
 
HPV-vaccinera männen för kvinnornas skull 
 

Kvinnors hälsa behöver sättas i första rummet. HPV-viruset står för ca 70% av alla fall av 

livmoderhalscancer och spridningen behöver stoppas för att rädda kvinnors liv. Konsekvenserna av 

livmoderhalscancer är inte enbart fara för liv, det innebär också stora psykologiska konsekvenser för 

de drabbade. Operationen kan medföra svårigheter för framtida graviditeter och det är för många 

kvinnor jobbigare att hantera än det fysiska ingreppet. Vaccination mot HPV har funnits i 20 år men 

det har hittills bara varit kvinnor som vaccinerats.  

Centerpartiet ställer sig därför positivt till att vaccineringen inför i det nationella 

vaccinationsprogrammet för både pojkar och flickor. 

HPV är sexuellt överförbart men ändå är informationen kring viruset otillräcklig. Många vet inte om att 

kondom inte är ett tillräckligt skydd från HPV, även om det minskar risken en del. Klamydia och 

gonorré, HIV och herpes är allmänt känt, men att du riskerar att få livmoderhalscancer om du har 

oskyddat sex är för många okänt.  

HPV kan smitta via all form av sexuell kontakt samt genom huden vilket gör att du är otroligt utsatt 

som kvinna, även om du har skyddat sex.  Vaccination mot HPV har alltid legat på kvinnors ansvar trots 

att det är män som i störst utsträckning bär på HPV latent och smittar sina olika sexpartners. HPV 

kommer aldrig att utrotas om inte alla vaccinerar sig mot det, oavsett kön. Det är därför en god satsning 

att börja vaccinera både pojkar och flickor innan de gör sexuell debut.  

Ett annat steg i att förhindra spridningen av HPV är att det nu införts hemtester för HPV i Region Skåne. 

Där kvinnor kan ta testet själva för att sedan bli kallade till cellprovtagning om det visar på aktivt HPV. 

Detta gör att man snabbare kan upptäcka aktivt HPV och sätta in behandling tidigt, allt för att minska 

utvecklingen av livmoderhalscancer. HPV är ingen kvinnofråga, det berör oss alla. Det är bara kvinnor 

som utvecklar livmoderhalscancer men utrotningen av HPV är ett samhällsintresse och det är dags att 

vi alla tar lika ansvar för att stoppa spridningen.  

Centerpartiet verkar för en jämlik och jämställd vård i hela Skåne, där kvinnors hälsa är högt 

prioriterat. För ett jämställt samhälle måste vi ha en vård och insatser som riktar sig till alla och där 

även män tar sin del av ansvaret.  

Sofia Nilsson (C) riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet  

Birte Sandberg (C) regionråd och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden  

Warda Fatih (C) regionråd och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden 


