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• Syfilis
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Metodebok for seksuell helse



eMetodebok.no

http://emetodebok.no/
http://emetodebok.no/


Gratis behandling

• Klamydia, gonoré, hiv, hepatitt og syfilis er definert 

som allmennfarlig smittsomme sykdommer 

(Smittevernloven)

• Folketrygden dekker derfor undersøkelse, behandling 

og kontroll, også kostnader til smitteoppsporing.

• Blåresept, §4

• Meldepliktige (MSIS)



Smitteoppsporing

• Spør om seksualpartnere de siste 6 måneder, eller siden 

siste SOI-test, om dette er mindre enn 6 mndr siden. 

• Pasienten kan enten selv kontakte disse, eller så kaller lege 

inn til undersøkelse og evt. behandling.

• Innkalling kan skje ved brev (eMetodebok.no) eller per 

telefon, der indekspasienten forblir anonym.

• Pasienten må avstå fra sex med fast partner inntil 

denne/disse er undersøkt og behandlet. 

• Behandling av partner uten undersøkelse frarådes.



Sex og samfunn i tall (2018)



SOI på Sex og samfunn i 2018



Hvilke prøver skal tas, og når?

• Hva slags sex har man hatt og når?

• Hva slags risiko har partner?



• Urinprøve

• Vaginalprøve

• Anusprøve

• Halsprøve

• Blodprøve



Vindusperiode

Klamydia 14 dager

Mykoplasma 14 dager

Gonoré 14 dager

Hiv 12 uker

Syfilis 13 uker

Hepatitt B 6 måneder

Hepatitt C 12 uker





Klamydia

• Chlamydia trachomatis

• 25.000 smittes årlig



Klamydia på Sex og samfunn



Klamydia på Sex og samfunn



Klamydiatilfeller i Norge

fhi.no



fhi.no

Klamydia



Klamydia etter alder og kjønn



Klamydia - smittemåte



Klamydia - smittemåte



Klamydia - symptomer

• dysuri

• endring i utflod

• blødninger

• kløe

• dyspareuni

• dysuri

• utflod

• kløe

• utflod

• blødninger

• kløe

• smerte

Asymptomatisk hos de fleste (60-80%)



Følgetilstander og komplikasjoner

• Epididymitt: Scrotale smerter, feber, ensidig ømhet og 

hevelse i scrotum.

• Bekkeninfeksjon: Blødningsforstyrrelser, underlivssmerter, 

feber, ruggeøm uterus, tosidig adeneksømhet. Kan føre til: 

– Nedsatt fertilitet

– Ektopiske svangerskap

– Kroniske bekkensmerter

• Kroniske leddsmerter (SARA)



Klamydia – hvem testes?

• Alle med symptomer

• Alle under 25 år: 

– Ved ny partner

– Gravide

• MSM, ved ny partner, uansett alder

• Spiralinnsetting eller kirurgisk abort

• Smitteoppsporing



Anbefalt prøvetakning



Klamydia - testing

http://emetodebok.no/
http://emetodebok.no/






Dyrkning og PCR

• Dyrkning: 

– gonoré

• PCR: 

– klamydia

– gonoré

– mykoplasma





















?

Spørsmål om testing?



Klamydia – behandling

• Doksysyklin (Doxylin) 200 mg x 1 i 7 dager (14 tbl)

• Avstå fra samleie i en uke.

• Gratis



Klamydia – behandling

Forsiktighet ved doksycyklin-behandling: 

• Unngå samtidig inntak med jerntabletter og 
melkeprodukter.

• Unngå kraftig soleksponering inntil 2 uker 
etter avsluttet behandling. 

• Interagerer med isotretinoin (behandling 
mot akne).

• Alkohol kan inntas. 

• Oppkast av én enkelt dose er akseptabelt. 

• Pasientinformasjon på eMetodebok.no:

http://emetodebok.no/documents/pasinfosoi/

http://emetodebok.no/documents/pasinfosoi/


• Hos pasienter som kommer som ledd i smitteoppsporing: 

– Ta alltid test før behandling. 

– Fast partner skal så ha behandling før prøvesvaret foreligger. 

– Tilfeldig partner avventer svar. 

– Dropp kontrollprøve

– Vent uansett 5 uker etter behandling før det tas en ny prøve

Klamydia – skal vi teste før behandling?



Klamydia – alt. behandling

• Azitromycin (Azitromax) 1 g som engangsdose

• Bruk azitromycin dersom:

– Allergi mot doksysyklin

– Klarer ikke å ta tabletter i en uke

– Skal til Syden neste dag

– Bruker isotretinoin

• NB! Ikke sikker effekt mot anal-/rektalinfeksjon



Klamydia – kontrollprøve?

