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Abstract 
 

Objective: The objective of this study was to explore the prevalence of C. trachomatis 

infections in the pharynx of patients attending a clinic for sexually transmitted 

infections, and determine whether orogenital sex may play a role in the transmission of 

genital C. trahcomatis infections.  

Methods: All patients were required to fill out a questionaire on sexual behavior and 

history when attending the clinic. Patients having had orogenital sex within the past 6 

months were asked to participate in the study. Pharyngeal and anogential specimens 

were collected from 160 women and 1134 men having sex with men (MSM), and the 

results were compared to the sexual history of the patients. 

Results:  C. trachomatis was isolated from the phaynx in 1,3% of the women and in 1,7% 

of the MSM, and from anogenital sites in 11,3% of the women and 10,9% of the MSM.  

5% of the women and 32,7 % of the MSM with positive anogential sample reported that 

they used condoms consistently in every intercourse.  

Conclusion:  

Orogential sex is a potensial mode of transmission for gential C.trachomatis infection, 

and may contribute to the increasing prevalence of genital C.trachomatis infection in the 

sexually active population.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forord  
 

Etter å ha arbeidet som helseopplyser for ungdom i flere år, både for Medisinernes 

Seksualopplysning i Oslo (MSO), Senter for Ungdomshelse, Seksualitet og Samliv (SUSS-

senteret) og Klinikk for Seksuell opplysning (KSO), har jeg flere ganger opplevd å få 

spørsmål rundt Chlamydia trachomatis  og andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) som 

det ikke finnes presise svar på, eller hvor kunnskapen rundt sykdommen/patogenet er 

mangelfull. I forhold til C. trachomatis er et vanlig spørsmål ”Kan man få klamydia av 

oralsex?”. Ettersom kunnskapen rundt oralsex som mulig smittevei ved genital 

klamydiainfeksjon er mangelfull, og ungdom i dag har stadig mer oralsex, virket dette som et 

spennende felt å se nærmere på. Å undersøke hvorvidt klamydia kan smitte via oralsex er en 

for kompleks oppgave til å bli behandlet fullstendig i en studentoppgave av dette formatet. 

Oppgaven tar derfor sikte på et mer avgrenset tema, nemlig forekomsten av Chlamydia 

trachomatis i halsprøver hos et utvalg pasienter ved Olafia-klinikken i Oslo høsten 2005.  

Da forekomsten av genital klamydiainfeksjon er svært høy i Norge (om lag 5% i gruppen 

seksuelt aktive under 25 år), og infeksjonen potensielt kan gi varige mèn i form av nedsatt 

fertilitet, økt risiko for senere ekstrauterine svangerskap, m.m., er det absolutt behov for mer 

kunnskap om denne bakteriens smitteveier. Det er gjort enkelte studier i forhold til nettopp 

dette, men resultatene har ikke vært konklusive.  

Arbeidet med oppgaven har vært en svært lærerik prosess, ikke minst i forhold til søk i 

litteraturen på det aktuelle emnet. Det er gjort relativt lite forskning på nettopp dette temaet, 

noe som står i sterk kontrast til prevalensen av klamydiainfeksjon i Norge og på verdensbasis.  

 

 

Takk til Harald Moi, Lene Solberg og Marius Johansen for faglig hjelp og gode innspill.  

 

 

 

Forsidebilde: Olafia Johannsdottir (1863-1924)- ”de ulykkeliges venn”, som Olafia-klinikken 

har lånt sitt navn fra.   
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Innledning  
 

Etter mange års arbeid innen ungdomshelse, er klamydiainfeksjon et kjent emne.   

Forekomsten av genital infeksjon med Chlamydia trachomatis (appendiks 3) i Norge er 

beregnet til om lag 6,3% hos den seksuelt aktive befolkningen under 25 år (2), og tallet er i 

stadig økning.  Prevalensen av genital klamydiainfeksjon blant seksuelt aktive har økt jevnt de 

siste ti år, fra 13052 i 1994 til 17558 i 2004 (2).  

C. trachomatis er i dag den vanligste seksuelt overførbare bakterielle infeksjonen i Norge, og 

er antagelig en vanlig årsak til infertilitet og barnløshet (3). De helsemessige og økonomiske 

konsekvensene kan være store, i Norge først og fremst i form av kroniske bekkensmerter, 

barnløshet og kostbar in vitro fertilisering.     

Årsaken til at infeksjonen er så utbredt i befolkningen er antagelig multifaktoriell.  I Norge og 

andre vestlige land er prevalensen av mer alvorlige seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) 

relativt lav, samtidig som tilgang på andre antikonsepsjonsmidler enn kondom er høy. Dette 

kan muligens være noe av forklaringen bak nordmenns lite hyppige bruk av kondom. I tillegg 

er infeksjonen asymptomatisk hos 60-80% (3), noe som medfører at man kan ha infeksjonen i 

lang tid uten å være klar over det, og dermed uforvarende smitte andre.  Muligheten for 

alternative smitteveier er også tilstede. Seksualadferden blant unge seksuelt aktive er i 

endring, og smitteveier som tidligere var sjeldne, kan kanskje vise seg å være mer aktuelle i 

årene som kommer.   

Ettersom infeksjonen med denne bakterien er så vanlig, er det påfallende at man fortsatt vet så 

lite om den. Som helseopplyser for ungdom har jeg utallige ganger fått spørsmål om 

alternative smitteveier for klamydia, og da særlig om infeksjonen smitter via oralsex.  

Direkte kontaktsmitte via vaginalt eller rektalt samleie er den helt klart vanligste smitteveien 

for C. trachomatis i Norge, og man har antatt at oralsex antagelig spiller en liten rolle i 

smitteoverføring (3).  Ettersom det er en del utfordringer knyttet til å påvise oralsex som 

smittevei for en genital infeksjon, og det ikke har blitt ansett som en vanlig smittevei, er det 

gjort få, om noen, studier som tar for seg dette spesifikt.  

De siste ti årene har det imidlertid skjedd store forandringer i unge menneskers 

seksualmønster, der blant annet forekomsten av oralsex har økt betraktelig. Longitudinelle 

studier av norsk ungdoms seksualvaner viser at drøyt 85% av de som hadde hatt samleie, også 

hadde hatt oralsex.  Videre hadde en betydelig andel (13-14%) av dem som enda ikke hadde 

hatt samleie, likevel tatt del i oralsex. Oralsex som praksisform har fått et stadig større omfang 

blant de yngre aldersklassene de siste årene (1).  I lys av dette, er oralsex som mulig smittevei 



blitt mer aktuell, ikke minst i forhold til opplysningsarbeid blant unge.  

Det er gjort lite forskning på dette området, noe søkene i databasene (PubMed, Cochrane) 

viste. Forskningen som er gjort, er ofte på små materialer, og resultatene er motstridende. På 

slutten av 1980-tallet ble det gjort noe forskning på C. trachomatis som mulig patogen ved 

pharyngitt. McDonald m.fl. (1985) fant C. trachomatis hos 6,3% av voksne som søkte lege for 

pharyngitt. Motstridende prospektive studier gjort av andre er imidlertid publisert. Jones m.fl. 

(1985) fant C.trachomatis i pharynx hos 3,7 % av 706 menn og hos 3,2% av 686 kvinner, 

men funnene var ikke assosiert med pharyngeale symptomer. Ogawa m.fl (1993) beskriver 6 

pasienter med persisterende tonsilitt, der C. trachomatis  identifiseres som patogen, og som 

årsak til kroniske inflammasjonstilstander i pharynx (9). Det konkluderes i denne studien med 

at C. trachomatis virker å være godt tilpasset vekst i det lymfoepiteliale vevet i tonsillene.  

Undersøkelse av C. trachomatis i halsprøver, som et ledd i undersøkelser av seksuelt 

overførbare infeksjoner (SOI), har først blitt utført de senere år. En studie publisert i 2005, 

som tar for seg insidensen av SOI blant menn som har sex med menn (MSM), viste at  C. 

trachomatis  kan isoleres fra  halsprøver hos 1,2 % av pasientene (5). I forhold til 

sammenheng mellom oralsex og forekomst av genital klamydiainfeksjon, viser en studie fra 

2005 at insertiv oralsex for menn muligens kan være assosiert med C. trachomatis infeksjon i 

genitalia (6).  

Olafiaklinikken er en avdeling under Legevaktsetaten, Oslo kommune, og er senter for 

rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare sykdommer, samt et tilbud 

innen reisemedisin og vaksinasjon.  Pr. dags dato er det Nordens største senter for venerologi, 

og har 6 overlegestillinger i dermatologi, samt èn assistentlegestilling. Klinikken hadde et 

pasientgrunnlag på om lag 21000 konsultasjoner i 2005  

Klinikken ble grunnlagt i nåværende form i 1993, og er fortsatt Norges eneste avdeling som 

primært arbeider med forebygging og behandling av seksuelt overførte infeksjoner og hiv. De 

andre venerologiske poliklinikkene i Norge er tilknyttet hudavdelingene i Bergen, Trondheim 

og Tromsø.  

