up vaccinering under 2009 och kvinnor som deltagit i screening mellan åren 
2005-2010 användes i studien där data hämtades från Praevent, Nederländernas 
vaccinations register och data från Cervix Information system (CIS) som tillhandahåller 
kvinnors deltagande av screening. En tredje part som inte var kopplad till studien kodade 
ihop flickorna med dess mödrar genom att skapa fyra filer, adress på deltagande flickor, 
flickornas vaccinationshistoria, kvinnornas adress och data på kvinnornas screening där 
individuella nummer gavs i alla fyra filerna för att sedan matcha flickorna med deras 
mödrar.  Olika kombinationer ställdes upp med avseende på om flickor deltagit eller ej i 
vaccinationsprogrammet där + representerade ja och – representerade nej samt 
mödrarnas screenings deltagande med + för ja och – för nej. Det gav kombinationerna 
++/-+/+-/--.  Studien visar att flickor som vaccineras (+) och som har en mamma som 
deltagit i screening (+) får ett kombinerat deltagande på 43 % mot ett kombinerat 
deltagande på 13 % där varken flickan eller mamman deltagit i någon förebyggande 
behandling (Tabell 1). Fler variabler som tog hänsyn till i studien var religiösa åsikter, 
socioekonomisk status och urbanisering(25).  
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Tabell 1. Andel flickor som genomgått tre dos HPV vaccination, andel kvinnor som genomfört livmoderhalsscreening. 
Kombinerat deltagande av flickornas vaccinerings status och dess mödrars deltagande i screening. Kombinationerna 
vaccination/screening där deltagande står för + och icke deltagande står för -. (------ anger kombination ej möjlig) 
Omarbetad tabell från Steens et al. (25) 

____________________________________________________________ 
 
                                                                                                                      Kombinerat deltagande ( %) 

 

 
 

 
Steens et al. fann att flickors fullföljande av HPV vaccination var positivt kopplat till deras 
mödrars deltagande i screeningprogram, OR:1:54, men däremot att påbörja HPV 
vaccinationsprogrammet och ett deltagande i screening uppvisade en något mindre 
koppling, OR: 1,40. Vidare kunde forskarna se att den kumulativa incidensen av 
livmoderhalscancer kan minska med 34% om upp till 53% flickor vaccineras samt deltar 
i screening mot att flickor bara screenas. Beräkningar gjordes på en kohort av 100000 
flickor i 12 års ålder(25). 
 
 
Studie 2 
Anhang Price et al. publicerade en studie 2011 där data med kvinnor från USA i åldern 
18-75 från Health information National Trends Survey (HINTS) 2008 och data med 
kvinnor i åldern 18-26 National health interview survey (NHIS) 2008 ingick. Av totalt 
21 781 prov på vuxna kvinnor, som samlades in av NHIS under januari till december 
2008 var det 1101 st som inkluderades och av dessa var det 12,7 % som tagit minst en dos 
HPV vaccin. Forskarna ville studera vilken kunskap vuxna kvinnor har om de 
rekommendationer som finns om livmoderhalsscreening efter att man tagit HPV vaccin 
som ung. De ville även titta på kvinnor som vaccinerats med HPV under 2007 och 2008 
deras avsikt att delta i livmoderhalsscreening i framtiden. Studien baserades på 
telefonintervjuer med ett slumpmässigt uppringningssystem (RDD-random digit 
dialing) Män, kvinnor som aldrig hört talas om HPV, kvinnor som haft 
livmoderhalscancer samt kvinnor äldre än 75 år exkluderades(26). 
  
Frågan som ställdes till de inkluderade 1586 st kvinnorna från HINTS var:  
Tror du att kvinnor som fått livmoderhalscancer vaccin eller HPV spruta behöver 
fortsätta att delta i screenings program för livmoderhalscancer med en Pap test? 
(Tabell 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Antal 
deltagare 
(% ) 

+vaccination 
+ screening 

-Vaccination 
+screening 

+vaccination 
-screening 

-vaccination 
-screening 

Totalt  
 

 337,368 43 34 10 13 

3 dos HPV 
vaccination 
(flickor) 

Ja 178,505 
 
(53) 

74 5,4 18 2,9 

 Nej 
 
 

158,863 
 
(47) 

------ 73 ------ 27 

Screenad 
(mödrar) 

Ja 258,291 
 
(77) 

56 44 ------ ------ 

 Nej 79,077 
 
(23) 

------ ------ 44 56 
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Tabell 2. Andel kvinnor i USA som svarat ja på frågan ” behöver kvinnor delta i screening efter de fått HPV vaccin”. 
Demografisk indelning ålder, utbildning och etnicitet. Data inhämtat från HINTS och för analys av statistiken användes 
Chi-två-tes.  Omarbetad tabell från Anhang Price et al (26). 

 
 
Variabler 
 
 

 
Kvinnor 18-75 år % 
 

 
Ja-svar på frågan % 
 

 
P 

Alla kvinnor (n=1586)  95,55   
 

 
Ålders grupper (år) 
 

   
0,07 

18-29 24,6  95,9   
30-64 67,0  95,9   
65-75 8,4  92,3   

 
 
Utbildning 
 

   
0,81 

Ej gymnasiet 8,3 93,3  
Gymnasiet examen 26,0 96,6  
Universitet studier eller 
yrkesskola 

36,8 95,5  

Universitets examen 28,9 95,8  
 

 
Ras/etnicitet 
 

   
0,08 

Icke latinamerikansk, vit 72,0 95,8  
Icke latinamerikans, svart 12,8 96,4  
latinamerikansk 9,5 94,5  
Andra/ flera etniciteter 5,7 93,2  

 
 
Anhang Price et al. fann att av de 1586 kvinnor som ingick i studien var det 95,55 % som 
ansåg att en HPV vaccinerad kvinna ska fortsätta att genomgå livmoderhalssrceening. I 
studien framkom också att det inte fanns någon signifikant skillnad i kännedom av detta 
mellan ras, graden av utbildning, inkomst, sjukvårdsförsäkring, tillgång till sjukvård 
eller tidigare cancer diagnos (26).  
 