• Anbefales ikke lenger



Klamydia – beskyttelse



Utfordringer – klamydia

1. Pasienten henter ikke ut antibiotika fra apoteket

2. Hvordan få gutter til å teste seg?

3. Halsprøve?

4. LGV





Mykoplasma

• Mykoplasma genitalium

• Ingen tall for årlig smitte

• Prevalens: 1-8%



Mykoplasma - problemer

• Ikke smittevernloven

• Resistensproblematikk

• Diskordante par

• Screening av asymptomatiske



Mykoplasma - smittemåte



Mykoplasma - smittemåte



Mykoplasma - symptomer

• dysuri

• endring i utflod

• blødninger

• kløe

• dyspareuni

• dysuri

• utflod

• kløe

• utflod

• blødninger

• kløe

• smerte



Mykoplasma – hvem testes?

• Alle med symptomer

– (der vi har utelukket at symptomene skyldes andre 

tilstander, som BV, sopp, UVI osv.)

• Ved spiralinnsetting



Svar fra laboratoriet

• Flere og flere laboratorier kan nå gi svar på om 

mykoplasmabakterien er resistent mot makrolider 

(azitromycin=makrolid)

• Fordel: Kan starte riktig behandling tidligere

• Ulempe: Fanger ikke opp all resistens



Mykoplasma – behandling



Mykoplasma – behandling

Uten resistens: 

• Azitromycin (Azitromax), 3 tabletter á 500 mg:

– 500 mg dag 1, 250 mg dag 2-5, ca 80 kr

– effekt mot 50-70 % av stammene

Ved resistens: 

• Moxifloksacin 400 mg x 1 i 7 dager

– (registreringsfritak) ca 900 kr

Back-up og ved samtidig klamydia: 

• Doksysyklin (Doxylin) 200 mg x 1 i 7 dager

– ca 110 kr

– har effekt mot 30-40% av stammene 



Mykoplasma – behandling

• Positiv prøve ved spiralinnsetting: 

– moksifloksacin 400 mg x 1 i 7 

dager

– (registreringsfritak) ca 900 kr



Smitteoppsporing - MG

• Ingen lovpålagt oppgave

• Vi skal heller ikke lete etter asymptomatiske individer

• Behøver derfor ikke å be pasienten kontakte tidligere 
partnere for testing, som ledd i smitteoppsporing.

• Kun testing av nåværende partner(e). Spør pasienten: 

– Er det noen du har hatt sex med som det kan tenkes at 
du skal ha sex med igjen?

• Avstå fra sex med fast partner inntil denne/disse har testet 
negativt eller er ferdig behandlet.



Mykoplasma - kontrollprøve

• Vi anbefaler ikke lenger kontrollprøve, men pasienten 

skal ta kontakt på ny ved fortsatt symptomer. 



Mykoplasma – beskyttelse



Ludvig og Hedvig 17 år

• Hedvig var på Sex og samfunn i forrige uke fordi hun 
hadde svie ved vannlatning. SOI-test har nå vist pos 
mykoplasma (ikke makrolidresistens). Hun kommer til 
time i dag for å få behandling. På timen etter kommer 
Ludvig, hennes faste partner. 

• Hva gjør du med Ludvig?

• Ludvigs prøve er negativ. Han ringer og er litt fortvilet. 
Betyr dette at Hedvig har vært utro? Hva svarer du?



Sonja 19 år

• Svie ved vannlatning. Urinstix viser Leuk 1+, ellers 

neg. Hun får Trimetoprim 160 mg x 2 i 3 dager. 

• Det blir påvist klamydia og mykoplasma 

(makrolidresistent) i urinprøven hennes. 

• Hva slags behandling skal hun få? 

• Hvordan skal smitteoppsporingen gjøres?



Anine 17 år

• Ønsker å få ta en test for mykoplasma. Hun har en 

venninne som har fått det, og hun tror de har ligget 

med samme fyr. Hun har ingen plager, men hun har 

hørt at man kan bli steril. Ønsker å få ta testen bare for 

å få det ut av systemet, for hun klarer ikke å tenke på 

annet. 

• Hva gjør du?



Hansi 19 år

• Han hadde svie ved vannlatning og fikk påvist både 

klamydia og mykoplasma (som var makrolidresistent) 

for 5 uker siden. Ble behandlet med Doxylin i 7 dager 

og plagene forsvant. 

• MEN, nå har plagene kommet tilbake. 

• Hva gjør vi nå?



Julianne 21 år

• Hadde time til innsetting av Mirena for en uke siden, og 

det ble tatt SOI-tester ved innsetting. Prøvesvaret viser 

nå at hun har mykoplasma (ikke makrolidresistent).

• Hva slags behandling skal hun få?







Gonoré

• Neisseria Gonorrhoeae

• 2018: 1658 tilfeller



Gonoré siste 100 år

fhi.no



Gonorétilfeller i Norge

fhi.no



www.fhi.no



Gonoré - smittemåte



Gonoré - smittemåte



Gonoré - symptomer

• dysuri

• endring i utflod

• blødninger

• kløe

• dyspareuni

• dysuri

• utflod:

grønn

gul

• kløe

• utflod

• blødninger

• kløe

• smerte

• sår hals

• hovne tonsiller

og lymfeknuter



Følgetilstander og komplikasjoner av gonoré

• Epididymitt: Scrotale smerter, feber, ensidig ømhet og 

hevelse i scrotum. Kan føre til: 

– Strikturdannelse og nedsatt fertilitet.