 

 

Hensikten med oppgaven var å kartlegge forekomsten av C. trachomatis i halsprøver hos et 

utvalg kvinner og menn som  oppsøkte Olafiaklinikken i Oslo i tidsrommet 01.01-04-

25.02.06, og deretter diskutere om oralsex  kan ha en betydning for spredningen av genital C. 

trachomatis i befolkningen, basert på pasientens seksualanamneseskjema og prøveresultater.  

Min oppgave var å analysere resultatene fra det aktuelle materialet, og å sammenholde 



resultatet med analyser fra den totale mengden data for perioden. Den aktuelle 

problemstillingen er hvorvidt man vil finne C. trachomatis i halsprøver hos pasienter som 

oppgir å ha hatt oralsex siste 6 måneder, og om C.trachomatis- infeksjon i pharynx kan være 

en mulig smittevei for genital C.tracomatis-infeksjon 
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Material & Metode 
 

Inklusjonskriterier 

Det ble i tidsrommet 01.01.04- 01.03.06 ved Olafiaklinikken tatt halsprøver av 160  kvinner 

og av 1134 menn som har sex med menn (MSM). Pasientene oppsøkte Olafiaklinikken som 

”drop-in” uten timebestilling eller henvisning. I forkant av konsultasjon hos lege har alle 

pasientene på forhånd, i tråd med klinikkens retningslinjer, utfylt et standardisert 

spørreskjema. (se vedlegg appendiks 1). Dette spørreskjemaet blir scannet inn i datajournalen 

i en aktiv form, og komplettert og eventuelt rettet av sykepleier ved gjennomgang av 

risikofaktorer og seksualanamnese. Kun pasienter med seksualanamnese avgitt ved aktuell 

konsultasjon ble inkludert. Fordelingen av pasientene etter alder, kjønn, seksuell preferanse 

og nasjonalitet finnes i appendiks 2. 

 

Forutsetningen for at pasienten skulle bli spurt om å delta i undersøkelsen, var at de oppga å 

ha hatt oralsex siste 6 måneder, og at de tilhørte en av de to overforstående gruppene (kvinne 

eller MSM). MSM-gruppen er langt større enn kvinnegruppen. Dette skyldes at Olafia i lengre 

tid har tatt rutinemessige halsprøver av menn, som et ledd i screeningprøver i forhold til 

gruppen.  

Anbefaling om prøvetakning av kvinner startet ikke før høsten 2005.  

Kun nykonsultasjoner ble inkludert i studien, det vil si at kontrolltimer/smitteoppsporing ikke 

er tatt med. Dette skyldes at en positiv prøve fortsatt kan være positiv ved kontrolltimen. 

Genital klamydiaprøve fra urin og/eller cervixpinne ble tatt på samtlige kvinner, dessuten ble 

det på noen få tatt prøve med pensel fra anus. MSM ble tilbudt prøve både fra uretra, anus og 

hals.  

 

Etikk 

I alle undersøkelser er det viktig at man ivaretar retten til integritet og autonomi. 

Hovedprinsippene kan oppsummeres som: 

 

• retten til integritet (å kunne verne om sitt privatliv og ikke krenkes i sin verdighet) 

• retten til autonomi (frivillighet og rett til å bestemme om sin deltakelse) 

• retten til å ikke skades (minimere lidelse og skade for deltakeren) 

 



Alle pasientene i studien har oppsøkt Olafia-klinikken frivillig, og prøvetaking fra hals var et 

ekstra tilbud til pasientene. Dersom noen ønsket å reservere seg, ville dette ikke på noen måte 

få konsekvenser for konsultasjonen ved Olafia.  

Seksualanamneseskjema og resultater fra prøver legges anonymisert inn i statistikkbanken på 

Olafiaklinikken, og det er i en slik form materialet i denne undersøkelsen er bearbeidet.  

 

 

Datainnsamling 

Halsprøvene ble innhentet av leger ansatt ved Olafias poliklinikk, som et tillegg til 

konsultasjonen og undersøkelsen pasientene hadde oppsøkt klinikken for.  Resultatene er 

anonymisert og lagt inn i Olafiaklinikkens statistikkbank.   

Prøvetakningsutstyret var Becton Dickinson ProbeTec, med transportmedium fra samme 

firma.  

 

Strand displacement amplification(SDA) 

Til påvisning av C. trachomatis i laboratoriet, ble Strand displacement amplification (Becton 

Dickinson) benyttet. SDA er en nukleinsyreamplifiseringsmetode.  Det kan lages 109   DNA-

kopier i èn amplifiseringsserie.  

SDA har for urin/cervix/vaginalprøver en spesifisitet på  > 99, og sensitivitet på 90-95. Det er 

ikke gjort beregninger for spesifisitet/sensitivitet for bruk av prøvetakningsutstyret til 

halsprøver.  Prøven kan tas 7 dager etter antatt smittetidspunkt.  
 

Analyse av data 

Materialet ble gjennomgått som totalmateriale, og som undergrupper, delt inn etter alder, 

positiv/negativ chlamydiaprøve og kondombruk.  Materialet ble deretter sammenholdt med 

gjennomsnittstall for totalmengden pasienter ved Olafia og årsrapporten fra 2004.  

 



Resultat 
Kvinnegruppe  

 

Tabell 1 Positive C. trachomatis prøver i kvinnegruppen (n=160) 
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Det ble inkludert 160 kvinner. To (1,3%) av kvinnene hadde  positiv halsprøve.  Begge 

kvinnene med positiv halsprøve hadde også positiv prøve for C.trachomatis fra cervix og/eller 

urin. Av totalgruppen for kvinner hadde 18 (11,2%.) positiv prøve for C.trachomatis, fra 

cervix og/eller urin. 1 kvinne (0,6%) testet  positivt for både cervical og rektal C.trachomatis 

(tabell 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 2 Aldersfordeling kvinnegruppen (n=160) 
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Kvinner utgjør om lag 42% av det totale pasientgrunnlaget ved poliklinikken ved Olafia, 

basert på snittverdier 1999-2004. (4)  Studien ble utført siste halvdel 2005. I snitt vil de 

inkluderte kvinnene utgjøre ca 6% av kvinnene som oppsøkte Olafia i perioden. 

Aldersfordelingen i gruppen (tabell 2) er representativ i forhold til aldersfordelingen i det 

totale antall konsultasjoner fra 2004 (appendiks 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 3  Seksualvaner siste 6 måneder, kvinnegruppen (n=160) 
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Seksualadferd siste 6 måneder ble kartlagt, sammen med bruk av kondom ved ulike seksuelle 

aktiviteter. Alle kvinnene har hatt oralsex, som var et av inklusjonskriteriene for studien. 

98,7% oppgir å ha hatt vaginalt samleie, og 28,1 % oppgir å ha hatt analsex. To (1,3%)  av 

kvinnene oppgir å bare ha hatt analsex siste 6 måneder.  

(tabell 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 4 Kondombruk ved oralsex, kvinnegruppen (n=160)  
Kondombruk ved oralsex, kvinner
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Det overveiende flertallet av kvinnene (84,3%) oppgir å sjelden eller aldri bruke kondom ved 

oralsex. Kun 3 kvinner (1,9%) oppgir å alltid bruke kondom. Den ene kvinnen med positiv 

halsprøve for C. trachomatis oppgir å aldri bruke kondom ved oralsex, den andre oppgir å 

sjelden gjøre det (tabell 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 5 Kondombruk ved samleie, kvinnegruppen (n=160) 
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Totalt svarer 151 kvinner på kondombruk ved vaginalt samleie. 94 av disse (62,2%)oppgir  å 

sjelden eller aldri ha brukt kondom ved vaginalt samleie.  8 (5,3%) oppgir å alltid bruke 

kondom.  

52 kvinner har svart i forhold til kondombruk ved analt samleie. 41 kvinner (78,8%) oppgir å 

sjelden eller aldri bruke kondom. 6 (11,5%) oppgir å alltid bruke kondom ved analt samleie.  

Da kondombruk ble kartlagt, er det en viss diskrepans mellom tallene for hvor mange som har 

hatt de ulike samleieformene de siste 6 måneder, og hvor mange som oppgir kondombruk i 

forhold til de ulike samleieformene. 158 oppgir å ha hatt vaginalt samleie siste 6 måneder, 

men bare 152 svarer på kondombruk ved vaginalt samleie. 45 svarer at de har hatt analt 

samleie siste 6 måneder, mens 52 svarer på kondombruk i forhold til analt samleie (tabell 5). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 6 Kondombruk ved vaginalt samleie, kvinner med positiv chlamydiaprøve cervix 

og/eller urin. (n=18) 

Kondombruk, kvinner med positiv chlamydiaprøve cervix/urin
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18 av de 160 kvinnene (11,3%) hadde positiv prøve for C. trahcomatis i urin og/eller cervix. 

Av de 18 positive oppgir 11 (61,1%) å sjelden eller aldri bruke kondom ved vaginalt samleie. 

1 (5,6%) oppgir å alltid bruke kondom ved samleie.  Tall for positiv C. trachomatis i anus er 

ikke tatt med i denne kurven. Kun èn kvinne var positiv for C. trachomatis i anus, hun oppgir 

at hun sjelden bruker kondom ved analt samleie (tabell 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Menn som har sex med menn (MSM)  
 
Tabell 7 Positiv C. trachomatis prøver, MSM (n=1134) 
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 Totalt 1134 MSM ble inkludert. Av dem hadde 19 (1,7%)  positive halsprøver.  

