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Hva er egentlig utflod?

• Slim

• Epitelceller

• Laktobaciller

• Bakterier (aerobe og anaerobe)

• Leukocytter

• Sur pH ca 4,5 (3-4,5)

• Lactobacillus acidophilus og mange 

andre



Skjedens normalflora

Selv om laktobasiller er den dominerende bakterien, finnes det også andre 

bakterier i vagina som

• streptokokker

• gramnegative bakterier

• Gardnerella vaginalis

• aerobe bakterier

• Candida albicans finnes i normalfloraen hos ca 20%



Normal utflod

Hva som er normalt er veldig individuelt og kan variere også hos hver enkelt

Endring; 

• etter oppstart av prevensjon

• ved bruk av antibiotika

• i løpet av menstruasjonssyklusen

• etter samleie 

• i løpet av livet



Hvilken endring?

Kløe klum

pete

Svie

Gul

Rød

Brun

Lukter

Mye

Grønn

Tykkere

Tynnere

slimete
Gjennom

siktig

Grå



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? 



Forebyggende

• 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.

• 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.





Pasientskriv i e-metodeboka



Soppvaginitt - akutt

• Intens kløe og tykk klumpete utflod

• Røde og hovne slimhinner

• Canesten vagitorie og krem – kombinasjonspakning

• Kom tilbake hvis du ikke bli helt bra av behandlingen

• Ikke ha samleie så lenge man har symptomer

• 4x pr år

• Hva annet kan klø?
– Utslett

– Eksem

– Kontaktallergi



Soppvaginitt - kronisk

• Mindre intens kløe

• Sprekker og fissurer, gjerne kl 6 og mellom ytre og indre kjønnslepper

• Mistenk ved dyspareuni

• Ikke alltid man ser hyfer på mikroskopi

• Langvarig behandling



Sopp



Bakteriell vaginose

• Øket utflod som er tynn og kanskje litt grå

• Sterk «fiskeaktig» lukt, ofte forverret etter samleie og ved menstruasjon

• Kan i noen tilfeller gi svie ved vannlatning eller kløe

• Ofte ingen subjektive plager 



Men hvorfor får jeg dette?!

• Ny partner (økt seksuell aktivitet eller kolonisering med nye bakterier?)

• Spyling/skylling av skjeden

• Ukjent



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 – profylaktiske råd ved residiv

• Bruk av kondom ved samleie i en periode.

• Forsøk lokalbehandling med humane melkesyrebakterier (for eksempel 

Ecovag).

• Bruke surgjørende gele (for eksempel Lactal) som nedsetter pH-verdien i 

skjeden, før behandling.

• Probiotika? Kefirmelk?

– L. Acidofilus og L. Rhamnosus



Aerob vaginitt

• Vaginal utflod, gjerne litt purulent utseende

• Kløe

• Svie

• Vond lukt – men negativ snifftest

• Ytre dyspareuni



Diagnostikk

• Husk å teste for SOI også

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

– høy pH i vaginalsekret

– men negativ snifftest. 



Cytolytisk vaginose

• Kløe

• Ofte litt mer brennende smerte

• 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. 



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. 