Anhang Price et al. påvisade att de HPV vaccinerade kvinnorna (98,1%) hade en större 
avsikt att delta i pap test de kommande tre åren än de ovaccinerade kvinnorna (92,7%) 
med ett p<0,001. Forskarna fann inte några skillnader inom den vaccinerade gruppen 
med avseende på utbildning, etnicitet, inkomst för att delta i livmoderhalsscreening 
inom tre år.  
 
 
Studie 3 
Mather et al. har i en australiensk kvantitativ tvärsnittsstudie mellan maj och augusti 
2011 studerat hur kvinnor ser på sin mottaglighet för livmoderhalscancer, om det finns 
minder motivation för screening och risk för ett ökat beteende av oskyddat sex efter att 
de fått HPV vaccination samt hur mycket kunskap vaccinerade och ovaccinerade kvinnor 
har om rekommendationer för screening mot livmoderhalscancer. Till universitet i 
Sydney skickades information om studien ut via nätet till kvinnliga första års 
psykologstudenter i åldern 18-30.  Av dessa var det 16% (212 st) som deltog i studien 
dock slutförde 19 st inte studien(27). 
 
Deltagarna delades in i vaccinerade och ovaccinerade kvinnor och en enkät skickade till 
deltagarna där en tidsgräns på 30 sekunder per frågar sattes upp för att minska att 
deltagarna sökte svar på internet. Frågor som ställdes med svarsalternativ på en skala 
var: Uppskatta din sårbarhet för livmoderhalscancer. Avsikt att delta i 
livmoderhalsscreening. Attityd mot säkert sex. Kunskap om cervical screening. 
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Pålitligheten på skalorna testades med Cronbach´s alfa och där noterade forskarna att   
sårbahetsskalan inte var tillförlitlig men övriga skalor var tillräckligt eller mycket 
pålitliga enligt  Cronbach´s alfa(27). 
 
I studien fann Mather et al. att av de kvinnorna som uppfyllde kriteriet att ingå i 
screeningprogrammet hade 42% genomfört en livmoderhalsscreening. Vidare fanns det 
demografiska skillnader hos de vaccinerade och ovaccinerade kvinnorna, där över 
hälften 63,9 % av de vaccinerade var australiensare mot 37,8% hos de ovaccinerade. I 
den ovaccinerade gruppen var det 40,5% som var asiater.  I den vaccinerade gruppen var 
kvinnorna också mindre religiös och mer sexuellt aktiv mot den ovaccinerade gruppen.  
Att vara vaccinerad mot HPV visade inte vara någon markör för ett ökat deltagande av 
livmoderhalsscreening i framtiden (tabell 3).  På kunskapsfrågorna som ställdes till 
deltagarna om livmoderhalsscreening fann forskarna ingen ökad kunskap hos det 
vaccinerade, p=0,515 och den allmänna kunskapsnivån på ämnet var låg, hos både de 
vaccinerade och icke vaccinerade, där 48 % inte visste när man ska påbörja ett 
livmoderhalscancer screeningprogram enligt rekommendationerna(27).  
 
Tabell 3. Deltagarnas (n=193) avsikt att delta i framtida livmoderhalsscreening, jämförelse mellan 
vaccinerade kvinnor (mottagit minst en dos HPV vaccin) och icke vaccinerade. Där M= medelvärdet för hur 
många kvinnor som har för avsikt att delta i livmoderhalsscreening. Där SD = standardavvikelse, med ett 
95% konfidensintervall. Omarbetad tabell från Mather et al. (27). 
 
____________________________________________________         
                                   

Variabler M SD p 
Delta i framtida 
livmoderhalsscreening: 
 

   

Vaccinerad 15,74 2,81  
Icke vaccinerad 15,47 2,95  
toltalt 15,64 2,86 0,521 

 
 

Studie 4 
Vid en tvärsnitt studie av Brotherton et al. ingick 234 st unga kvinnor i åldern 18-28 år 
från Victoria, Australien. Deltagarna som var berättigad till catch up vaccination har lyfts 
ut från en ursprunglig populationsbaserad CATI tvärsnittsstudie 2009 med 1000 st 
kvinnor i åldern 18-69 år. Kvinnorna kontaktades via telefon av kvinnliga intervjuare 
som använde ett standard frågeformulär för frågorna. Av de kvinnor som uppger att de 
har minst en vaccination dos var det andelen störst hos de yngre kvinnorna, 18 år, med 
90 % mot 38,5% hos kvinnorna i åldern 28 år p-värde för trend p<0,001. Det höga 
vaccinationsdeltagandet hos 18 åringarna beror troligtvis på att 
vaccinationsprogrammet infördes i skolorna 2007 (19) 
 
De kvinnor, 222 st, som hade hört talas om HPV vaccinet i någon form fick svara på ett 
flertal påstående om HPV vaccination, livmoderhalscancer och screening (tabell 4).  
Brotheton et al. fann att 93 % av kvinnorna hade hört talats om en Pap test. Av dessa 
svarade 12 % att det användes för tidig upptäckt av livmoderhalscancer men 30 % ansåg 
att det bara påvisar livmoderhalscancer. Studien visar på att av de totala deltagande, 222 
st kvinnor, ansåg 95,9 % att pap test behövs efter en vaccination men påståendets 
pålitlighet kunde inte testas då antal som inte höll med var för lågt. 19 % trodde att 
vaccinet förebyggde all livmoderhalscancer. Vidare fann forskarna att 7,5% av de 
vaccinerade kvinnorna svarade att det är mindre troligt att de genomgår en pap test i 
framtiden efter vaccination(19). 
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Tabell 4. De påståenden som ställdes till de 222 st vaccinerade och ovaccinerade kvinnorna i Victoria, Australien samt 
resultatet (%) som forskarna fick, omarbetad tabell från Brotherton et al (19). 