Av totalgruppen MSM var 52 (4,6  %) positive for C. trachomatis i uretra og/ eller urin, og 83 

(7,3 %)  var positive for C. trachomatis i rectum. 11 (0,97 % ) testet  positivt for 

C.trachomatis ved begge loci. Av de 19 som hadde positiv halsprøve, hadde 2 (10,5%) positiv 

prøve i uretra, og 4 (21,0%) positiv prøve fra rectum. Ingen av de positive halsprøvene hadde 

positiv prøve fra både urethra og rectum. Totalt hadde 117 menn (10,5%)  positiv prøve for C. 

trachomatis ved ett eller flere loci.  (tabell 7)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 8 Aldersfordeling MSM-gruppe (n=1134) 
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MSM-gruppen har de siste årene i snitt utgjort ca 18% av det totale antallet menn som 

oppsøker Olafia for nykonsultasjon (4). MSM-gruppen i denne studien er hentet fra 

konsultasjoner både i 2004 og 2005. Dersom man forutsetter at antallet nykonsultasjoner i 

gruppen har holdt seg relativ stabilt, vil MSM-gruppen i denne studien ha utgjort om lag 25% 

av det totale antallet MSM-konsultasjoner i 2004 og 2005. Aldersfordelingen i MSM- 

gruppen er noe forskjøvet i forhold til det totale antallet nykonsultasjoner for menn 

(appendiks 2) , med en høyere andel konsultasjoner for menn mellom 30 og 40 år.  

(tabell 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tabell 9  Seksualvaner siste 6 måneder, MSM (n=1134) 
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Alle 1134 mennene har hatt oralsex siste 6 mnd, dette var et av inklusjonskriteriene i studien. 
137 (12,0%) oppgir å ha hatt vaginalt samleie, 948 (83,5%) oppgir å ha hatt analt samleie siste 
6 måneder (tabell 9) 
 

Tabell 10 Kondombruk ved oralsex, MSM (n=1134) 
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Kondombruk ved ulik seksuell aktivitiet ble kartlagt. For menn ble det skilt mellom oralsex 

insertiv (å gi oralsex, ”bli sugd”) og oralsex reseptiv (å motta oralsex, ”å suge”). Det ble også 

skilt mellom kondombruk ved insertivt analt samleie (å penetrere) og reseptiv analt samleie (å 

bli penetrert).  

973 (85,7%) oppgir å sjelden eller aldri bruke kondom ved oralsex insertivt. 24 (2,1%) oppgir 

å alltid bruke kondom ved insertiv oralsex.  Ved reseptiv oralsex oppgir 580 (51,1%) å sjelden 

eller aldri bruke kondom. 9 (0,8%) oppgir å alltid bruke kondom ved reseptiv oralsex (tabell 

10) 

 
 
Tabell 11 Kondombruk ved samleie, MSM (n=1134) 
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Også i MSM-gruppen oppgir flere kondomadferd ved de ulike formene for samleie, enn dem 

som oppgir å ha hatt de ulike formene for samleie siste 6 mnd. 952 (84,0%) oppgir analt 

samleie siste 6 mnd, mens 954 (84,1%) oppgir kondombruk i forhold til analsex. Ved vaginalt 

samleie oppgir 323 (28,5%)  kondomadferd, mot de 137 (12,1%) som oppgir at de har hatt 

vaginalt samleie siste 6 måndeder. 567 (50,0%) oppgir kondomadferd ved analt insertiv 

samleie, mens 832 (73,4%) oppgir kondomadferd i forhold til analt reseptiv samleie. 445 

(39,2%) oppgir kondomadferd i forhold til både analt insertiv og analt reseptivt samleie 

(tabell 11) 

 
 
 
Tabell 12  Kondom ved samleie, positiv chlamdyiaprøve urethra/anus, MSM  
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Kondombruk hos undergruppen som testet positivt C.trahcomatis ved ett eller flere loci ble 

kartlagt (tabell 12)  

Av de 1134 mennene hadde 117 menn (10,5%) positiv prøve fra ett eller flere loci.  52 menn 

(4,6%) av de 1134 hadde positiv prøve fra urin og/eller urethra. Av mennene som har positiv 

prøve i urethra, oppgir 12 menn (23,0% ) kondomvaner i forhold til vaginalt samleie, mens 20 

(38,5%) oppgir kondomvaner i forhold til analt insertiv samleie. 6 (11,5%) oppgir 

kondomvaner i forhold til både vaginalt samleie og analt insertiv samleie.  9 menn (17,3%)  

med positiv chlamydiaprøve i urin/urethra oppgir å bare ha analt reseptiv samleie. 17 menn 

(32,7%) oppgir å alltid bruke kondom ved de samleieformene de har oppgitt å ha. For øvrig 

varierer kondomvanene ofte mellom de ulike samleieformene hos dem som oppgir flere 

samleieformer.  

Av de 1134 mennene var 83 (7,3%) positive for C. trachomatis i anus. Av mennene som 

hadde positiv prøve i anus, oppgir 73 (88,0%) kondombruk ved analt reseptivt samleie. 24 

(32,9%) oppgir å alltid bruke kondom ved analt reseptivt samleie.  

Ingen av mennene med positiv chlamydiaprøve oppgir å alltid bruke kondom ved insertiv 

oralsex.  



Diskusjon 
 

Funnene i denne studien viser at  C.trachomatis  kan finnes i pharynx hos et visst  antall av 

seksuelt aktive voksne.  Ettersom den brukte testen (SDA fra Becton Dickinson) ikke er 

godkjent  for halsprøver for C.trachomatis, og gode halsprøver generelt sett kan være 

vanskelig å ta, er det mulig at den reelle prevalensen er høyere. Tidligere studier har påvist at 

antall C. trachomatis bakterier som utskilles fra halskolonisering er langt lavere enn fra 

urethra eller cervix (9).  

Dette kan medvirke til at det er vanskelig å få tatt gode prøver. Det er derfor en viss mulighet 

for at det har forekommet falsk negative prøver.  

Spesifisiteten for prøven som ble benyttet er imidlertid svært god, muligheten for falsk positiv 

er derfor liten. Testen kryssreagerer  ikke med f. eks Chlamydia pneumoniae. 

11,3% av kvinnegruppen tester positiv for C.trachomatis  anogenitalt.  Dette tallet er høyere 

enn den gjennomsnittlige prevalensen av genital C.trachomatis hos kvinner ved Olafia, som lå 

på ca 9,6% i 2004. Dette kan ha ulike forklaringer. Ettersom prevalensen av genital C. 

trachomatis har økt med hele 14% fra 2004 til 2005 (2) , kan prevalensen i kvinnegruppen 

(der data er samlet inn i siste halvdel av 2005) være et uttrykk for en økning i antall 

chlamydiainfeksjoner genitalt hos totalgruppen som oppsøker Olafia. Det kan heller ikke 

utelukkes at den økte forekomsten av chlamydiainfeksjon i kvinnegruppen er et uttrykk for en 

reell økt forekomst i denne gruppen, men ettersom gruppen er relativt liten i forhold til det 

totale antall kvinner som oppsøker Olafia, er det rimelig å anta at det vil kunne forekomme en 

viss diskrepans mellom gruppeprevalensen og totalprevalensen .  

Ved sammenlikning av totalgruppen for 2004 og kvinnegruppen i forhold til hvor mange som 

oppgir å tidligere ha hatt en SOI, og hvor mange som oppgir å tidligere ha hatt C.trachomatis-

infeksjon, sees en tendens til at kvinnegruppen skårer noe høyere også her. I totalgruppen 

oppgir 45,2% at de tidligere har hatt en SOI, og 30,9% oppgir å tidligere ha hatt 

C.trachomatis-infeksjon. I kvinnegruppen oppgir 47,5% at de tidligere har hatt en SOI, og 35, 

6% at de tidligere har hatt chlamydiainfeksjon.  

Dette kan bero på at gruppen er liten, og at det vil forekomme en viss diskrepans, men det kan 

også være uttrykk for at gruppen har en reell høyere forekomst.  

Det kan ikke utelukkes at kvinnegruppen muligens er kvinner med høyere smittepress enn 

totalgruppen, slik at også prevalensen av C.trachomatis i halsen er høyere enn den er i 

totalgruppen ved Olafia.  

Dersom man ser nærmere på gruppen som tester positivt for genital C.trachomatis , og 



sammenholder dette med seksualvaner i forhold til kondom, ser man at 1 kvinne oppgir å 

alltid bruke kondom ved samleie. Dette er ikke i samsvar med hennes positive 

chlamydiaprøve i cervix. Det er mulig at pasienten overrapporterer i forhold til frekvensen av 

kondombruk.  

Det er også en mulighet at pasienten har blitt smittet på andre måter enn ved samleie, som 

oralsex. Dette er et mønster som sees igjen også i MSM-gruppen.  

