
Langt de fleste vil ikke mærke, at de er 
smittet med HPV, og smitten vil 
forsvinde af sig selv igen. 

Hos nogle bliver infektionen med HPV 
kronisk og forårsager celleforandringer, 
der kan udvikle sig til livmoderhalskræ�.

Ved svære celleforandringer skal man 
have et såkaldt keglesnit, hvor en del af 
livmoderhalsen �ernes. Ved en e�er-
følgende graviditet er der en øget risiko 
for at føde for tidligt. 

HPV-smitte
Over 80 % af alle seksuelt aktive 
mænd og kvinder vil på et tids-
punkt være smittet med HPV.

99 kvinder 
dør hvert år af 

livmoderhalskræ� til 
trods for behandling

Behandling af livmoderhalskræft
Behandlingen af livmoderhalskræ� afhænger af, hvor meget 
sygdommen har spredt sig og vil bestå af operation og/eller 
strålebehandling og kemoterapi. 

Celleforandringer
I 2015 fik ca. 15.000 konstateret 
celleforandringer.

Keglesnit
I 2015 fik ca. 6.000 foretaget et keglesnit.

Livmoderhalskræft
I 2015 fik 380 kvinder 
konstateret livmoder-
halskræ�. 

FAKTA om livmoderhalskræft

Operation
Hos nogle er det tilstrækkeligt med keglesnit, andre skal 
have �ernet hele livmoderen, vævet ved siden af livmo-
deren og lymfeknuder. Det er ikke sikkert, at kvindens 
evne til at få børn kan bevares. Operation kan bl.a. give 
ansamlinger af lymfevæske i benene og problemer med 
vandladning. 

Kemoterapi og strålebehandling
Hvis det ikke er muligt eller tilstrækkeligt at operere, fx 
pga spredning til andre organer, vil man få strålebe-
handling og/eller kemoterapi. Strålebehandling kan bl.a. 
give en række gener i tarmen og blæren, tidlig over-
gangsalder og problemer ved sex. Kemoterapi kan bl.a. 
give kvalme, hårtab og nedsat hørelse.

Bliver celleforandringerne 
ikke opdaget i tide, kan de 
udvikle sig til livmoderhals-
kræ�. 

Antal kvinder fordelt på alder der i en 5-årig periode fra 
2010-2014 fik konstateret livmoderhalskræ�. Kilde: Nordcan

HPV står for Human Papiloma Virus. 
Der findes mere end 100 HPV-typer. 70 % af alle tilfælde 

af livmoderhalskræft skyldes HPV-typerne 16 og 18.

Livmoderhalskræ� 
rammer hyppigst yngre 
kvinder, der skal igen-
nem svære behandlings-
forløb med operation, 
stråler og/eller kemo-
terapi. Op til 1/4 dør af 
sygdommen til trods for 
behandling. 

”The Family destroyer”
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