• Bekkeninfeksjon: Blødningsforstyrrelser, underlivssmerter, 

feber, ruggeøm uterus, tosidig adeneksømhet. Kan føre til: 

– Nedsatt fertilitet

– Ektopiske svangerskap

– Kroniske bekkensmerter

• Disseminert gonoré



Gonoré – hvem testes?

• Alle med symptomer

• Partner fra område med høy prevalens av gonoré. 

(Vi anbefaler: ved partner bosatt i et land utenfor Norden)

• MSM uansett alder, ved ny partner

• Kjøpt eller solgt sex

• Smitteoppsporing



Gonoré - testing



Gonoré – behandling

• Ceftriaxon: 1 g i.m. som engangsdose. 

• Avstå fra samleie i en uke.

• Dyrkningsprøve før behandling

• Gratis

• Smitteoppsporing

• MSIS



Gonoré – kontrollprøve?

• Kontrollprøve etter 2 uker.

• Pasienten regnes ikke som smittefri før hun har hatt en 

neg kontrollprøve



Gonoré – beskyttelse



Herpes

• Herpes simplex virus 1+2

• ??? smittes årlig



Herpes – smittemåte



Herpes – symptomer



Herpes - testing



Herpes – behandling

• Førstegangsutbrudd: 

– Valaciklovir: 500 mg x 2 i 5-10 dager

• Residiv: 

– Valaciklovir: 500 mg x 2 i 2-3 dager

• Smertelindring: xylocain gel

• Grønnsåpebad



Herpes – behandling

• Supresjonsbehandling: 
– (>6 men <10 utbrudd per år): Valaciklovir: 500 mg x 1 daglig i 6-12 mndr

– (>10 utbrudd per år): Valaciclovir 1 g x 1 i 6-12 mndr

• Søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler:

– Ved mer enn 6 utbrudd per år.

– Diagnosen skal være laboratoriebekreftet.

• Etter vedtak: 

– Kan skrives på blå resept av alle leger. 



Herpes – beskyttelse





Kjønnsvorter

• Humant papilloma virus – HPV

• >70 % har HPV i løpet av livet



Kjønnsvorter – smittemåte



Kjønnsvorter – symptomer



Kjønnsvorter - testing



Pasientskriv i e-metodeboka



Kjønnsvorter – beskyttelse



Blodprøver og SOI

• HIV

• Syfilis

• Hepatitt B (og hepatitt C)



SOI på Sex og samfunn i 2017



Indikasjoner for blodprøver

• Seksuell smitterisiko: 

– personer med kjent smitte av 
enten hiv, syfilis eller hepatitt B

– kjøp/salg/bytte av sex

– msm

– partner fra land utenfor: 
Nordvest-Europa, Canada, 
Australia eller New Zealand

• Rus-smitterisiko:

– Intravenøs rusmisbruk



Blodprøver og SOI

• Ingen risiko: 

– hiv

• Seksuell smitterisiko: 

– hiv, syfilis og hepatitt B

• Rus-smitterisiko:

– hepatitt C i tillegg



Hiv

• Humant immunsviktvirus

• 2017: 213 tilfeller

• Totalt er det nå diagnostisert 6 277 hivpositive i Norge, 

4 260 menn og 2 017 kvinner.

• Største gruppene er msm og innvandrere som er 

smittet før ankomst til Norge. 



Hiv - smittemåte

+ mor-barn smitte



Hiv - smittemåte



Hiv - kartlegging før test

• Seksualanamnese

• Hvorfor tar du testen? 

• Informasjon om vindusperioden

• Hvilke rutiner har dere ved positiv, negativ eller 

inkonklusiv test?

• Avtal hvordan prøvesvar skal meddeles

• Benytt anledningen til å snakke om sikrere sex og bruk 

av kondom



Hiv - testing



Vindusperiode

• 12 uker

• Dette betyr: en kan stole på et negativt svar på prøve som er tatt 
minst 12 uker etter antatt smittetidspunkt

• Kombotesten vil oftest være positiv etter 2-3 uker. 

• Ikke avvis pasient som kommer før det har gått 14 d

• Om pasienten kommer veldig tidlig etter eksposisjonstidspunkt, så 
ta en ny test når det har gått 4 uker, og en tredje test når det har 
gått 12 uker. 

0 – 4 - 12



Hiv - behandling



Hiv – beskyttelse



Hepatitt B

• Hepatitt har en høy global utbredelse og i Norge er det 

opp mot 30 000 med kronisk hepatitt B-infeksjon. 

• Overføres blant annet seksuelt og den er meldepliktig. 

• Det er viktig å teste MSM.

• MSM har, i likhet med noen andre grupper, også rett til 

gratis vaksine mot hepatitt B.



