
Vad är HPV?
muncancer. Som tur är verkar HPV-relaterad muncancer 
svara bättre på behandling och överlevnadschansen är högre 
än hos icke-HPV-relaterad muncancer.

HPV-relaterad muncancer tenderar att vara längre bak 
i munnen, som bakre delen av tungan och av halsen 
(oropharynx), samt kring halsmandlarna, medan icke-HPV-
relaterad cancer involverar andra delar av munnen. HPV-
relaterad cancer har ofta en jordgubbslik yta.

Att få HPV
Risken ökar med ökad mängd sexpartners och 
oralsexpartners, och för män med hur tidig den första 
sexuella kontakten är. Risken för att en sexuellt aktiv 
vuxen får HPV någon gång under livet är 75%. Man kanske 
inte ens märker att man har fått det, eftersom det inte 
finns några symptom.

Lyckligtvis bekämpar kroppens eget immunsystem HPV-
infektioner och en infektion försvinner ofta helt utan 
behandling, även vid HPV-varianter med högre risk. 

Dock kan infektion stanna kvar eller komma tillbaka hos 
några. De med envis HPV-16 löper mycket större risk att 
drabbas av oropharynx-cancer.

Vaccination
Genom att vaccineras mot HPV innan man blir sexuellt 
aktiv minskar man risken för cancer senare i livet. Sedan 
september 2018 erbjuds pojkar i årskurs 8 gratis vaccination 
mot HPV. Innan dess erbjöds bara tonårsflickor vaccinet, med 
föräldrarnas tllstånd, vilket skyddar mot livmoderhalscancer.

“HPV är en vanlig infektion som 
påverkar 8 av 10 människor någon 

gång i livet.”
Detta kliv kommer sannolikt förebygga 2000 cancerfall hos 
män per år orsakade av HPV. Dessa cancerfall rör anus, 
penis, huvud, och hals. Att vaccinera pojkar kommer också 
minska antalet fall av livmoderhalscancer hos kvinnor som 
inte blivit vaccinerade.

Humant papillomvirus (HPV) 
är en vanlig virusinfektion som 
överförs mellan människor 
när en persons hud kommer 
i kontakt med en annans. De 
flesta infektionerna tas om hand 
av kroppens immunförsvar och 
orsakar inga symptom.

HPV och muncancer. HPV-16, samma virus som 
associeras med livermoderhalscancer, kopplas även till 
cancer hos unga människor vid god hälsa och utan en 
historia av rökning eller alkohol. Dessa HPV-relaterade 
cancerformer är den snabbast ökande formen av 

Fakta om…

MUNCANCER

Symptom...................................................
• Ett munsår eller en röd eller vit fläck någonstans 

i munnen som inte läker inom 3 veckor.
• En klump eller svullnad någonstans i munnen, 

på käken eller halsen, som varar över 3 veckor.
• Svårigheter med att svälja, tugga, 

eller att röra käken eller tungan.
• Domningar i tungan eller annan del av munnen.
• En känsla av att något sitter fast i halsen.
• Halsont eller heshet som varar över 6 veckor.
• Oförklarligt lösa tänder.

Riskfaktorer...................................................
• Tobaksanvändning är den ledande orsaken av muncancer.
• Att dricka alkohol i överflöd kan öka risken upp till fyra gånger.  
• Att dricka alkohol och röka kan tillsammans göra risken 

för att muncancer utvecklas upp till 30 gånger större.
• Dåliga matvanor och dåliga sociala förhållanden 

kan kopplas till en tredjedel av alla cancerfall.
• Humant Papillomvirus (HPV), som överförs via oralsex, 

kan gå om tobaksanvändning och alkohol som den 
ledande riskfaktorn under det kommande årtiondet.

• Att vara i solen länge kan orsaka hudcancer, 
vilket kan påverka läppar och hud.

Vad är muncancer.........................................................................................................
Begreppet används för en mängd elakartade tumörer som uppstår i munhålan. The Mouth 
Cancer Foundation arbetar för att öka medvetenhet om huvud- och halscancer, alltså cancer 
som uppstår i svalget, struphuvudet, spottkörtlarna, näsan, bihålorna, läpparna, och huden. 

En person förloras till muncancer VAR TREDJE TIMME

Över 8300 fall i Storbritannien per år

Varje år mister 2700  människor livet av muncancer

Muncancer påverkar 650000 människor över hela världen varje år

Muncancer är DUBBELT så vanligt hos män

78% av alla fall inträffar hos de ÖVER 55

Förekomsten har ökat med 49% över de senaste 10 åren

5-ÅRSÖVERLEVNADEN har knappt stigit de senaste årtiondena

Facts About Mouth Cancer

The Mouth Cancer Foundation är en registrerad välgörenhetsorganisation (nr 1109298), dedikerad åt att rädda och förbättra livet för alla som drabbas av huvud- och halscancer. 
Stöd kan spela en avgörande roll i att möta patienters psykologiska behov. Organisationen erbjuder gratis information och resurser till patienter, vårdnadshavare, överlevare och yrkesmän.
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För att göra en donation eller för GRATIS information, besök

www.mouthcancerfoundation.org
Rådgivning: 01924 950 950 • Huvudkontor: +44 (0) 208 940 5680

Alternativt, mejla info@mouthcancerfoundation.org