 

For menn som totalgruppe lå den gjennomsnittlige prevalensen av C.trachomatis på 12,3% i 

2004. I MSM-gruppen i denne studien ligger prevalensen av anogenital C.trachomatis  på 

10,9% (positiv prøve fra urethra/urin eller anus). Dette funnet er ikke uventet, da 

C.trachomatis tradisjonelt har hatt en noe lavere prevalens i MSM-gruppen enn blant 

heteroseksuelle menn ved Olafia, selv om tallet er i stadig økning i begge grupper.  

I totalmaterialet oppgir 45,2% at de tidligere har hatt en SOI, og 30,9% oppgir å tidligere ha 

hatt C.trachomatis-infeksjon. I MSM gruppen oppgir hele 55,3% at de tidligere har hatt en 

SOI, men bare 28,0% oppgir at de tidligere har hatt chlamydiainfeksjon. Dette stemmer godt 

overens med den noe lavere prevalensen av C.trachomatis man finner i MSM-gruppen.  

Tallene tyder imidlertid på at MSM-gruppen totalt sett har et høyere smittepress enn 

totalgruppen, men at smittepresset i forhold til C.trachomatis antagelig er noe lavere enn i 

befolkningen for øvrig.  

Dersom man ser på MSM mennene med positiv anogenital chlamydiaprøve, oppgir  9 menn 

(17,3%)  med positiv chlamydiaprøve i urin/urethra å bare ha hatt analt reseptiv samleie. 17 

menn (32,7%) oppgir å alltid bruke kondom ved de samleieformene de har oppgitt å ha. Av de 

83 mennene som hadde positiv prøve i anus, oppgir 24 (32,9%)  å alltid bruke kondom ved 

analt reseptivt samleie.  

Selv om det også i MSM-gruppen er rimelig å anta at kondomfrekvens overrapporteres, er det 

mindre sannsynlig at samtlige av disse mennene har gjort det. Imidlertid vil en annen feilkilde 

være at man oppgir å alltid bruke kondom, men at kondomet ikke er på under hele samleiet  

Det er lite sannsynlig at mennene med positiv urethraprøve skulle underrapportere i forhold til 

hvilke samleieformer de har. De 9 mennene som kun oppgir analt reseptiv samleie vil derfor 

mest sannsynlig ha blitt smittet i urethra ad andre smitteveier.  

Det er mulig å tenke seg chlamydiasmitte via gjensidig masturbasjon eller annen intim 

kontakt, men oralsex er likevel antagelig en sterkere kandidat som mulig smittevei hos disse 

mennene.  

 



Funnet av C.trachomatis i pharynx hos 1,3% av kvinnene, og 1,7% av mennene, er i 

overensstemmelse med andre studier.  

 Jones m fl (9) fant C.trachomatis i svelget hos 3,2% av 686 heteroseksuelle kvinner, og hos 

3,7% av 706 heteroseksuelle menn. Personene som ble inkludert i studien, var pasienter som 

hadde oppsøkt en klinikk for seksuelt overførbare sykdommer, og som ble vurdert å være i 

risikosonen for genital infeksjon med C.trachomatis. Pasientene hadde enten symptomer fra 

genitalia, positiv gonokokkprøve, partner med symptomer fra genitalia, eller partner med 

påvist gonokokk eller chlamydiainfeksjon. 

Seleksjonen i forkant av prøvetakningen er større i denne studien enn i min studie. I denne 

studien ble chlamydia påvist hos hele 21% av mennene og 28% av kvinnene. Studien ble gjort 

i 1985, og dyrkning ble benyttet. Dyrkning har høy spesifisitet men lav sensitivitet. Det er 

derfor trolig at prevalensen var ennå høyere i denne studien..  

Ettersom prevalensen av genital chlamydiainfeksjon i materialet i min studie er under 

halvparten av prevalensen i denne studien, er det også rimelig at prevalensen av pharyngeal 

chlamydia er halvert.  

Marcus m.fl (5) fant pharyngeal forekomst av C. trachomatis hos 1,2% av 169 menn som har 

sex med menn. I denne studien ble også kun pasienter som ble oppfattet å være i en 

risikogruppe inkludert. Prevalensen av anogenital chlamdyia i denne studien var 29%. 

Imidlertid ble bare noen av pasientene rutinemessig tatt halsprøver av, og halsprøver ble kun 

utført på pasienter med (symptomatisk) infeksjon genitalt eller rektalt, noe forfatterne selv 

oppgir muligens kan ha medført en massiv underestimering av pharyngeale infeksjoner (5).  

I tillegg benyttet noen av klinikkene som tok halsprøver seg av ELISA (antigenpåvisning) 

som diagnoseverktøy. ELISA har langt lavere spesifisitet og sensitivitet enn PCR, det må 

derfor tas høyde for en viss andel falsk positive, men også flere falsk negative. Det er derfor 

rimelig å anta at den reelle prevalensen av C. trachomatis i pharynx hos denne gruppen var 

høyere. 

Resultatene av disse to studiene sammenholdt med resultatene fra min studie, kan tyde på at 

forekomsten av pharyngeal C.trachomatis-kolonisering blant seksuelt aktive er relativt 

lav både hos kvinner som har praktisert reseptiv oralsex og hos MSM, men det kan ikke 

utelukkes at noen MSM har blitt smittet av C. trachomatis i urethra gjennom insertiv oralsex.  

 

Metodekritikk 

Kun førstegangskonsultasjoner ble registrert, for å forhindre at samme positive prøve ble 

registrert to ganger. Det er derfor mulig enkelte pasienter tidlig i materialet (begynnelsen av 



2004) har oppsøkt klinikken senere, med ny positiv halsprøve. Disse vil imidlertid ha blitt 

ekskludert, fordi kun første halsprøve ble registrert.  Det er derfor en mulighet at antallet 

positive i virkeligheten er høyere, særlig i MSM-gruppen, som har lengst tidsspenn på 

prøvetakningen.  

Gjennomsnittsverdiene materialet sammenliknes med er tatt fra Olafias årsrapport for 2004. 

Ideelt sett skulle også årsrapporten fra 2005 vært inkludert, men den forelå ikke da arbeidet 

med denne studien ble ferdigstilt. Det er, basert på foreløpige kalkuleringer, grunn til å anta at 

besøkstallene var noe høyere i 2005 enn i 2004, men det er ikke grunn til å tro at dette skulle 

ha noen vesentlig betydning for gruppesammensetning eller andre parameter som brukes i 

denne studien.  

I den aktuelle perioden vil det i gjennomsnitt ha vært om lag 18% MSM og 42%  kvinner  på 

Olafia. Av dem ble henholdsvis ca 25% og 6 % inkludert.  Denne andelen er relativt lav, 

særlig for kvinnegruppen. Siden så lavt antall ble inkludert, må man anta at flere har hatt 

oralsex enn de som er inkludert. Grunnen til at de ikke er blitt tatt prøve av, skyldes antagelig 

flere faktorer. Ikke alle legene har vært like aktive i forhold til prøvetakning, og noen av 

pasienten kan ha reservert seg, selv om dette ikke er blitt rapportert. Det er likevel ingen 

grunn til å tro at dette skaper noen skjevfordeling i materialet, da det er tilfeldig hvilke 

pasienter de ulike legene har. Det må derfor antas at prøvematerialet likevel er representativt 

for gruppen.  

Gruppen som oppsøker Olafia er en selektert gruppe i utgangspunktet, med blant annet en 

høyere forekomst av HIV og andre SOI enn den øvrige befolkningen, noe som også ses i 

forskjellen i prevalens i genital klamydia hos pasienter ved Olafiaklinikken (henholdsvis 9,6% 

og 12,3 % for kvinner og menn) sammenliknet med den generelle prøvetaking for chlamydia i 

Norge i 2004 (6,3%) (4). Gruppen MSM har også et noe annet infeksjonsbilde når det 

kommer til SOI enn befolkningen for øvrig. Imidlertid er et viktig poeng at selv om MSM-

gruppen har høyere prevalens av blant annet HIV, har man ikke sett høyere prevalens av 

klamydia i denne gruppen, snarere tvert i mot (4).   

På tross av at pasientene ved Olafia har en høyere prevalens av klamydiainfeksjon enn 

befolkningen for øvrig, er klamydiainfeksjon en SOI med store mørketall. Det er derfor mulig 

at den økte forekomsten man ser ved Olafia er et resultat av at pasientgruppen ved Olafia 

hyppigere sjekker seg for SOI. Det er rimelig å anta at dette også gjelder for resultatene av 

halsprøvene, da det ikke finnes grunnlag for å tro at ubeskyttet orogenital seksuell aktivitet 

skulle være vesentlig høyere i gruppen som oppsøker Olafia enn i normalbefolkningen.  

 



Tvert i mot kan man innvende at økningen i forekomst av orogenital seksuell aktivitet i all 

hovedsak ser ut til å ha skjedd i det yngre segmentet av de seksuelt aktive, altså seksuelt 

aktive under 24 år (1). Aldersgruppen i vårt utvalg har en median alder på 26 for kvinner og 

33 for MSM. Dersom materialet hadde vært større for kvinner, eller mengden helt unge større, 

er det mulig man ville funnet høyere tall. Begge kvinnene med positiv halsprøve var 21 år.  

For MSM generelt er det imidlertid grunn til å anta at aldersprofilen i forhold til oralsex er 

noe annerledes enn i totalbefolkningen, slik at tallene vi har funnet er representative for 

gruppen.  For MSM var median alder ved positiv halsprøve 30 år.  