Hepatitt B - smittemåte

+ mor-barn smitte



Gratis Hepatitt B - vaksine

• Flere grupper har rett til gratis Hepatitt B-

vaksine, blant annet MSM. 

• Gis som firedosers hurtigvaksinasjon:

– tre injeksjoner á 1 ml Engerix-B: ved 0, 7 og 21 dager 

– en fjerde boosterdose etter 12 måneder. 

• Test for vaksinekontroll er ikke indisert



Syfilis

• Treponema pallidum

• 2017: 223 



Syfilis i Norge

fhi.no



Syfilis - smittemåte



Syfilis - symptomer



Syfilis - testing



Syfilis – hvem testes?

• Alle med symptomer

– f.eks. genitale sår som ikke er herpes

• Sex med partner fra område med høy prevalens

• MSM uansett alder, ved ny partner

• Kjøpt eller solgt sex



Syfilis – behandling

• Penicillin injeksjon (spesialistoppgave)

• Gratis



Syfilis og hepatitt B – beskyttelse



Peder 22 år

• Peder ønsker en sjekk og kommer til deg

• Ikke testet seg før

• Har ingen symptomer

• Han har sex med jenter, men hadde sex med en fransk gutt 
i Syden i sommer

• Med den franske gutten hadde han analsex og oralsex. Ikke 
mottagende part ved analsex. 

• Det er 4 uker siden han var i Syden. Han har nettopp fått 
kjæreste (jente) og de har hatt samleie uten kondom. 



Menn som har sex med menn (MSM)

Ut i fra seksualanamnese!

Hals: Gonoré

Anus:

Urin:

Serologi: HIV, syfilis, Hepatitt B

Vaksine: Rett til gratis hepatitt B-vaksine

Klamydia og gonoré







Cytologi, HPV og HPV-vaksiner

Marius Johansen, medisinskfaglig ansvarlig lege



Læringsmål

• Cytologisk prøvetakning fra cervix

• HPV og sammenhengen mellom HPV og cervixcancer

• Kjenne til nomenklatur

• Litt om ansvarsfordeling og oppfølging av prøvesvar

• Nye algoritmer og retningslinjer for 

masseundersøkelsesprogrammet

• Ny HPV-vaksine



Hvorfor masseundersøkelse?

• I Norge er livmorhalskreft den nest vanligste 

kreftformen hos kvinner under 35 år.

• Det finnes effektiv behandling for forstadier til kreft i 

livmorhalsen.

• Den største risikoen for å utvikle livmorhalskreft er å 

ikke møte til screening.



Normal cervix og cervixcancer



Transformasjonssonen



PAP-smear



Væskebasert cytologi



Væskebasert cytologi



Teknikk med spatel og børste

• Før inn spekulumet uten glidemiddel/gel

• Cervix tørkes forsiktig, og bare dersom det er store 

mengder fluor. 

• Plastspatel (ikke trespatel) føres rundt hele omkretsen 

av cervixåpningen med jevnt press mot overflaten. 

• Spatelen vispes 10 x i prøveglasset

• Børsten føres 1 cm inn i cervixkanalen og dreies rundt 

¼-½ gang. 

• Børsten presses/rulles mot veggen i glasset og vispes 

10 x



Væskebasert cytologi



Teknikk med kombibørste og ThinPrep

• Tar prøve fra ecto- og endocervix samtidig

• Før tuppen av børsten inn i til de korteste bustene får 

kontakt med ectocervix

• Trykk lett mot portio: 

– Type 1 (pigger): Roter 2 ganger

– Type 2 (ikke pigger): Roter 5 ganger

• Skyll raskt ved å trykke børsten mot bunnen 10 ganger; 

roter børsten til slutt i væsken

• Bruk spatel i tillegg hvis transformasjonssonen er langt ute

• NB! La aldri børsten /spatelen bli stående i væsken





Hvordan bør kvinnen forberede seg til 

cytologisk prøvetakning?

• Ikke ta celleprøve under menstruasjon.

• Unngå helst samleie de siste to dagene før 

celleprøven. 

• De siste to dagene før celleprøven, ikke bruke: 

– tamponger

– geléer

– sæddrepende krem/skum

– vaginale kremer eller vaginale medisiner



Humant papillomavirus (HPV)

• Papillomavirus, et DNA-virus, som gir vorter 

(papillomer/kondylomer) hos mennesker og dyr. 

• Humant papillomavirus (HPV) angriper mennesker. 

• Formerer seg i epitelcellekjernen (epiteliotropt) i hud 

og slimhinner. 

• 100 genotyper; 40 typer infiserer hud og slimhinner i 

underliv og 12 typer er carcinogene. 

• Lav- og høyrisikotyper

• Ikke-onkogene typer kan gi veneriske vorter



HPV

• Seksuelt overført infeksjon (SOI) som smitter ved 
direkte kontakt mellom hud eller slimhinner og virus. 

• Hyppig forekommende, ca 70 % av alle kvinner har 
infeksjon i løpet av livet og ca 20 % er til en hver tid 
infisert. 