____________________________________________________________ 
      
Påstående 

  
Vaccinerade kvinnor 
n=174 

 
Icke vaccinerade 
kvinnor n=48 

Pap test behövs även för vaccinerade Sant 97,1 91,7 
 Falsk 2,3 4,2 
 
 

Vet ej 0,6 4,2 

Vaccin kan förhindra all livmoderhalscancer om 
det ges i ett tidigt skede 

Sant 17,2 25,0 

 Falsk 75,9 64,6 
 
 

Vet ej 6,9 10,4 

Vaccinet kan användas för behandling av 
livmoderhalscancer eller livmoderhals-
förändringar 

Sant 8,0 12,5 

 Falskt 81,0 62,5 
 
 

Vet ej 10,9 25,0 

Vetskapen att vaccinet finns tillgängligt gör det 
mindre troligt att delta i pap rest i framtiden 

Sant ------- 16,7 

 Falsk -------- 81,3 
 
 

Vet ej -------- 2,1 

När jag tagit vaccinet är det mindre troligt att 
delta i pap rest i framtiden 

Sant 7,5 ------- 

 Falskt 92,0 ------- 
 
 

Vet ej 0,6 ------- 

Jag är inte orolig för att drabbas av 
livmoderhalscancer 

Sant 32,2 27,1 

    
 Falskt 64,9 62,5 
 Vet ej 2,9 10,4 
    

  
 
Studie 5 
En tvärsnittsstudie av Haesbaert et al. utförd i Rhône-Alpes region i Frankrike under 
2008 hade som syfte att studera vilka kunskaper franska kvinnor i åldern 18-65 år hade 
om livmoderhalscancer, Pap test och HPV vaccin efter att vaccinet fått licens 2007 i 
Frankrike. Från en tidigare studie anmäldes 39 st läkare att frivilligt delta i studien. 
Kvinnor som besökte sin läkare blev erbjuden att anonymt fylla i ett frågeformulär med 
allmänna sociodemografiska frågor, förebyggande av sjukdom, gynekologisk historia, 
kunskap om livmoderhalscancer och där ingick frågor om dess orsak, HPV och 
förebyggande åtgärder. En personlig intervju genomfördes med de kvinnor som deltagit 
i frågeformuläret och hade döttrar i åldern 14-18 år (tabell 5).  
 
Haesbaert et al. fann att 61 % av 1478 tillfrågade visste vad syftet med en Pap test var. 
Att kvinnor bör delta i screeningsprogram under sitt vuxna liv var det 81,9% som ansåg 
och kännedom om HPV vaccin hade 76,2% av kvinnorna. Information om vaccinet hade 
54,7 % av deltagarna fått via television. Endast 16,9% visste att HPV orsakade 
livmoderhalscancer. Vidare såg Haesbaert et al. att anledning till att 65,8% av de 
mammor som var positiv till vaccination för sina döttrar var att skydda döttrarna mot 
allvarlig sjukdom, livmoderhalscancer. Däremot ansåg 14,4% av de positiva mammorna 
att vaccinet skyddade mot all gynekologisk cancer och förebyggde sexuellt överförbara 
sjukdomar(28). 
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Tabell 5. Påståenden samt resultat vid personlig intervju med kvinnor från Rhône-Alpes region som hade döttrar i åldern 
14-18 år.  Kvinnorna grupperas efter inställning till HPV vaccination där 114 st var positiv till vaccination och 80 st ej 
bestämt/ mot vaccination. Omarbetad tabell från Haesebaert et al (28). 
_________________________________________________________________________ 

Påstående Positiv till HPV 
vaccination (%) 

Ej bestämt eller mot HPV 
vaccination (%) 

p-värde 

Cellprov syftar till att förebygga 
livmoderhalscancer 

66,7 67,5 0,903 

Cellprov skall tas under hela vuxna livet 79,8 91,3 0,030 
Har hört om HPV vaccin 98,2 87,3 0,004 
HPV vaccin rekommenderas till yngre 
flickor före sexual debut 

52,6 37,5 0,038 

    

 
 
Studie 6 
En studie från Canada genomförd av Drolet et al. studerar forskarna bla. vilka 
sociodemografiska grupper som har ett lägre screeningsdeltagande av 
livmoderhalscancer. Tidigare studier har visat att riskbeteende som flera sexuella 
partner tidigt i livet samt inte deltagande eller dålig följsamhet av livmoderhalsscreening 
påverkas av olika sociodemografiska karaktärerna som ålder, utbildning, inkomst, 
etnicitet (18). 
 
Forskarna har använt data från Canadia community healt survey (CCHS) en nationell 
tvärsnittsstudie som är genomförd av Statistic Canada. CCHS utfördes mellan januari 
2005 och december 2005 med deltagare från åldern 12 år och uppåt där 132 947 st 
fullföljde intervjuerna. Av dessa var det 49% som intervjuades personligen och 50% 
intervjuades per telefon. Även data från en prospektiv studie PISCES (Psychosocila 
impact of abnormal smear pap and condylomes in Canada: an epidemological study) 
som genomfördes mellan augusti 2006 och augusti 2008 och studerade HPV relaterade 
sjukdomar användes. Drolet et al. använde data på kvinnor i åldern 25 till 44 år.  
 