 

Prøvetakningsutstyret var Becton Dickinson ProbTec, med transportmedium fra samme firma. 

For urin/cervix/vaginalprøver er spesifisiteten for denne prøven > 99, og sensitiviteten 90-95. 

Det er ikke gjort beregninger for spesifisitet/sensitivitet for bruk av prøvetakningsutstyret til 

halsprøver, og halsprøve er ikke godkjent av Food and Drug Association (FDA-godkjent).  

Spesifisiten bør være bra også her, ettersom analysemetoden er den samme, men sensitiviteten 

kan antas å være redusert. Dette skyldes blant annet at det kan være vanskelig å få med nok 

materiale (selv om det ikke trengs så mye). Det er også tidligere påpekt at det er mye 

vanskeligere å isolere C. trachomatis fra hals enn fra anogenitalia (9).   På generell basis kan 

det være vanskelig å ta god prøve fra hals på grunn av brekningsrefleks og problemer med å 

komme til. Hvorvidt prøvetakningsmetoden kan forklare noe av forskjellen i prevalens av 

klamydia i halsen i denne studien sammenlignet med tidligere studer, er vanskelig å avgjøre.  

Ettersom det er rimelig å anta at spesifisiteten av prøven som er brukt er god, er det grunn til å 

anta at de positive prøvene man har funnet i min studie er reelle. Imidlertid er sensitiviteten av 

prøven vanskelig å bedømme. Det er derfor vanskelig å bedømme hvor mange falsk negative 

man eventuelt har.  

 

Ettersom man vet svært lite om transmisjonsraten for klamydia fra hals til genitalia, er det 

vanskelig å si i hvor stor grad orogenital spredning av klamydia er en del av den stadig høyere 

forekomsten av klamydia i befolkningen. Økte prevalenstall i forhold til klamydia kan ha sin 

årsak i flere ting, blant annet at er det mulig at noe av økningen i tallene for 

chlamydiaprevalens skyldes at seksuelt aktive er bedre informert om klamydia og derfor 

sjekker seg oftere. Imidlertid er det sannsynlig at man ser en reell økning i prevalensen av 

chlamydiainfeksjon, en trend vi også ser i våre naboland (2) 

 

Det finnes ingen data for varighet eller smittefare ved C. trachomatis-infeksjon i pharynx hos 



mennesker. Imidlertid vil den lange varigheten av infeksjonen ved andre loci på kroppen (3) 

tilsi at det finnes mulighet for at også halskolonisering med C. trachomatis kan være av noe 

varighet. Det finnes også eksempler på studier som har påvist kroniske 

inflammasjonstilstander i svelget, som er blitt koplet til C. trachomatis -infeksjon (8) 

 

Ettersom bildet er såpass komplisert når det kommer til seksualadferd, vil det være 

utfordrende å gjøre gode studier av orogential transmisjonsrate for C.trachomatis. Studier av 

seksualadferd viser at bruk av kondom sjelden er 100% konsistent, noe som vanskeliggjør 

muligheten for å isolere orogential sex som transmisjonsrute for klamydia, siden samleie er 

den absolutt vanligste smitteveien.  

Funnene i denne studien peker likevel i retning av at oralsex kan være en ikke ubetydelig 

smittevei for genital C. trachomatis-infeksjon, i det en betydelig andel av dem med positiv 

anogenital chlamydiainfeksjon oppgir å alltid bruke kondom.  

Dersom man hadde komplettert et seksualanamneseskjema som det brukt ved Olafiaklinikken 

med personlige intervjuer av dem som oppgir å alltid bruke kondom ved samleie, samt be 

pasienter selv angi den mest sannsynlige transmisjonsruten for smitte, ville man antagelig 

kunne danne seg et godt bilde av smitteveier for C. trachomatis. 

 

 

Konklusjon:  

En forekomst på 1,3% respektive 1,7% av C.trachomatis i halsprøver er betydelig lavere enn 

prevalensen av genital chlamydia hos kvinnene og anogenital chlamydia hos de inkluderte 

MSM. Imidlertid kan man ikke utelukke at oralsex er en potensiell smittevei, som kan være 

med å forklare den økende insidensen av genital klamydia i befolkningen.  
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Appendiks 2  

Årsrapport for Olafia 2004 
 

Olafiaklinikken ble opprettet i 1993 som en sammenslåing av Seksjon for seksuelt 
overførbare sykdommer og Seksjon for tiltak mot aids ved det tidligere Oslo helseråd. 
Bakgrunnen var en anbefaling ifølge retningslinjer fra WHO, om å drive forebygging av alle 
soi inkludert hiv og hepatitt B innefor samme enhet.  
 
Den nye avdelingen ble underlagt Ullevål sykehus, fikk adresse i Olafiagangen 7 og ble kalt 
Olafiaklinikken. Navnet stammer fra Olafia Johannsdottir som virket blant hjemløse og 
prostituerte i området rundt Grønlandsleiret tidlig på nittenhundretallet. I 1999 flyttet 
avdelingen til nye og mer egnede lokaler i Grensen 5-7. Avdelingen er administrativt 
underlagt Legevakten siden sykehusreformen 1/1 2002.  
 
1.1  Virksomhetens formål   
Virksomhetens hovedformål er redusert antall nye tilfelle av hivinfeksjon, seksuelt 
overførbare infeksjoner (soi) og uønskede graviditeter i Oslo.  
 
Virksomheten skal dessuten bidra til at leger, medisinerstudenter, sykepleiere og annet 
relevant personell skal ha gode kunnskaper om seksuelt overførbare infeksjoner og seksuell 
helse.  

1.2  Virksomhetens målgruppe 
Målgruppen er den del av befolkningen som til enhver tid er i behov av undersøkelse og hjelp 
i forbindelse med seksuelt overførbare infeksjoner, enten de bor i Oslo eller i landet for øvrig.  
 
Virksomheten er en utdanningsinstitusjon. Medisinsk personell under utdanning er derfor 
også målgruppe.    
 
Fra februar 2003 er Oslo kommunale vaksinasjonspoliklinikk med reisemedisin virksomheten 
også tilknyttet virksomheten. Målgruppen er reisende til land med andre sykdomspanoramaer 
enn i Norden. Personer som trenger spesiell vaksinering/forholdsregler, blant annet personer 
med spesielle sykdommer, henvises til vaksinasjonsklinikken på infeksjonsmedisinsk 
avdeling, Ullevål universitetssykehus 
 

2.  ANSVARSOMRÅDER   
Olafiaklinikken har en samlet ekspertise på diagnostikk og behandling av seksuelt overførbare 
infeksjoner (soi) og forebygging av soi og hiv. Som kunnskapsformidler har klinikken en 
landsdekkende funksjon. 

2.1  Virksomhetens ansvarsområder   
Diagnostikk og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner (soi) 
Forebygging av smitteoverføring    
Smitteoppsporing for hiv, syfilis, gonoré og klamydia 
Oppfølging av hiv-positive. For antiretroviral behandling henvises pasienter til 
infeksjonsmedisinsk avdeling Ullevål universitetssykehus. 



Prevensjonsveiledning 
Gratis vaksinering av hepatitt A og B til stoffbrukere, og hepatitt B til homofile menn og 
prostituerte   
Assistentlegeundervisning, studentundervisning, metodeutvikling og forskning. 
Landsdekkende undervisning og kompetansespredning   
Forskning, med hovedvekt på epidemiologi, diagnostikk og behandling   
Reisevaksine 
Prosjektvirksomhet med forebygging av hiv og soi der det er fare for smittespredning.   
 

Poliklinikken har, ved siden av diagnostisering og behandling av soi, ansvar for 
epidemiologisk datainnsamling, utvikling av diagnostiske metoder og testing av nye 
legemidler, intervjuundersøkelser. Poliklinikken har ansvar for å drive prospektive studier og 
utvikling av strategier for forebygging av soi.   

 

En økende innvandring fra land med høy forekomst av soi, samt økende reiseaktivitet blant 
norske innbyggere, fører til økt import av en rekke tilstander, spesielt hiv og hepatitt B, men 
også syfilis og gonoré. Virksomheten har derfor ansvar for å sikre beredskap mot nye utbrudd 
av seksuelt overførte sykdommer.  

2.2  Oppgaver   
Reduksjon av antall tilfeller av genital chlamydia og andre seksuelt overførbare infeksjoner i 
Oslo.  
Reduksjon av nysmitte med hiv blant menn som har sex med menn i Oslo og omegn. 
Reduksjon av nysmitte med syfilis blant menn som har sex med menn i Oslo og omegn. 
Ingen økning av gonoré i Oslo. 
Reduksjon i antall uønskede graviditeter i Oslo hos yngre kvinner. 

2.3  Lover og forskrifter 
I bekjempelse av hivepidemien og seksuelt overførbare infeksjoner står virksomheten overfor 
atferdsproblematikk på områder som seksualitet og stoffmisbruk, samt etiske aspekter og 
kulturelle forhold som særlig gjør seg gjeldende innen migrantmiljøer. Lovverket er derfor en 
viktig rammebetingelse for virksomheten. 
 