• Oftest spontan regress – selvhelbredende. 

• Persisterende infeksjon (>12-18 mndr) med høyrisiko 
HPV er viktigste årsak til unormale celleprøver og 
forstadier til livmorhalskreft (HPV 16 og 18 står for 70 
% av alle tilfeller med livmorhalskreft) (for øvrig: 45, 31, 
33+++)



HPV og cancer

• Bare 1-2 % av infiserte får cancer

• HPV er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, for å få 
cervixcancer. 

• Andre risikofaktorer: 

– Tidlig debut og mange seksualpartnere

– Annen krefttilstand tidligere i livet

– Nedsatt immunsystem (f.eks hiv)

– Røyking

– Viktigst: å ikke møte til screening!

• Beskyttende: HPV-vaksine



HPV og cancer

Bethesda system CIN classification WHO classification

Normal Normal Normal

ASC-US Inflammatory/ Inflammatory/

reparative responses reparative responses

LSIL CIN1 Mild dysplasia

HSIL CIN2 Moderate dysplasia

CIN3 Severe dysplasia; 
carcinoma in situ

Invasive cervical Invasive cervical Invasive cervical

cancer cancer cancer



Normal 

epithelium

HPV infection;

koilocytosis
CIN I CIN II CIN III Carcinoma

LSIL HSIL



Livmorhalsprogrammet – nye algoritmer

www.kreftregisteret.no

• HPV-test som primærtest, kvinner 34-69 år med 

screeningintervall på 5 år

• For kvinner 25-33 år benyttes celleprøve hvert 3 år, 

som i dag

• https://www.kreftregisteret.no/globalassets/masseund

ersokelsen-mot-livmorhalskreft/flytdiagram/2018-09-

ny-algoritme-1.jpg





Arbeidsfordeling

• Kreftregisteret

– monitorering, rapportering og purringsrutiner

• Rekvirenter (lege, gynekolog, helsesykepleier, jordmor) er sentrale i 
prøvetaking og oppfølging.

– Motivere kvinnene for screening

– Identifisere og følge opp patologiske svar

• Har ansvar for at kvinnen følges rett opp. Laboriatoriet KAN gi feil 
anbefaling da de ikke alltid tar hensyn til eller kjenner kvinnes 
historikk…..så følg med.

– Meddele normale resultat?? System!

• Laboratoriet analyserer, vurderer og angir tidspunkt for ny prøve

– Cytologisk lab har som før ansvar for å informere rekvirent om type 
oppfølging



Informasjon og oversikt

• www.kreftregisteret.no/livmorhals

• Flytskjema -for vurdering av væskebaserte 

livmorhalsprøver

• Brevmaler på:

– www.kreftregisteret.no/livmorhals

– www.emetodebok.no/documents/brevcyt

– klipp og lim og lag ditt eget system!

• Nettkurs (legeforeningens)

http://www.kreftregisteret.no/livmorhals
http://www.kreftregisteret.no/livmorhals
http://www.emetodebok.no/documents/brevcyt


Følges retningslinjene?

• Dekningsgrad screening:

– 67 % av kvinnene i målgruppen screenes innen 3,5 år

– 75 % innen 5 år

• Dekningsgrad ved celleatypi:

– 75 % får oppfølging innen 12 mndr etter ASC-US/LSIL

– 62 % tar ny celleprøve innen 12 mndr etter uegnet 

prøve

– 72 % får oppfølging innen 6 mndr etter høygradig 

cytologi (og 92 % innen 12 mndr)



Observert insidens cx.cancer i Norge



• https://youtu.be/Dt1DjKUicY8

https://youtu.be/Dt1DjKUicY8
https://youtu.be/Dt1DjKUicY8
https://youtu.be/Dt1DjKUicY8


HPV og kjønnsvorter/kondylomer

• Hva lurer pasientene på?

• Noen av de vanligste genotypene som gir 

kjønnsvorter: HPV 6 og HPV 11



HPV-vaksine

• To typer: Gardasil 9 og Cervarix

• Gardasil 9 beskytter mot HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 

52 og 58.

• Cervarix beskytter mot HPV 16 og 18. 

• Vaksinen kurerer ikke infeksjon

• Har best effekt om den gis før seksuell debut, men vil 

ha effekt uansett hvor sent i livet den gis. 



Vaksinasjonsprogrammet

• Jenter og gutter (fra høsten 2018) i 7. klasse får 

vaksinen gratis.

• I vaksinasjonsprogrammet ble det tidligere gitt 

Gardasil, fra høsten 2018 ble det byttet til Cervarix, og 

det gis to doser med min 6 mnd mellomrom.

• Det er fortsatt viktig at vaksinerte kvinner følger opp 

med celleprøver i voksen alder.



Vaksine for gutter/menn

Hvorfor?

• Vaksinen kan gi beskyttelse mot anal- og peniscancer, 

samt mot kreft i svelg og øvre luftveier, samt beskytter 

menns partnere. 