Drolet et al. fann att 9 % av kvinnorna aldrig hade deltagit i en livmoderhalsscreening 
och av de som genomgått en cellprovs tagning var det 10% som låtit det gå mer än tre år 
mellan provtagningarna. Forskarna såg även att både utbildning och inkomst påverkade 
screenings deltagande. Hos kvinnor med låg utbildning och låg inkomst var det 2,4 (95% 
CI 1,7-3,4 resp 95% CI 1,6-3,4) gånger större risk att kvinnorna inte deltog i screening 
jämfört mot de med högre utbildning och högre inkomst(18). 

 
 
Studie 7 
I en kohortstudie av Azerkan et al. har forskarna undersökt hur många kvinnor som 
deltar i livmoderhalscancer screening av svensk födda och immigrerade kvinnor i Sverige 
samt risken att senare drabbas av livmoderhalscancer. Deltagarna var kvinnor i åldern 
23 till 60 år som levde och bott någon gång i Sverige under tiden 1993-2005. Från det 
svenska totala populationsregistret (TPR) fick man kohorten. Genom att matcha data 
från kohorten med data från National Cervical Screening Register Program (NCSR), ett 
register innehållande information på cellprov men även cytologiska och histologiska 
diagnoser på kvinnor från 1995, fick forskarna fram sitt underlag för studien(15). 
 
Azerkan et al. fann att 62% av de svenskfödda kvinnorna och 49% av de utländsk födda 
kvinnorna deltog i livmoderhalsscreening enligt de nationella riktlinjerna. Vidare såg 
forskarna att det fanns skillnader i deltagandet inom den immigrerade gruppen 
beroende på vilket land kvinnorna härstammade ifrån. Deltagandet varierade mellan 
32% av kvinnor från Australien eller Nya Zealand till 58% av finska kvinnor men även 
vid vilken åldern kvinnorna flyttade till Sverige påverkade, med ett högre 
screeningsdeltagande om kvinnorna flyttade till Sverige före 30 års åldern men 
skillnader fanns även mellan landsgrupperna. Av de kvinnor, svenskfödd och 
immigrerade, som deltagit i screening, visade incidenstal på 10 fall per 100 000 att 
drabbas av livmoderhalscancer jämfört mot 35 fall per 100 000de hos kvinnor som inte 
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deltagit i screening. Undersökningen visade även att den relativa risk (RR) av 
livmoderhalscancer var betydligt lägre hos de immigrerade kvinnorna jämfört med 
svenskfödda och här påverkade inte screeningsdeltagandet. RR=0,8 (95% CI 0,7-0,9) 
hos de som ej deltagit i screening  och RR=0,7 (95% CI 0,6-0,9) hos de som deltagit i 
screening jämfört med svenskfödda. De immigrerade kvinnorna i åldern 40-49år och 50 
år uppåt löpte större risk att drabbas av livmoderhalscancer jämfört med de kvinnor som 
immigrerade mellan 20-29 år till Sverige det visade den relativa risken med RR=2,0 resp 
RR=2,2. Att inte delta i screeningsprogrammet ökade risken för livmoderhalscancer med 
upp till 5 gånger både hos immigrerade och svenskfödda kvinnor där incidence rate ratio 
(IRR) bestämdes till 5,4 för immigrerade och 5,1 för svenskfödda(15). 
 
 
Studie 8 
I England har en studie utförts av Bowyer et al. för att få svar på vilka kunskaper engelska 
flickor har om HPV och HPV vaccin efter att man 3 år tidigare infört 
vaccinationsprogram i skolorna. I deras studie ingick 1033 flickor i åldern 15-16 år. Av 
dessa var det 76,6 % som fått en, två eller alla tre doser av HPV vaccinet. 10,1 % räknades 
till ovaccinerade hit hörde de som inte velat ta vaccinet, några som inte fått erbjudande 
samt de som inte vaccinerats. De deltagande flickorna kom från 13 skolor i London och 
all data samlades in via en enkät med frågor om vaccinationsstatus, kännedom om HPV, 
etnicitet och religion som fylldes i på respektive skola. De flickor som hade hört talas om 
HPV fick även fylla i en enkät med 21 påståenden och som täckte kunskaper om 
kopplingen mellan HPV och vaccination(29). 
 
 I jämförelse mellan de vaccinerade och de icke vaccinerade flickorna fann Bowyer et al. 
att de vaccinerade flickorna var statistiskt mer medveten om HPV än icke vaccinerade. 
Totalt var det 1025 st som svarat på frågan där 80% av deltagarna hade hört talas om 
HPV. Vidare såg forskarna att av de flickor som hade hört talas om HPV var det 52,7% 
som ansåg att påståendet ”efter en HPV vaccination behöver man inte gå på screening 
i framtiden" var falskt. 53,1 % kände till att HPV kan orsaka livmoderhalscancer. Av de 
21 påståenden som ställdes var antalet svar på vet ej överrepresenterat på 11 st. Däribland 
påståendet ” HPV vaccin är mest effektivt om det ges till personer som aldrig haft sex” 
och ”En person som har tagit HPV vaccinet kan inte utveckla livmoderhalscancer” här 
svarade 55,9% resp 51,4 % av flickorna vet ej. Boweyer et al. delade in deltagarna i två 
grupper med avseende på kunskap om HPV där indelningen gavs efter antal rätt på 
enkäten, mycket eller lite kunskap. 56,7% av deltagarna hade låg kunskap om HPV och 
43,3% hade mycket kunskap om HPV(29). 
 