I det følgende redegjøres kort for bestemmelser i lovverket som omhandler helsepersonells og 
pasienters plikter og rettigheter vedrørende smittevernveiledning, taushetsplikt og unntak fra 
samme samt smitteoppsporing.  
 

4.1  Hovedmål for poliklinikken 
Avdelingen skal gjennom sin kompetanse i venereologi, genitale infeksjoner og genitale 
hudlidelser diagnostisere og kurere sykdom eller forbedre livskvaliteten til personer som er 
utsatt for disse sykdommene. Avdelingen skal hindre smittespredning gjennom 
helsefremmende, forebyggende og kurative tiltak.  



4.2  Poliklinisk virksomhet  

Antall konsultasjoner per år
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Tabell 1  Antal konsultasjoner ved poliklinikken pr. år 
 
Det polikliniske arbeidet består av:    

• Diagnostikk og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner, samt blodprøvetaking 
ved hivtesting.  

• Veiledende samtaler i forbindelse med opptak av seksualanamnese, 
prevensjonsveiledning og vaksinering mot hepatitt, pre- og posttest rådgivning ved 
hivtesting, samt smitteoppsporing. 

• Til registrering av pasienter og refusjon fra Rikstrygdeverket brukes dataprogrammet 
Hippokrates. All journalføringen er elektronisk. Data fra spørreskjemaer som 
pasientene fyller ut blir skannet til datajournalen.   .  

 
 

4.3  Antall konsultasjoner 
Pasienter som oppsøker avdelingen for første gang, med nyopprettet journal 
  2004    2003     2002   2001   2000    1999    1998   1997 
  6985    6031     5829   5671   5660     5139      4413  4797    
 
 
Tidligere registrerte pasienter som oppsøker avdelingen for nye plager eller sjekk 
   2004      2003       2002   2001       2000   1999   1998 1997     
   5682      5017       5645   5236    4910   4969    4108 4046    
 
Kontroll- og behandlingskonsultasjoner 
   2004   2003    2002   2001    2000    1999    1998  1997       
   6346   4985    5355     4693    5007    3657    4192     4576 



Tabell 2 : Antall konsultasjoner pr år, nykonsultasjoner og kontroll-og 
behandlingskonsultasjoner 

4.4  Oppsummering av aktivitetene ved poliklinikken 
Ved registrering av pasientdata fra poliklinikken blir en pasients første besøk ved 
poliklinikken definert som en førstegangskonsultasjon. Når en pasient kommer for nytt besøk 
som innebærer en ny undersøkelse, blir dette også betegnet som en førstegangskonsultasjon. 
På denne måten kan samme pasient bli registrert flere ganger i løpet av et år under 
betegnelsen «førstegangskonsultasjon». I 2004 ble det registret 12 667 nye seksualanamneser. 
 
Av 12 667 førstegangskonsultasjoner i 2004 var 5682 personer tidligere registrert som 
pasienter ved poliklinikken. Det ble registrert 6985 nye pasienter i 2004 mot 6031 i 2003, en 
økning med 16%. 
 
 
  2004  2003    2002    2001   2000    1999   1998   1997 
Total antall 
konsultasjoner 

19031 16 033  16 829   15500 15 577   13 765   12 713   13 418  

Førstegangs 
konsultasjoner 

12667 11095  11 474   10 807     10 570   10 108     8 521       8 842

 

Tabell 3: Antall totalkonsultasjoner og førstegangskonsultasjoner



4.5  Aldersfordeling ved førstegangskonsultasjoner på poliklinikken.  
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Tabell 4: Aldersfordeling 2004 

 

4.6  Pasientregistrering ved poliklinikken  
     
Kjønnsfordeling                    menn                             kvinner        
 2004   2003   2002   2001  2000   1999   2004   2003  2002   2001  2000  1999  
  i prosent 57,5     56,1    56,2    57,0    56,2   59,5   42,5   43,9    43,8    4,0    43,8  40,5    
 
Tabell 5: Kjønnsfordeling ved poliklinikken  
 
Seksuell preferanse siste 6 mnd  i prosent av alle 12851 nybesøk. Svar registret i 95%. 
              menn 

  
2004  2003¤   2002   2001  

               kvinner 
  
2004   2003¤  2002   2001  

         menn/kvinner 
 
2004   2003¤ 2002    2001  

Menn     18,4    16       14       15      79,6    82,5      84      83      2,0     1,5       2         2      
kvinner   95,2    97       97      97        2,4       1         1        1         2,4      2         2         2     
¤Gjelder 1/1-30/4 2003 
Tabell 6: Seksuell preferanse siste 6 mnd ved nybesøk 
I 95 % av alle 6985 pasienter med nyopprettet journal (første konsultasjon på Olafiaklinikken) 
ble det registrert seksuell preferanse.  
Av 2827 kvinner hadde 62(2,2%) sex med kvinner, 64 (2,3%) sex med både menn og kvinner 
og 2701 (95.5%) sex med menn.   



Av 3809 menn hadde 453 (11,9%) sex med menn, 69 (1,8%) sex med både menn og kvinner 
og 3287 (86,3%) sex med kvinner.  
Dette viser at menn som har sex med menn (MSM) var overrepresentert blant menn som kom 
for nye plager eller sjekk, men som allerede var registrert med journal. 
 
 
 
Født utenfor Norge 

                  menn 
2004   2003  2002  2001 2000  1999   

                     kvinner 
2004  2003 2002   2001  2000 1999    

fordeling i prosent  14      14      14       14      16      18      13,3     15     13      13      15     16        

Tabell 7: Statsborgerskap 
Antallet født utenfor Norge fordeler seg på 113 forskjellige land, og pasientene oppga 99 
forskjellige statsborgerskap.  

25% av de utenlandske mennene og 42% av de utenlandske kvinnene var fra Sverige.  

88,6% av kvinner og 88,8% av menn med nyopprettet journal oppga norsk statsborgerskap.  
 

 
Atferd 
fordeling i prosent  

                  menn 
 2004    2003      2002      2001       

                 kvinner 
 2004      2003       2002       2001  

Solgt sex    1,1       0,3         0,5          0,5          1,7       1,3         1,6          1,7      
Kjøpt sex     4,5      5,4         4             5             0,3        0,5         0,4          0,3     
Injisert stoff noen gang      3          3           3             3             2,5        2,5         2,5          4,2    
Tabell 8: Kjøpt/solgt sex, injisert stoff noen gang  
 
Det var til sammen 93 kvinner og 83 menn som oppga at de hadde tatt betalt for sex. 
336 menn og 16 kvinner oppga at de hadde kjøpt sex. 
 
 
 

 

  
Utenlandske partnere ∗ 

                   menn 
 2004   2003   2002   2001  2000 

                 kvinner 
2004  2003   2002  2001   2000  

prosent av alle nybesøk    26,5    27       27       26.5    27     21      20       23      22     23,5   

 ∗ I 2002 er det totale antall utenlandske partnerne fordelt på 122 forskjellige land 

   I 2001 er det totale antall utenlandske partnere fordelt på 111 forskjellige land 
 
Tabell 9: Utenlandske partnere 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiv * 
antistofftest 

                   menn 
 2004    2003     2002    2001   2000     

                 kvinner 
 2004    2003      2002     2001    2000        

 Antall  4008     1020#    3066    3065   3319     1861    520#      1760     1705    1916       
 prosent   53,6      47,6      47,8      49       56         34,6     32         35,2      37        41          



#Gjelder 1/1-30/4 2003 
Tabell 10: antall HIV tester utført  
Ved høy risiko for smitte kan det tilbys hurtigtest for. Den I 2004 ble det utført 134 
hurtigtester, og 10 var positive. Alle hurtigtester, både positive og negative, blir konfirmert 
med test sendt til Mikrobiologiske laboratoriet, Ullevål universitetssykehus.  
 
 
Syfilis tester 

                 menn 
 2004   2003    2002   2001  2000   1999    

               kvinner 
2004   2003    2002    2001   2000   1999  

antall   3961  1047#    3130  3066   3386   2920     1831   522#    1746   1676   1892   1490  
#Gjelder 1/1-30/4 2003 

Tabell 11: Antall syfilistester utført 



4.7  Fordeling av diagnoser etter frekvens 
                    

      MENN      
   

          KVINNER                         
   

 
Diagnoser 

 
2004 2003 2002  2001 2000 1999  

  
 2004 2003 2002 2001 2000 1999  

Cervicitt/uretritt 2382   2058    1847    1969  1605  1837 1329   1073      949    1121    812    953
Bakteriell vaginose    903    828      736      736    598    631 
Candida vaginitt     496    500      446      550    470    466 
Genital klamydiainfeksjon   789   499     540      488     434    410    413   326      373      295    324    273 
Condyloma acuminatum   650   527     429      383     339    281    366   287      282       255    196    188
Balanitt, uspesifikk   163    207     189     216     255    275  
Herpes, recidiverende    106   110     119     146     149    125    88      82       92      92       90      72 
Molluscum contagiosum    111   104       74        96     67      77     49     48         41       38      39       41 
Gonoré, mikroskopi pos.    108     63       55        70     67      68       8       5           1         3      10         3 
Gonoré, pos. dyrkn     85      77      62        64      74      51      8        8           1        8       11         2 
Gonoré, anus     35       0 
Gonoré, hals       5       0 
   
Balanitt, candida    63     98      87        81        77      65  
Cystitt    1         4        1          2          0        1      20     50         44       61      42       37
Salpingitt       23     27         57       71      29       32
Lichen sclerosus    35      32       25        31      29     26       2      11           4         4        0 
Hepatitt B, antigen pos.    36      12       9                    14      25      15      6            2                   4         3
Herpes genitalis, 
førstegangsutbr. 