Gratis opphentingsvaksine

• Gratis vaksine for alle kvinner født etter 1991

• Ble gitt i perioden: 01.11.2016 - 30.06.2019

• I opphentingsprogrammet ble det gitt Cervarix



Vaksine til voksne

• Nytten av vaksinen minker med økende antall 
sexpartnere

• Gardasil 9 koster ca 1.400 kr per dose

• Cervarix ca 950 kr per dose

• 3 doser: 0, 2 og 6 måneder. 

• Settes i.m. i deltoid

• Observeres ca 15-20 min for anafylaktisk reaksjon

• Vanligste bivirkninger: hodepine og kvalme



Oppsummering



Oppsummering

• HPV er vanlig

• Få utvikler cervixcancer, men dette er allikevel den 

nest vanligste kreftformen hos unge kvinner. 

• Viktigste risiko for livmorhalskreft er å ikke møte til 

screening. 

• Vær nøye med prosedyren for prøvetakning

• Ha et godt system for innkalling og oppfølging basert 

på prøvesvaret. 

• Vaksiner mot HPV





Smerter i vulva

og utflodsplager

Trine Aarvold, lege ved Sex og samfunn



Hva skal vi snakke om i denne sesjonen?

• Underlivssmerter

• Sopp

• Bakteriell vaginose

• Anaerob vaginitt

• Cytolytisk vaginose

• Trichomonas



Underlivssmerter





Dype smerter

• Støt på livmorhalsen

• SOI

• Endometriose/adenomyose

• Muskelknuter i livmoren

• Spasmer i bekkenbunnsmuskulaturen

• Cyster

• Cancer

• Sammenvoksninger (tidligere infeksjoner eller 
operasjoner i abdomen/bekken)





Vulva

Vestibulum

Indre 

kjønnslepper

Introitus

(skjedeåpning)



Smerter i vulva/skjedeåpning

• Soppinfeksjon, eller langvarig lokalbehandling med soppmidler

• SOI

• Rifter etter samleie/kløe/tampong/truser

• Fødselsskader

• Andre vaginitter 

• Kondylomer eller behandling av kondylomer

• Herpes

• Hudsykdommer: Psoriasis, eksem, lichen planus/sclerosus o.l.

• Vulvodyni

• vaginisme



Noen begreper

Dyspareuni = Smerter i forbindelse med samleie

Vulvodyni = Kroniske vulvasmerter av brennende og 
sviende karakter. Kan være lokalisert eller 
generalisert 

Vestibulitt/

vestibulodyni = Lokalisert vulvodyni i vestibulum 

Vaginisme = Smertefull spenningstilstand eller ufrivillige 
sammentrekninger i bekkenbunnsmuskulatur



Vulvodyni

Generalisert vulvodyni = Vondt overalt 

Lokalisert vulvodyni = Smerter i ett området i vulva

Provosert vulvodyni = Kun ved berøring

Uprovosert vulvodyni = Smerter hele tiden

Provosert lokalisert vestibulodyni = tidligere vestibulitt



Provosert Lokalisert Vestibulodyni (PLVD) 

• Rammer ca 10 % - 15 % av alle kvinner i løpet av livet.

• Vulvasmerter > 6 mnd, oftest lokalisert til bakre del av 

vestibulum (vaginalåpningen) 



Årsaker

• Bakgrunn og årsaker er ikke klarlagt, men kan variere 

fra person til person. 

• En ser økt tetthet av nervefibre, såkalt 

hyperinervasjon, i vestibulum



Ofte sammen med:

• Smertetilstander som skulder-/nakkesmerter, fibromyalgi

• Irritabel tarm 

• Smerter ved urinering

• Gjennomgått residiverende soppinfeksjoner og 
overbehandling med lokale soppkurer

• Fysisk og psykisk store traumatiske hendelser

• Spiseforstyrrelse 

• Overgrep 

• Etter behandling av kondylom i vestibulum, for eksempel 
podofyllinpenslinger, laserkirurgi og kryobehandling, 

• Rifter ved samleie 



Diagnostisering

• Anamnese

• Utelukke andre årsaker til smerter

• Vattpinnetest

• Teste muskelkraft

• Bruke god tid

• Mulighet for å avbryte

• Høre om tidligere erfaringer



Vulvaforum

• En uavhengig forening for helsepersonell som jobber 

med vulvaplager og vulvatilstander. 

• Inkluderer leger, fysioterapeuter, sykepleiere, og 

sexologer. 

• Møte 2 ganger i året. 

• Drifter nettstedet vulva.no





Underlivstilstander



Normal utflod

Hva er normalt?

- individuelt og kan variere også hos hver enkelt

Endring skjer gjerne: 

• etter oppstart av prevensjon

• ved bruk av antibiotika

• i løpet av menstruasjonssyklusen

• etter samleie 

• i løpet av livet



Laktobasiller

pH 3,8-4,2



Skjedens normalflora

Selv om laktobasiller er den dominerende bakterien, 

finnes det også andre bakterier i vagina: 

• streptokokker 

• gramnegative bakterier

• Gardnerella vaginalis

• aerobe bakterier

Candida albicans finnes i normalfloraen hos ca 20%



Hygiene…



Ikke farmakologisk behandling

• Ikke overdriv rensligheten, én vask om dagen er nok.

