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Utveckling av testet 
Testet är framtaget enligt 
Dynamic Codes riktlinjer för 
kvalitet och bygger på solid 
teknisk grund med välbeprövad 
PCR-metodik samt på minst 
två, av varandra oberoende, 
vetenskapliga studier som stödjer 
kopplingen mellan diagnos och 
den genetiska analysen. 

Medicinsk expert
Dynamic Codes test för HPV 
för kvinna är granskat av vår 
medicinska expert Dr. Per-Göran 
Larsson, professor inom obstetrik 
och gynekologi.

Provtagningsmetodik
I enighet med IVD direktivet 
98/79/EC har studier 
genomförts för att säkerställa 
att provtagningspaketens 
instruktioner förstås av lekmän. 
Studierna visar att instruktionerna 
för Dynamic Codes HPV-test för 
kvinna både är tydliga och säkra. 
Instruktionerna innefattar hur 
provet ska tas, skickas och hur 
analyssvaret ska hämtas. Provet 
tas genom ett enkelt vaginalprov.

Analysmetodik
I Dynamic Codes HPV-test för 
kvinna används en egenutvecklad 
analysmetod för att detektera de 
14 st högriskstammarna av HPV 
som kan orsaka 
livmoderhalscancer. 
Analysmetoden är baserad på 
PCR och detekterar HPV16, 18, 
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 
59, 66, 68. 

Testets prestanda
Dynamic Codes analysmetod 
har validerats genom att jämföra 
erhållna resultat, för 383 st prover, 
mot resultatet från två externa 
labratorium vid detektion av 
HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 
52, 56, 58, 59, 66, 68. Baserat 
på resultaten från valideringen 
erhölls sensitivitet: 89,5 %, 
specificitet: 93,9 % och 
säkerhet: 90,6 % för de 14 st 
högriskstammarna.

Kvalitet
Dynamic Code är ansvariga 
för tillverkningen av 
provtagningspaketen som är 
CE-märkta enligt IVD direktivet 
98/79/EC, MDD direktivet 93/42/
EEC och därtill tillkommande 
lagändringar. Dynamic Codes 
HPV-test för kvinna är registrerat 
hos Läkemedelsverket och 
finns därmed i EUDAMED, 
den europeiska databasen för 
medicinteknik. Dynamic Codes 
laboratorium är kvalitetssäkrat.

Läs mer om kvalitet och validering 
för Dynamic Codes tester på vår 
webbsida: 
www.dynamiccode.com/se/
kvalitetspolicy

HPV (humant papillomvirus) är en grupp på över 200 st olika 
virusstammar som smittar mellan hud och slemhinnor när de kommer 
i kontakt med varandra. Några typer av HPV kan ge genitala vårtor 
(kondylom) och andra kan orsaka cellförändringar som kan leda till 
cancer1. De 14 st HPV-stammarna som kan ge upphov till cancer 
benämns som högriskstammar och består av HPV16, 18, 31, 33, 35, 39, 
45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 och 682. Högriskstammarna orsakar 99 % av 
alla fall av livmoderhalscancer3. En infektion orsakad av en högriskstam 
kan endast utvecklas till livmoderhalscancer om infektionen är 
kvardröjande och ger upphov till cellförändringar, men detta går att 
undvika genom att hålla koll på eventuella infektioner och förändringar. 
Ungefär 90 % av alla människor kommer få en HPV-infektion någon 
gång i livet, men de allra flesta av dessa infektioner läker ut av sig själv 
inom 2 år2. HPV-infektioner ger sällan några symptom och just därför är 
det viktigt att testa sig regelbundet för att upptäcka dessa infektioner4.

Idag vaccineras alla flickor, och från hösten 2020 även pojkar, för HPV 
i Sverige. Vaccinationen skyddar mot 9 st högriskstammar av HPV och 
har man inte tidigare utsatts för en infektion av de specifika stammarna 
ger vaccinet 70–90 % skydd5. 

I Sverige screenas alla kvinnor i åldrarna 23–64 år för HPV och 
cellförändringar. Mellan 23–50 år kallas du som kvinna vart tredje år 
för att därefter kallas var sjunde år mellan 50–64 år. Det är mycket 
viktigt att gå på sina screeningbesök för att tidigt hitta eventuella 
infektioner och förändringar, men trots det uteblir var femte kvinna från 
screeningen6. Dynamic Code erbjuder därför ett självtest för HPV för 
kvinnor som detekterar alla 14 st högriskstammar. Detta gör det möjligt 
för dig att på egen hand ta ett HPV-test genom ett enkelt vaginalprov. 
Om provsvaret är positivt får du snabbt och enkelt kontakt med en 
digital vårdgivare som hjälper dig vidare.

HPV (HUMANT PAPILLOMVIRUS) OM TESTET

Dynamic Code vill göra vården säkrare, smartare och mer tillgänglig 
för alla. Det är DIN hälsa vi pratar om. Varför ska du behöva oroa dig 
i onödan och passivt vänta på att få hjälp när du själv kan ta ansvar 

och få ett säkert svar på bara några dagar?

Ta provet
Följ de tydliga instruktionerna 

och ta provet.

Analys
Vi analyserar ditt prov i vårt 

kvalitetssäkrade laboratorium.

Skicka
Skicka tillbaka provet till oss, 

förpackningen fungerar nu 
som returemballage.

Få svar
Svaren hämtas på vår webbsida 

med din analyskod.

Vårdgivare
Vi hjälper dig vidare till 
en digital vårdgivare. 

Beställ
Beställ test från oss.
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