    23     13       16        22        10      1     38     33          11       27      16       21

Syfilis, primær     8      5        16       12         7        7      2       0            0         0        0         0 
Syfilis, sekundær     7      8          9         8        16      23      0       0            0                   3         2 
Tidlig latent syfilis     4     7          8         1          4        3      1       1            0 
Sen syfilis     7*    9         6      5       7            4 
Trichomonas    0     0            0         0          0        0    13      29         26        16      23      18 
Scabies   11     15       15        22       11      17     2         3          1          2        1        4 
Flatlus   3        3        15        14       29      16    0         0            3          4        9        4 
Epididymitt   26     10       11        24       10        9  
Balanitis circinata    13    12       24        17       21        8  
Hepatitt A, akutt inf.     9     0          1          0         0        3     0      0           0         0         0         4 
Hepatitt B, akutt     5      1         1          0         0        2     0        0           0         0         0         0 

*Norsk mann med cardiovaskulær syfilis 

Tabell 12: Fordeling av diagnoser etter frekvens



4.8  Genital chlamydiainfeksjon  
I 2004 diagnostiserte Olafiaklinikken 1202 tilfeller av chlamydiainfeksjon,  789  menn og  
413  kvinner.  
innhente 

 
Positiv chlamydiaprøve               menn                  kvinner 
     2004               12,3%                      9,6% 
     2003                 *                      * 
     2002               12,2%                     10.0% 
     2001               10.1%                     7.6% 
     2000                9.3 %                     8.2 % 
     1999                9.7 %                     8.4 % 
     1998                7.8 %                     6.3 % 
* For 2003 kan eksakt antall kliniske klamydiaprøver ikke innhentes, prevalensen kan derfor 
ikke regnes ut. 
Tabell 13: Genital chlamydiainfeksjon  
 
Prevalensen av chlamydiainfeksjon blant kvinner og menn er beregnet på antall positive 
laboratorieprøver dividert med antall prøver som er sendt til laboratoriet. 
 
Da antall diagnostisert chlamydia økte med over 50 % fra 1998 til 1999 tilskrev man dette i noen grad en økning i antall pasienter og 
innføringen av en mer sensitiv teknikk for laboratoriediagnostikk. Når prevalensen har fortsatt å øke kan mer sensitive tester ha bidratt til 
dette, men man regner med at økningen i antall påviste tilfelle er et resultat av en reelt økt insidens. Antallet diagnostiserte tilfelle av 
chlamydia har de siste årene økt i alle de nordiske land.    

4.9  Selvtest for chlamydiainfeksjon 
Avdelingen innførte fra 1 mai 2004 selvtest for chlamydiainfeksjon. Forutsetningen for å 
benytte selvtest er at pasienten er uten symptomer, ikke har hatt sex med menn og ikke 
kommer for smitteoppsporing. Testen blir tatt av pasienten selv, for menn urinprøve og for 
kvinner vaginalpinne. Testen blir sendt til Mikrobiologisk avdeling for analyse. Ved selvtest 
kreves ingen konsultasjon med sykepleier eller lege, men pasientene fyller ut 
seksualanamnese som blir skannet til journalen. 345 pasienter, 164 kvinner og 181 menn 
benyttet seg av tilbudet. Prevalensen av chlamydia blant disse asymptomatiske pasientene var 
7,3% for kvinnene og 11,6% for mennene.  

4.10  Smitteoppsporing for chlamydiainfeksjon 
Ifølge Smittevernloven har en person med chlamydia plikt til å møte for oppfølging og 
kontroll av infeksjonen. Alle som er smittet skal ha informasjon om hvordan sykdommen 
overføres og hjelp til å se hva de selv kan gjøre for å hindre ny smitte. 
 



System for smitteoppsporing ved chlamydiainfeksjon: alle pasienter som får påvist 
chlamydiainfeksjon blir innkalt med timeavtale for smitteoppsporing. Kontaktene blir så 
innkalt, enten av oss (legeformidlet) eller pasienten gir selv beskjed til sine kontakter om at de 
kan være smittet (pasientformidlet). Det kan også skje ved en kombinasjon av legeformidlet 
og pasientformidlet. Det blir ført kontroll med hvilke kontakter som møter og hvilke som må 
innkalles på ny. 
 
 Indexpasient Oppgitte 

Ant.partnere 
Tilskrevet Møtt ved 

Olafia 
Møtt hos 
andre  

Møtt totalt Positive 
partnere 

2004    703             1101     101    316    310    626     159+ 
2003    636    1011     169    214    299    513     148 
2002    537     846     146    261    178    439     164 
2001     437     694      120    215    142    357     130 
 
Tabell 14: Smitteoppsporing ved chlamydiainfeksjon  
 
Av  1101 oppgitte partnere til 703 indekspasienter har vi i 2004 registrert at 626 møtte til 
kontroll her eller hos andre. Imidlertid kan flere ha møtt uten at de er blitt registrert og noen 
kan ha møtt hos andre uten at det er gitt melding til Olafiaklinikken. Det kan også være 
foretatt en uformell smitteoppsporing som ikke er blitt registrert. Blant de som møtte her 
hadde 159  klamydia. Dette viser at smitteoppsporing fører til kontakt med personer fra en 
høyprevalent gruppe.  

4.11  Syfilisutbrudd blant menn som har sex med menn 
Et syfilisutbruddet blant menn som har sex med menn startet i 1999 med 33 tilfeller. 
Utbruddet fortsatte i 2002, da ble det på Olafiaklinikken diagnostisert 16 tilfeller av primær 
syfilis, 9 tilfeller av sekundær syfilis, samt 8 tilfelle av tidlig latent syfilis, alle menn. I 2003 
gikk tilfellene noe ned. I 2004 registrerte Olafiaklinikken 10 tilfeller av primær syfilis (to av 
disse kvinner), 7 tilfeller av sekundær (bare menn) og  5 tilfeller av tidlig latent syfilis (en 
kvinne). Dette indikerer at utbruddet som startet i 1999 blant menn som har sex med menn, 
ennå ikke er sanert.  

4.12  Hurtigtest for hiv 
Hurtigtest for hiv blir kun tilbudt på spesiell indikasjon, når det er viktig å raskt kunne 
avkrefte eller styrke misstanken på hiv-infeksjon. For eksempel blir smittekontakter til 
hivpositive tilbudt hurtigtest. Hurtigtesten er like sikker som de ordinære testene for hiv når 
det gjelder å påvise hivinfeksjon. Den tas som en vanlig blodprøve i armen. Ventetiden på 
testresultatet er under en time. Som ved vanlig hivtest påviser hurtigtesten antistoff i blodet. 
Prøven må alltid verifiseres med laboratorietest. Det ble tatt 153 hurtigtester for hiv. Elleve 
var positive, og to var usikre. Den ene av de usikre var negativ, den andre viste seg å være i 
konverteringsfasen til hiv-infeksjon. 

4.13  Vaksinering mot hepatitt B av menn som har sex med menn og stoffbrukere 
Insidensen av hepatitt B er vanligvis lav i Norge. Hepatitt B vaksine skal derfor, ifølge 
retningslinjene, bare tilbys personer som er særlig utsatt for smitte. Olafiaklinikken tilbyr   
gratis vaksine til menn som har sex med menn, injiserende stoffbrukere, prostituerte og 
partnere til hepatitt B smittebærere. Vaksinasjonsprogrammet utføres av 
sykepleiekonsulenter. Av erfaring vet vi at personer som bruker stoff med sprøyter sjelden 



møter til faste avtaler. Disse får derfor en førstegangsvaksine samtidig med at blodprøven som 
viser om pasienten skal ha vaksine blir tatt.   

4.14 Vaksinering mot hepatitt A overfor stoffmisbrukere 
Hepatitt A virus smitter vanligvis via hender og næringsmidler. Hepatitt A kan også smitte via 
blod, slik som ved felles bruk av sprøyter og kanyler. Olafiaklinikken har derfor hatt et tilbud 
om gratis vaksine til injiserende stoffbrukere. Vaksineprogrammet utføres av 
sykepleiekonsulenter. Første dose med vaksine gis samtidig med at det tas blodprøve for 
serologisk testing siden mange i denne gruppen har vanskelig for å møte til ny avtale.  