• Ved dusjing skal vannet renne nedover, ikke spyle skjeden 
eller få vann inn i skjeden.

• Vask uten såpe (gjelder også intimsåpe).

• kan bruke parfymefri olje (eks. intimolje, babyolje, 
olivenolje).

Ved residiverende plager

• Bruk bind, ikke tamponger.

• Hun bør unngå tettsittende undertøy som g-streng, men 
heller i en periode bruke bomullstruser.

• Undertøy vaskes for seg selv på 60 grader, uten bruk av 
tøymykner/skyllemiddel.



Anamnese

• Hvor lenge har det vart?

• Ny partner? Risiko?

• Ny prevensjon eller andre medikamenter?

• Smerter/ubehag ved samleie?

• Endringer i utfloden: utseende, lukt, mengde

• Andre plager: kløe, sårhet, svie når man tisser, rødme, 

hevelse

• Hudsykdom? 



Mikroskopi



Mikroskopi

• Saltvannsutstryk: bakterieflora, clueceller

• Kaliumhydroksid: Snifftest, Sopphyfer

• Cervixutstryk







Leucocytter



Sopp





Soppvaginitt

• Candida albicans eller andre sopparter

• Regnes ikke som SOI, eller som smittsomt mellom 

partnere, men partner kan få en irritativ reaksjon. 

• Kan muligens gi dysparuni som følgetilstand



Epidemiologi

• 75 % av kvinner vil oppleve soppvaginitt minst en gang 

i løpet av livet. 

• Cirka 20 % av kvinner i fertil alder er til enhver tid 

asymptomatiske bærere av sopp i skjeden.

• Residiverende infeksjon (> 4 episoder per år) finnes 

hos 3-5 %. For noen er det slik at utbruddene gjerne 

følger menstruasjonssyklus, og at de for eksempel får 

utbrudd like før mensen



Disponerende faktorer

• Oftest ukjent 

• Graviditet

• Diabetes mellitus

• Antibiotikabehandling

• Nedsatt cellulær immunitet (som ved hiv-infeksjon)

• Ikke prevensjon (minus muligens p-ring?)



Symptomer

• Kløe

• Endret utflod (hvit og tykk/klumpete)

• Røde slimhinner

• Hevelse

• Sprekker og fissurer

• Smerter ved samleie

• Residiverende soppinfeksjoner kan mangle typiske 

symptomer som kløe og utflod, ofte fissurer kl 6 



Diagnostikk

• Klinikk

• Mikroskopi

– Blandes med en dråpe 10 % kaliumhydroksid

– Påvisning av hyfer

• Dyrkning

– Vanskelig – ofte falsk neg

– Bør ha pos dyrkning før oppstart av langvarig 
soppbehandlig eller ved usikker diagnose.

– 4 prøver tatt 4 forskjellige dager og skal leveres inn 
til laboratoriet innen 24 timer.



Behandling akutt

Ikke-residiverende og ikke-kroniske

• Kombinasjonspakning med Canesten eller          

Pevaryl, forskjellige pakningsstørrelser

Ved kun en ytre genital infeksjon: 

• Daktacort krem x 2 i 14 d.



Fluconazolbehandling ved residiv

Kvinner som har over 4 tilfeller pr år: 

• 1 kapsel fluconazol annenhver uke i en lengre periode.

• Ved plager knyttet til menssyklus: 1 kapsel fluconazol

(Diflucan) 150 mg én gang i måneden, like før mens.



Langvarig behandling (12 måneders kur)

1 kapsel fluconazol (Diflucan) 150 mg: 

• annenhver dag i 6 dager, deretter

• ukentlig i 8 uker, deretter

• annenhver uke i 4 måneder, deretter

• én gang per måned i 6 måneder

Pasienten trenger en resept på fire pakker á 6 kapsler. Dette koster cirka 900 
kroner for 12 måneder. Jo lenger behandlingen varer, desto mindre risiko er det 
for residiv. 

NB! Kan interagere med p-piller hvis de tas hyppigere enn 1 gang pr uke. Om 
pasienten bruker kombinasjons p-piller, bør hun ikke ta fluconazol oftere enn én 
gang i uken, i starten av kuren.



Pasientskriv i e-metodeboka





Bakteriell vaginose

• Gardnerella vaginalis (men også andre bakterier)

• Regnes ikke som SOI, men kan overføres mellom 

partnere. Behandling av mannlig partner ser ikke ut til 

å ha noen effekt.

• Ikke vaginitt, gir ikke betennelse



Disponerende faktorer

• Ny partner (økt seksuell aktivitet eller kolonisering med 

nye bakterier?)