 
Studie 9 
Head et al. har i en tvärsnitt studie studerat vad sexuellt aktiva kvinnor känner till om 
cellprov efter att HPV vaccin lanserats i USA. 145 st kvinnor i åldern 18-24 på ett 
universitet i södra USA deltog i studien under januari till maj 2007. Kvinnor som besökte 
sin gynekolog för en rutinkontroll, cellprov eller könssjukdom blev erbjuden att delta i 
studien och på plats direkt efter undersökningen fylla i enkäten. Frågorna i enkäten var 
både med svarsalternativ och öppna frågor där de utgått ifrån frågeställningar från en 
tidigare studie av Blake et al. som tagit upp ämnet ” kunskap om pap smear”. Kvinnorna 
fick besvara frågan ”Vad menas med pap smear”? Bedömning av svarsalternativen 
utfördes av två forskare som utifrån uppställda kriterier grupperade kvinnornas svar i 
fyra kategorier 0-3 där 0 representerade ingen aning, 1 lite aning, 2 god förståelse och 3 
utmärk förståelse (figur 4). Vidare fick deltagarna hitta synonymer till ordet pap smear 
där det fick välja på ett antal föreslagna fraser som ”test för HPV”, ”test för graviditet”, 
”test för könssjukdomar, ”kontroll”,  ”test för livmoderhalscancer”, ” Ingen ovan” och 
”Jag vet inte”(30). 
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                  Figur 4. Förståelse för termen  pap smear  hos 145 st kvinnor från södra USA i åldern 18-24 

 
Forskarna tittade på kvinnornas demografiska information, gynekologisk bakgrund, 
riskbeteende för HPV och center för den epidemiologiska studie depression skala (CESD-
8)(tabell 6). Ålder var associerad både till pap smears definition samt rätt pap smear 
synonym och CESD-8. Med flera variabler som sattes i korrelation mot kunskapen om 
pap smear fick man fram ett resultat som skildrade kvinnornas bakgrund mot kännedom 
om HPV och pap smear. 
 
Tabell 6. Korrelationen mellan två variabler med avseende på pap smears definitionen och pap smears 
synonym. Där ett värde på + 1 visar på positivt samband, -1 på negativt samband och 0 visar på ett svagt 
linjärt samband. Omarbetad tabell från Head et al. (30). 

______________________________________________________ 
 
 
 
Korrelation 

Pap smear  
Definition 

Korrelations 
koeficient 

 
 

p 

Pap smear 
synonym 

Korrelations 
koeficient 

 
 

p 

Ålder 0,20 0,02 0,23 0,005 
Antal besök hos 
gynekolog 

-0,005 0,95 -0,07 0,39 

CESD-8 -0,15 0,08 0,1 0,86 
Antal sex partners -0,09 0,28 -0,17 0,05 
Aktivt sex liv -0,07 0,44 0,03 0,69 

 
 
Studie 10 
Föräldrars inställning till en HPV vaccination för sitt barn och rädsla runt en vaccination 
har studerats i en svensk tvärsnittsstudie av Dahlström et al. Under januari till maj 2007 
samlades svar in från föräldrar till barn i åldern 12-15 år, som blivit slumpmässigt utvalda 
att delta i studien. Föräldrar till 16000 flickor och 4000 pojkar fick information om 
studien via mailadress där det även fanns en länk till enkät undersökningen, även 
möjlighet att skicka svaren via post var möjligt. De föräldrar som inte svarat på enkäten 
efter två påminnelser blev uppringda och efter deltagarnas medgivande utfördes en 
personlig intervju via telefon. Totalt deltog 13946 föräldrar, 58 % var mödrar och 
medelåldern hos föräldrarna var 44 år, 70% var föräldrar till flickor.  
 
Utifrån deltagarunderlaget fick Dahlström et al. fram att 63% kunde tänka sig att 
vaccinera sina barn  mot HPV även om vaccinet kostade medans 3% inte alls ville  
vaccinera sitt barn mot HPV. Vidare var 15-17 år den bästa åldern att vaccinera på ansåg 
53% av de föräldrar som var positiv till en vaccination. 6% av föräldrar till flickor trodde 
att en HPV vaccination gav fullt skydd mot livmoderhalscancer och46,2 % svarade vet ej. 
14 % trodde att det gav fullt skydd mot kondylom. Den största oro som föräldrarna kände 
runt en HPV vaccination var allvarligare biverkningar där 91,6% uppgett det.  79,4% 
angav oro över om HPV vaccinet gav fullt skydd.  
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Allvarligare biverkningar efter en HPV vaccination  
 

Studie 1 
I en dansk och svensk studie av Arnheim-Dahlström et al. har forskarna undersökt om 
de förekommer allvarligare biverkningar av det kvadrala HPV vaccinet (merck) som 
autoimmuna sjukdomar, neurologiska sjukdomar och venös tromboembolism. Studien 
är utförd mellan oktober 2006 och december 2010 på flickor från Danmark och Sverige 
i åldersgruppen 10-17 år med totalt 997 585 flickor och av dessa var det 238 608 flickor 
som var vaccinerad med minst en dos (32). 
 
