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HPV-‐vaccinet	  är	  säkert	  och	  verksamt	  
	  
Insändarskribenten	  (ML)	  kommer	  med	  häpnadsväckande	  påståenden	  kring	  humant	  
papillomvirus	  (HPV),	  cancer	  och	  HPV-‐vaccinet	  som	  nu	  äntligen	  har	  börjat	  erbjudas	  unga	  
flickor	  i	  Sverige.	  Hon	  hävdar	  att	  a)	  HPV-‐infektioner	  sällan	  smittar,	  b)	  att	  de	  inte	  ger	  
upphov	  till	  livmoderhalscancer,	  c)	  att	  vaccinet	  kan	  orsaka	  cancer	  men	  att	  detta	  har	  
tystats	  ner,	  d)	  att	  vaccinet	  inte	  har	  effekt	  och	  är	  värdelöst,	  e)	  att	  vaccinet	  är	  farligt.	  Hon	  
hänvisar	  till	  källor	  i	  USA	  som	  hon	  påstår	  styrker	  detta.	  I	  de	  fall	  som	  går	  att	  kontrollera	  
har	  hon	  missförstått	  källorna.	  Alla	  hennes	  påståenden	  är	  felaktiga.	  	  
Fakta	  är	  a)	  att	  HPV	  är	  mycket	  smittsamt.	  En	  majoritet	  av	  den	  sexuellt	  aktiva	  
befolkningen	  i	  Sverige	  kan	  räkna	  med	  att	  bli	  smittade	  med	  de	  HPV-‐typer	  som	  kan	  ge	  
cancer,	  under	  sin	  livstid.	  I	  en	  dansk	  studie	  (Kjaer	  2008)	  var	  vid	  ett	  undersökningstillfälle	  
(en	  s.k.	  tvärsnittsstudie)	  hela	  18%	  av	  kvinnor	  mellan	  20	  och	  25	  år	  just	  då	  smittade	  med	  
HPV	  16	  och	  18,	  de	  typer	  som	  vaccinet	  skyddar	  emot.	  Fler	  än	  dessa	  har	  varit	  smittade	  
tidigare,	  eller	  kommer	  att	  bli	  smittade	  senare	  i	  livet.	  Sant	  är	  att	  de	  flesta	  läker	  ut	  sina	  
infektioner,	  men	  många	  som	  inte	  gör	  det	  utvecklar	  allvarliga	  cellförändringar	  som	  i	  hög	  
utsträckning	  leder	  till	  cancer.	  Detta	  kan	  förhindras	  med	  vaccin.	  b)	  Sambandet	  mellan	  
HPV	  och	  livmoderhalscancer	  är	  mycket	  starkt	  och	  tydligare	  än	  t.o.m.	  sambandet	  mellan	  
rökning	  och	  lungcancer	  enligt	  Världshälsoorganisationen	  (WHO).	  Upptäckten	  av	  att	  HPV	  
orsakar	  livmoderhalscancer	  gav	  Nobelpris	  2008.	  c)	  Att	  vaccinet	  skulle	  orsaka	  cancer	  är	  
helt	  befängt	  och	  skrämselpropaganda	  utan	  någon	  som	  helst	  grund.	  d)	  ML	  har	  läst	  att	  
vaccinet	  inte	  har	  terapeutisk	  effekt,	  men	  har	  inte	  förstått	  vad	  det	  innebär.	  Det	  betyder	  
att	  vaccinet	  inte	  har	  effekt	  när	  man	  väl	  har	  drabbats	  av	  infektion	  med	  HPV.	  Vaccinet	  är	  
strikt	  profylaktiskt	  (förebyggande)	  och	  det	  är	  därför	  man	  får	  bäst	  effekt	  när	  man	  
vaccinerar	  unga	  flickor	  innan	  de	  har	  kunnat	  komma	  i	  kontakt	  med	  virus,	  som	  ju	  sprids	  
sexuellt.	  Skyddet	  mot	  de	  cancerframkallande	  virustyperna	  16	  och	  18	  är	  då	  över	  95%.	  e)	  	  
Över	  80	  miljoner	  doser	  av	  HPV-‐vaccinet	  har	  givits	  i	  världen.	  Många	  allvarliga	  händelser	  
efter	  vaccination	  har	  rapporterats.	  Detta	  visar	  att	  övervakningssystemen	  fungerar.	  Vad	  
ML	  inte	  berättar,	  och	  kanske	  inte	  vet,	  är	  att	  när	  dessa	  händelser	  utretts	  har	  
läkemedelsmyndigheterna	  inte	  kunnat	  finna	  att	  de	  orsakats	  av	  vaccinet.	  Om	  80	  miljoner	  
människor	  t.ex.	  äter	  vetebröd	  eller	  tar	  på	  sig	  kläder	  med	  syntetmaterial	  kommer	  också	  
en	  del	  av	  dem	  få	  missfall,	  allvarliga	  neurologiska	  sjukdomar	  och	  t.o.m.	  dö	  veckorna	  
efteråt.	  	  Även	  ML	  bör	  nog	  acceptera	  att	  det	  inte	  behöver	  bero	  på	  bullarna	  eller	  kläderna.	  
	  
Margareta	  Lundström	  tar	  på	  sig	  ett	  stort	  ansvar	  när	  hon	  med	  närmast	  vidskepliga	  
påståenden,	  utan	  grund	  eller	  kunskap,	  försöka	  skrämma	  unga	  flickor	  och	  deras	  föräldrar	  
att	  avstå	  från	  ett	  säkert	  vaccin	  som	  är	  verksamt	  mot	  en	  otäck	  cancersjukdom.	  	  
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