• Spyling/skylling av skjeden

• Ukjent



Symptomer

• Vond lukt: Sterk «fiskeaktig» lukt, ofte forverret etter 

samleie og ved menstruasjon

• Øket utflod som er tynn og kanskje litt grå

• Kan sjelden gang gi svie/kløe

• Ofte ingen subjektive plager 



Diagnostikk

3 av 4 «Amselkriterier»: 

1. Klinikk: Vond lukt og rikelig homogen, tyntflytende 
grå eller hvit vaginal utflod som adhererer til 
vaginalveggene og noen ganger skummer.

2. pH-test: Vaginal utflod med pH > 4,5.

3. Snifftest: Fiskelukt når en dråpe 10 % KOH dryppes 
på et objektglass med en dråpe vaginal utflod.

4. Mikroskopi: Clueceller (sporceller) i et mikroskopisk 
preparat av utfloden med saltvann (eller metylenblått). 
Ses best ved 40x forstørrelse.





Clueceller



Hvem behandles?

• Plagsomme symptomer

• Graviditet



BV – bakteriell vaginose

Lokalbehandling:

• metronidazol (Zidoval) vaginal gel (hver kveld i 5 d).

• klindamycin (Dalacin) vagitorier (100 mg hver kveld i 3 d).

• dekvalin (Donaxyl) vaginaltabletter (10 mg hver kveld i 6 d).

Peroral behandling:

• metronidazol tablett i 7 dager (500 mg × 2 i 7 d)



BV – profylaktiske råd ved residiv

• Bruk av kondom ved samleie i en periode.

• Forsøke lokalbehandling med humane 

melkesyrebakterier (for eksempel Ecovag).

• Bruke surgjørende gele (for eksempel Lactal) som 

nedsetter pH-verdien i skjeden, før behandling. 

• Reit resepten 1 gang



Laktobasiller som BV-behandling

• Kan peroralt inntak av Kefir ha effekt?



Behandling mot samtidig sopp og BV

• Forsøk dekvalin (Donaxyl) først

• Ved fortsatt plagsomme symptomer forsøk: 

– Diflucan dag 1

– Dalacin vagitorier i 3-6 dager

– Avslutt kuren med ny Diflcuan



Pasientskriv i e-metodeboka





Trichomonas

Økt illeluktende utflod, gjerne skummende utflod, kan 

være svie og røde slimhinner. Kan være asymptomatisk

Spør om risiko: ikke vanlig i Norge, men vanlig på 

verdensbasis

NB! Viktig differensialdiagnose ved residiverende BV.



Diagnostikk

• Mikroskopi

• Noen laboratorier kan man sende inn test for PCR. 

Sjekk med ditt laboratorium



Trichomonas



Behandling

• 400 eller 500 mg metronidazol x 2 i 7 dager 

• Partnerbehandling





Aerob vaginitt

• Aerobe bakterier (gruppe B-streptokokker, 

kolibakterier, Staphylococcus aureus og enterokokker).

• Regnes ikke som SOI, eller som smittsomt mellom 

partnere



Symptomer

• Vaginal utflod, gjerne litt purulent utseende

• Kløe

• Svie

• Vond lukt

• Ytre dyspareuni



Diagnostikk

• Klamydia, mykoplasma og gonoré må utelukkes

• Tilstanden kan grovt sett skilles fra BV ved at det er 

– høy pH i vaginalsekret

– men negativ snifftest. 

• Mikroskopi av våtutstryk:

– få eller ingen laktobasiller

– overvekt av leukocytter

– ofte ganske sparsomt med bakterier. En kan ofte se 
kokkoide bakterier, i blant kjeder som ligner på 
laktobasiller



Behandling

Lokalt med vagitorier (som BV-beh.): 

• Klindamycin (Dalacin) vagitorie 100 mg hver kveld i 3-6 

dager 





Cytolytisk vaginose

• Også kalt «Döderlein-cytolyse». 

• Overproduksjon av laktobasiller på grunn av høyt 

østrogennivå. 

• Ikke smittsomt. 

• Relativ vanlig, særlig hos unge og gravide. 



Symptomer

• Kløe

• Økt mengde utflod gjerne hvitlig og noe grynet.

• Dysuri

• Dyspareuni

• Gir mest plager premenstruelt. 



Diagnostikk

• Klamydia, mykoplasma og gonoré må utelukkes. 

• Lav pH i vaginalsekret (<3,8) og negativ snifftest. 

• Mikroskopi: økt antall laktobasiller, få/ingen leukocytter 

og cytolyse av epitelceller. Epitelcellene er ofte dekket 

av laktobasiller («falske clueceller»). 

• Skal mistenkes ved fravær av sopp og 

betennelsesceller ved mikroskopi.



Behandling

• I utgangspunktet en normaltilstand som ikke krever 

behandling. 

• Ved uttalt plagsomme symptomer kan en forsøke pH-

økning med bikarbonatskylling (cirka 40 g bakepulver 

per liter vann) 2 – 3 ganger pr uke. 





Takk for oss!