De variabler som användes för att få fram en säkerhet på signalens styrka på 
biverkningarna var pålitligheten av analys, styrkan i relativa risken och 
överensstämmelse mellan länderna. Arnheim-Dahlström et al. fann att 29 st 
biverkningar uppfyllde kriteriet för fortsatt analys. Av dessa var det 23 fall av 
autoimmuna sjukdomar, 5 fall av neurologisk påverkan och ett fall med venös 
tromboembolism. Vid de autoimmuna sjukdomarna var det tre fall som med ytterligare 
analys stämde in på kriterierna där de relativa risk värdet visade på över 1 för alla tre, 
Bechet`s syndrom RR=3,37 (95 CI 1,05-10,80), Raynaud`s sjukdom RR=1,67 (95% CI 
1,14-2,04) och typ 1 diabetes RR=1,29 (95% CI 1,03-1,62) vilket visar på en överrisk för 
dessa sjukdomar. Forskarna mätte styrkan i signalen för att se om det fanns en ökad RR 
när det analyserades separat. Där fann forskarna att sjukdomarna som utvecklats var 
kopplat till vaccinet men att risk signalerna var relativt svaga. För den neurologiska 
påverkan fann forskarna ingen signifikant förhöjning av RR (32).  
 
 
Studie 2 
I en blindad kontrollerad randomiserad fas III studie av Rivera et al. ville forskarna 
undersöka om det förekom allvarligare biverkningar med vaccinet HPV-16/18 ASO4-
adjuvans som ges till flickor i åldern 10-14 år. 2067st friska flickor delades slumpmässigt 
in i två grupper. Den exponerade gruppen fick HPV-16/18 vaccine(GlaxoSmithKline 
Biologicals) med en dos på 20 µg vardera av HPV-16 och HPV-18 med ett adjuvans 
system ASO4 och där kontrollgruppen fick hepatit A virus (HAV) vaccin 
(GlaxoSmithKline Biologicals). Flickorna fick vaccinet individuellt under månad 0, 1 och 
6 där personalen som gav vaccinet inte var inblandad i studien efter vaccinationen.  
Totalt var det fem besök under 12 månader med en avslutande telefon kontakt vid månad 
12. Deltagarna fick gradera biverkningarna efter en skala från 0-3, där de generella 
symtom som ingick var smärta, rodnad, feber, huvudvärk, svaghet, gastrointenstinala 
symtom, ledsmärta, muskel smärtor och urtikaria (33).  
 
Forskarna kunde inte se någon skillnad mellan de båda grupperna med avseende på 
allvarligare biverkningar (tabell 7). De biverkningar som rapporterades ansågs inte var 
knyten till vaccinationerna. Forskarna fann skillnad med avseende på smärta, rodnad 
och svullnad där flickorna som tagit HPV vaccinet rapporterade för lokal symtom 70,1% 
smärta, 27,7% rodnad samt 23,5%  rapporterade svullnad jämfört med kontroll gruppen 
som upplevde 41,3% smärta, 13,7% rodnad och 8,5% svullnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 15 

Tabell 7. Antal rapporterade fall av allvarligare biverkningar, nya kroniska sjukdomar och signifikanta medicinska 
förhållanden av både försöksgrupp och kontroll grupp. Omarbetad tabell från Rivera et al (33). 

___________________________________________________________ 
 Försöksgrupp 

 
HPV 16/18 
vaccin 

 Kontrollgrupp 
 
hepatitis A vaccin 

 

  n (%) 95% CI n (%) 95% CI 
Allvarliga biverkningar     
Upp till 7 mån 11 (1,1) 0,5, 1,9 13 (1,3) 0,7 2,1 
Mellan 7-12 mån 13 (1,3) 0,7, 2,2 10 (1,0) 0,5, 1,8 
Uppkomst kroniska 
sjukdomar 

    

Upp till 7 mån 25 (2,4) 1,6, 3,5 21 (2,0) 1,3 3,1 
Mellan 7-12 mån 3 (0,3) 0,1, 0,9 6 (0,6) 0,2 1,3 
Signifikanta medicinska 
förhållanden 

    

Rapporterade inom 30 
dagar 

130 (12,6) 10,6, 14,7 160 (15,5) 13,3 , 17,9 

Rapporterade mellan 
månad 7-12 

36 (3,6) 2,5,  4,9 35 (3,5) 2,4, 4,8 

     

 
 
 
Studie 3 
Muñoz et al. har i en studie mellan 18 juli 2004 till 30 April 2005 studerat det 
kvadrivalenta HPV vaccinets säkerhet, immunrespons och effektivitet hos kvinnor i 
åldern 24-45 år som redan har haft sexuell debut. I den randomiserad kontrollerade 
dubbelblindstudie deltog 3819 st kvinnor från Colombia, Frankrike, Tyskaland, 
Filippinerna, Spanien, Thailand och USA som valts ut från kommunala hälsocenter, 
akademiska hälsocenter och primärvården. Två grupper skapades med slumpmässig 
fördelning. Den exponerade gruppen fick kvadrivalent HPV vaccin (Gardasil) och 
kontrollgruppen ett placebo innehållande aluminium. Vaccinet gavs till deltagarna dag 
1, månad 2 och månad 6. Biverkningar rapporterades in från dag 1-15 efter 
vaccinationstillfället med ett vaccinationsrapportkort (34). 
 
