
VED DU  
NOK OM 

HPV?

Hvad er HPV?
HPV er en meget udbredt 

virus, der smitter både 
drenge og piger.  

HPV kan i nogle tilfælde 
udvikle sig til kræft  

eller kønsvorter.

Skelner HPV  
mellem drenge  

og piger?
Nej. Man kan blive smittet 
med HPV første gang, man  
har sex eller anden intim 
kontakt, og både drenge  

og piger kan udvikle  
HPV-relateret kræft 

og kønsvorter. 
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Hvordan  

smitter HPV?
HPV smitter ved seksuel 
kontakt. Mindst 8 ud af 
10 af alle seksuelt aktive 
bliver i løbet af deres liv 

smittet med HPV. 
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Kan  
HPV-infektioner 

forsvinde?
Ja. Mange HPV-infektioner 
forsvinder af sig selv igen, 
men nogle bliver kroniske, 
og kan med tiden udvikle 

sig til kræft eller 
kønsvorter. 4

Er det en  
god idé at bruge 

kondom?
Ja. Det er altid en god idé at 

bruge kondom, da det beskytter 
mod uønsket graviditet og de fleste 

seksuelt overførte sygdomme. 
HPV kan dog sidde på huden 

omkring kønsorganerne. Derfor 
er der også risiko for at blive 

smittet uden at have sex, 
eller selvom man bruger 

kondom.
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Budskabet støttes af  

KIU – patientforeningen Kræft I Underlivet
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Tag snakken  
om HPV

HPV smitter gennem 
seksuel kontakt. Blandt  

15-årige drenge og piger  
har mere end hver tredje 

haft sex.
Spørgsmål  om HPV?Tag en snak med 

sundhedsplejersken 
eller lægen, hvis I har 
spørgsmål om HPV.

Scan QR-koden,  
og få mere viden 

om HPV.

Hvert år oplever mange  
danske unge og voksne følgerne  

af HPV-infektioner.
Antal årlige tilfælde  

31
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15.000

Tallene i pyramiden kommer fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Celleforandringer

Kønsvorter

Keglesnit

Livmoderhalskræft

Mundsvælgkræft

Analkræft

Kræft i skeden  
og ydre kønsorganer

Peniskræft

41

7.951