Muñoz et al. fann inte någon skillnad på de inrapporterade allvarliga biverkningarna 
mellan den exponerade och kontrollerade gruppen. Av de 1889 deltagarna som fått det 
kvadrivalenta HPV vaccinet rapporterades 3 st allvarliga biverkningar rinit, yrsel, 
spänningshuvudvärk.  I kontroll gruppen var det 1886 som fick placebo av dessa 
rapporterades 7 st allvarliga biverkningar; inflammation i mag/tarmkanalen, 
lungtuberkulos, gastrointenstinal tuberkulos, anemi, 2 st pyelonefrit, 
utomkvedshavandeskap och hepatit. De biverkningar som forskarna ansåg vara 
vaccinrelaterade var biverkningar vid det området som vaccinationen gavs och systemisk 
påverkan. 76,7% upplevde biverkningar från vaccinationsområdet i den exponerade 
gruppen mot 64,3% i kontrollerade gruppen.  39,4% rapporterade systemiska 
biverkningar av den HPV vaccinerade gruppen mot 36,9% av den kontrollerade gruppen. 
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Diskussion 

 
Kopplingen mellan HPV vaccination och screening 
En frågeställning vid arbetets början var om unga kvinnor var positiv till deltagande av 
livmoderhalsscreening efter en HPV vaccination. 
I denna litteraturstudie har jag studerat fem tvärsnittsstudierna som studerade flickor 
och yngre kvinnors kunskaper om HPV vaccination. 
 
I Bowyer et al. studie (28) där deltagarna var skolungdomar i åldern 15-16 år var det 
knappt hälften av de tillfrågade som kände till att deltagande av screening är nödvändigt 
i framtiden trots att man är HPV vaccinerade. De här skolflickorna hade tre år tidigare 
blivit erbjuden HPV vaccin och ¾ av flickorna hade även tagit vaccinet. Flickorna hade 
fått information om HPV vaccinet och att det var nödvändigt med screening i framtiden. 
Trots detta var det endast 43,3 % av flickorna som forskarna ansåg hade god kunskap om 
HPV. Här hade även ett tidigare urval gjorts där 20% av deltagarna inte hade hört talas 
om HPV. Det framkommer inte i Bowyer et al. studie om flickorna var positiv till att 
själva delta i screening i framtiden.  
 
Då en HPV vaccination endast skyddar mot livmoderhalscancer till 70 % anser jag att 
hur informationen ges om vaccinets är väldigt viktig, att det tydligt kommer fram att med 
en vaccination har man inte ett fullt skydd mot livmoderhalscancer utan att följa de 
nationella program för livmoderhalsscreening är viktigt för att förbygga cancer i 
livmodern.   Det jag funderade på innan arbetet startade var om unga flickor som tar 
vaccinet i skolan i framtiden har med sig information att de är vaccinerad mot 
livmoderhalscancer men inte att screening är nödvändigt. Flickorna i Bowyer et al. studie 
var runt 12 år när de vaccinerades som är den åldern många vaccinationsprogram 
rekommenderar. Kan det vara så att informationen om vaccinet lästes av föräldrarna och 
att flickorna inte var deltagande i informationen. Kan det vara så att informationen är 
tydlig men att flickor i den åldern inte är mottaglig att ta till sig information angående 
livmoderhalscancer, en sjukdom som drabbar vuxna.   
 
Psykologstudenterna i Mather et al.(26) studie hade låg kunskap om när kvinnor, 
vaccinerad eller icke vaccinerad, ska gå på screening. Att vara HPV vaccinerad var inte 
en signifikans för att delta i screening. Det här är en väldigt liten studie och har ett 
begränsat urval som inte är representativt för alla flickor/yngre kvinnor. Det är dock 
intressant att deltagarna var personer i en högre utbildning och det har visats i tidigare 
studier att utbildningsnivå har betydelse för screeningsdeltagande (18).  
 
I studien av Head et al.(29) har yngre kvinnor 18-24 år från USA deltagit. Det här var en 
liten studie där deltagarna var besökare hos en gynekolog. Endast 1 av 10 förstod vad ett 
cellprov innebär. Min fråga är om kunskapen angående cellprov är så låg kommer det att 
påverkar ett deltagande i framtida screeningsprogram för dessa kvinnor? Det går inte att 
svara på utifrån den här studien då den inte är representativ för USA:s yngre kvinnor då 
deltagarunderlaget är litet och det är begränsat till gynekologbesökare. Det som 
framkommer i studien är att kvinnorna har besökt gynekolog en eller flera gånger och 
var sexuellt aktiv. Det jag kan fundera på är vilken allmän information om cellprov och 
HPV som gynekologer ger till sina patienter.  
 
En studie av Anhang price et al.(25) visade att ca 95% av den studerade populationen 
som var i åldern 18-29 år ansåg att kvinnorna efter en HPV vaccination bör delta i 
cellprovskontroller i framtiden. I undersökningen har forskarna valt att ställa frågan till 
deltagare som redan hade kännedom om HPV och exkluderat kvinnor som inte har 
kännedom om HPV. Här har en begräsning i studiepopulationen gjorts som gör att 
resultatet inte är representativt för alla unga kvinnor. Av de 1586 kvinnorna som deltog 
i studien var det 557 st kvinnor som exkluderades. Det skulle vara av intresse att veta 
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vilken kunskap kvinnor som inte hat kännedom om HPV har om livmoderhalscancer och 
screening då det har visat att kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer är de som inte 
har deltagit i screening eller missat någon screening. I studien av Brother et al. var det 
12 kvinnor av 234 som inte hade hört om HPV och exkluderades i frågan om screening 
efter vaccination. Av de kvinnor som hört om HPV fanns en hög kännedom att screening 
behövs efter vaccinering, 95,9%. Det resultatet stämmer väl överens med Anhang price 
et al. studie. Båda studierna är tvärsnittsstudier som hämtat data via register och 
representera Australien och USA, länder som har organiserad screeningprogram.  
 
Mina tankar är varför är kunskapen så mycket högre i dessa två studier jämfört med 
studierna på de engelska skolflickorna av Bowyer et al samt studien från Australien på 
psykologstudenterna av Mather et al.? Som tidigare nämnt är det skillnader på urvalet 
när forskarna har inkluderat och exkluderat deltagare. Åldern är också en faktor som 
verkar påverkar kunskapsresultatet. I de studier med lägre kunskap om HPV är också 
åldern på deltagarna lägre, där flickorna i Bowyer et al. studien var 15-16 år och i Mather 
et al. studie var genomsnittsåldern 19 år. En tanke är att med ökad ålder kommer kvinnor 
mer i kontakt med gynekologer, kvinnor får kallelse till livmoderhalsscreening och med 
det finns fler möjligheter till att få information riktad till kvinnan. 
 
Det som var anmärkningsvärt är att endast 16,9 % visste att HPV orsakade 
livmoderhalscancer i Haesbaert et al. studie vilket tyder på att kunskaperna om HPV 
vaccinet är lågt även om 81,9 % hade uppfattningen att kvinnor bör delta i 
livmoderhalsscreening under sitt vuxna liv. Där kan en slutsats vara att även om kvinnor 
inte har kunskap om uppkomsten av livmoderhalscancer så deltar kvinnor i screening 
och det även om man är HPV vaccinerad. 
 
I en studie av Steens et al. tänkte sig forskarna att mammors positiva attityd mot 
screening påverkar deras döttrars deltagande i framtiden. Studie utfördes med 
matematiska beräkningar som visade på en positiv koppling mellan flickor som HPV 
vaccinerats och deras mammors deltagande i screeningsprogram. Det här resultatet visar 
på kopplingen hos mödrar som inte själv har haft tillgång till HPV vaccin som ung. Vilken 
kunskap mammorna har om HPV vaccinet vet vi inte och vilken information som för över 
från mor till dotter. Den grupp som var i risk att stå utanför ett förebyggande program 
var flickor med yngre mammor med låg socioekonomisk status och levde i en tätort.  
 
Två av studierna Drolet et el. och Azerkan et al. undersökte sambanden mellan olika 
samhällsgrupper och förebyggande åtgärder för livmoderhals cancer. De Studierna 
visade att de sociodemografiska har betydelse på andelen som deltar i 
livmoderhalsscreening. Drolet et al. visade på att kvinnor med en lägre utbildning och 
lägre inkomst har ett lägre screeningsdeltagande. Ett screeningsdeltagande påverkas 
även av kvinnans etniska bakgrund där Azerkan et al. visade i sin studie från Sverige att 
immigrerade kvinnor hade ett lägre screeningsdeltagande mot svenskfödda kvinnor. 
Azerkan et al. visade även att det var stora skillnader inom den immigrerade grupperna 
beroende på vilket land man kom ifrån.  
 
I den svenska studien av Dahlström et al. där föräldrars attityd och kunskap om HPV 
undersöktes, var kunskapen om vaccinets skydd lågt. Mindre än hälften visste att de inte 
gav fullt skydd mot livmoderhalscancer. Den största oron föräldrarna upplevde om 
vaccinet var allvarliga biverkningar men nästan 80 % kände oro om vaccinet gav fullt 
skydd. Det här var en stor studie med ett slumpmässigt urval som representerar föräldrar 
med barn i åldern 12-15 väl. Kunskapen som föräldrar har påverkar den information som 
barnet får med sig hemifrån. Om över hälften av föräldrarna inte vet vad HPV vaccinet 
ger för skydd vilka råd ger föräldrarna sina barn om deltagande i livmoderhalsscreening?  
 
Sammanfattande visar studierna att flickor i skolåldern och yngre kvinnor har låg 
kunskap om HPV vaccinet och livmoderhalsscreening. Att flickor har en tendens att följa 
sina mödrars beteende vad gäller screeningsdeltagande och att föräldrar till flickor i 
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Sverige är positiv till HPV vaccin men känner stor oro för biverkningar och vilket skydd 
vaccinet ger samt att kunskaperna om HPV skyddet var lågt.  De demografiska 
skillnaderna påverkar screeningsdeltagandet och att följa ett HPV vaccinations program. 
 
Allvarliga biverkningar 
Arbetet som har studerat allvarliga biverkningar av HPV vaccinet visar att de tre 
studierna inte har kunnat påvisa några allvarliga biverkningar. I den största studien av 
Arnheim-Dahlström et al. (32) ingick 300000 flickor som tagit HPV vaccinet. Studien 
var inte finansierad av läkemedelsbolagen GlaxoSmithKline eller Merck. Den visade inte 
på några allvarliga biverkningar även om det fanns en signifikant ökad relativ risk för tre 
autoimmuna sjukdomar. De andra två studierna av  Rivera et al. och Muñoz et al.  var 
båda finansierade av läkemedelsbolagen GlaxoSmithKline eller Merck med ett betydligt 
mindre provunderlag.  
Det har varit svårt att finna studier på biverkningar som är oberoende av 
läkemedelsbolagen. Då det är ett profylaktiskt läkemedel som är tänkt ska användas av 
alla flickor i skolåldern för att skydda mot en sjukdom som i vår del av världen inte är så 
utbredd och dessutom inte skyddar mot sjukdomen fullt ut kan frågan ställas; Är ett fall 
av allvarlig biverkning för mycket? Därför behövs mer oberoende forskning på vaccinets 
biverkningar. 
 
 

Slutsats 

Min slutsats av den här litteraturstudien är att flickor, kvinnor och föräldrar har för lite 
kunskap om HPV vaccinet och livmoderhals screening. Det behövs mer information om 
vaccinets skydd och syfte med den förebyggande livmoderhalsscreening. HPV vaccinet 
har inte visat på några allvarliga biverkningar men det behövs mer forskning. 
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