4.15 Vaksinering mot hepatitt A overfor menn som har sex med menn 
Siden slutten av 1970-tallet har det vært kjent at menn som har sex med menn (msm) er mer 
utsatt for hepatitt A smitte enn den generelle befolkningen. Da det i 2004 ble rapportert flere 
tilfeller av hepatitt A i Oslo hvor sannsynlig smittemåte var kontakt mellom menn, anbefalte 
Folkehelseinstituttet og smittevernoverlegen i Oslo at gruppen msm skulle tilbys vaksinering 
mot hepatitt A for Folketrygdens regning. I perioden 15.7.04 til 21.1.05 ble det gitt gratis 
vaksine mot hepatitt A til 208 personer i gruppen msm. 
Ved Olafiaklinikken ble det diagnostisert 9 tilfeller av akutt hepatitt-A infeksjon, alle var 
MSM. Flere var hiv-positive. I tillegg hadde vi en pasient i sent stadium av akutt infeksjon.  
Siden et mindre utbrudd av hepatitt A i 1999, har Olafiaklinikken kun sett ett tilfelle av akutt 
infeksjon fram til 2004. 

4.16  Prevensjonsveiledning 
Av de som oppsøker Olafiaklinikken er ca. 45% kvinner. Hos mange av de heteroseksuelle 
pasientene sammenfaller risiko for seksuelt overførbare infeksjoner med risiko for uønsket 
svangerskap. Olafiaklinikken ser abortforebygging i sammenheng med forebygging av soi og 
hiv. Klinikkens lavterskeltilbud omfatter derfor prevensjonsveiledning til pasienter som 
oppsøker poliklinikken for seksuelt overførbare infeksjoner.   
 
Tilbudet har åpent to dager i uken. Veiledning gis av jordmor. Det gis veiledning i 
prevensjonsmetoder som pessar, p-piller, innlegging av spiral, ”angrepille”, p-ring og p-
sprøyte. Det gis abortveiledning og klinikken formidler kontakt med abortklinikk når det er 
konstatert uønsket graviditet. 
 

5.  OPPFØLGING AV PERSONER MED HIVINFEKSJON 
Hivpositive pasienter som følges opp ved klinikken, er dels testet og funnet positive her, dels 
er de henvist fra andre leger. 
  
Olafiaklinikken har erfaring fra oppfølging av hivpositive personer siden 1985 da Avdeling 
for tiltak mot aids ved Oslo helseråd ble etablert. 
 
Den første tiden etter at en person er funnet hivpositiv, vil tilbudet for en stor del bestå av 
samtaler og hjelp til å takle den nye situasjonen overfor det sosiale nettverket, arbeidet eller 
utdanningen osv.. Samtidig er det en vanlig medisinsk oppfølging, spesielt med hensyn på å 
unngå sykdomsrisiko og belastninger, både psykisk og fysisk. Det gjøres vanlig oppfølging 
med blodprøver for å følge og vurdere immunforsvaret til enhver tid. Det legges vekt på 
optimal pasient/lege relasjon og kontinuitet. Målet er til enhver tid å beholde og helst bedre 
den enkeltes livskvalitet. 



Vi påviser også andre seksuelt overførte infeksjoner hos hiv-positive pasienter. Genitale sår 
og genitale infeksjoner øker risiko for overføring av hiv. Det er derfor viktig å tilby slike 
prøver også til hiv-positive.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendiks 3  
 

Chlamydia trachomatis ( Gresk: chlamys (kappe) ) er en obligat intracellulær bakterie som 

deles inn i ulike serotyper som gir ulike sykdomsbilder. Viktigst er serotypene D-K som kan 

gi uretritt, epididymitt og bekkeninfeksjon samt neonatal konjunktivitt og pneumoni. Andre 

serotyper forårsaker øyesykdommen trakom, som er en hovedårsak til blindhet i Afrika og 

Asia, og venerisk lymfogranulom. Mennesket er eneste reservoar for bakterien.  

 

C. trachomatis ble første gang påvist i 1959, men genital chlamydiainfeksjon ble først 

anerkjent som egen sykdom på 1970-tallet. Genital chlamydiainfeksjon kalles gjerne bare 

klamydia. Diagnostikk ble allment tilgjengelig i Norge i 1983.  

 

Verdens helseorganisasjon har beregnet at det på verdensbasis årlig smittes ca. 92 millioner 

mennesker med klamydia. Klamydia er i dag den mest vanlige seksuelt overførbare 

bakterielle infeksjonen i Norge, og er antagelig en vanlig årsak til sterilitet og barnløshet. 

Infeksjonen er vanligst hos seksuelt aktive under 25 år, spesielt hos kvinner. Nordiske 

befolkningsbaserte studier av chlamydiainfeksjon har funnet prevalenser på mellom 1% og 

8%.  

Serotyper som forårsaker genital chlamydiainfeksjon kan også forårsake konjunktivitt ved 

smitteoverføring i uklorerte svømmebasseng (paratrakom). 

 
Smitteoverføring skjer ved direkte kontaktsmitte gjennom vaginalt eller rektalt samleie. 

Smittefaren ved ett vaginalt samleie med smittet partner er omlag 20% for begge kjønn. C. 

trachomatis kan overføres gjennom oralsex, men gir sjelden symptomer fra munnen og slik 

smitte har så langt blitt ansett å spille liten rolle i smittespredningen. Barn født av infisert mor 

kan 5-12 dager etter fødselen utvikle øyeinfeksjon (opthalmia neonatorum). Genitale 

serotyper kan enkelte ganger forårsake konjunktivitt, da oftest ved egensmitte fra en genital 

infeksjon. Inkubasjonstiden er 5-14 dager.   

 
Genital infeksjon er asymptomatisk i 60-80% av tilfellene. Ved symptomgivende sykdom hos 

menn forårsaker klamydia uretritt som kan gi sparsom utflod, brenning og svie ved 

vannlating. Chlamydiainfeksjon hos kvinner forårsaker cervicitt med endocervical utflod, 

erytem, ødem og lettblødende cervicalslimhinne ved kontakt og prøvetaking. Kvinnen kan 



selv observere mellomblødninger. Smitte ved analt samleie kan forårsake proktitt. Ubehandlet 

chlamydiainfeksjon kan forårsake komplikasjoner og sekveler. Hos kvinner kan infeksjon gi 

salpingitt, eller kronisk asymptomatisk infeksjon av indre genitalia, med økt risiko for 

ekstrauterin graviditet, infertilitet, og kroniske underlivssmerter.  

Oppadstigende infeksjon under graviditet kan forårsake abort og for tidlig fødsel. Mer sjeldent 

forekommende hos kvinner er uretralt syndrom med dysuri og pyuri. Tilstanden bør overveies 

særlig hos unge kvinner med typiske urinveissymptomer og funn, uten oppvekst på vanlig 

urindyrking. Komplikasjoner og sekveler hos menn er epididymitt, infertilitet og Reiters 

syndrom. 

Det foreligger få studier som beskriver det naturlige forløpet av klamydia, men antagelig vil 

de fleste av de smittede spontanhelbredes i løpet av 1-2 år. 

 
Diagnostikk skjer ved agenspåvisning fra uretra, urin, cervix, rektum, hals eller øye. I dag 

brukes i all hovedsak metoder som er basert på nukleinsyreamplifisering, f.eks. PCR. 

Tidligere bruktes mest ELISA-teknikk og dyrkning. Falskt positive prøver kan forekomme. 

Ved bruk av nukleinssyreaplifiseringsteknikker er sensitiviteten ved penselprøve fra uretra og 

urinprøver tatt fra menn likeverdig. Urinprøve er spesielt nyttig ved rutineundersøkelser hos 

menn uten symptomer. Urinprøve bør tas minst èn time etter siste vannlatning, prøven bør 

samle opp de første 15-20 ml av urinen. Hos kvinner er det fortsatt vanligst at prøven tas fra 

cervix ved gynekologisk undersøkelse, men kvinner kan selv også ta penselprøve fra vagina, 

eller urinprøve.  

Serologisk undersøkelse har ingen verdi ved ukomplisert genitalinfeksjon.  

I flere land, bl.a. Norge, er det utført prøveprosjekter med screening av ungdomsgrupper med 

hjemmeprøvetaking, dvs. at prøvetakingssutstyr for urinprøve eller utstyr til penselprøve fra 

vagina, sendes hjem til ungdom som kan ta prøven selv og sende disse til lege, helsestasjon 

eller direkte til laboratoriet. Foreløpig kan dette bare utføres som egne prosjekter i Norge.  

Det foreligger også hurtigtester for påvising av Chlamydia trachomatis i urin på markedet. 

Disse anses å ha for lav sensitivitet og spesifisitet til at de anbefales brukt på legekontor eller 

av pasienten selv. Brukes disse, må det alltid tas kontrollprøve med bruk av 

nukleinsyreamplifiseringstester, f.eks. PCR. 

Insidens i Norge 
Genital chlamydiainfeksjon var summarisk meldingspliktig i perioden 1988-1997. Fra 1998 

har kun mikrobiologiske laboratorier meldingsplikt til MSIS.  



 

 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 
 

2005 

13225 14631 14901 15261 16356 17558 19973 

 

 

 
 

Tabell 4. Genital chlamydiainfeksjon meldt MSIS 1999-2004  
 

 

Behandling  
Antibiotikabehandling; azitromycin som engangsdose, evt. tetracyklin i syv dager. 

Amoxicillin i syv dager ved graviditet. Kontrollprøve bør tilbys alle pasienter først 5 - 6 uker 

etter avsluttet behandling da nukleinsyretesten også kan påvise døde bakterier. Pasienten må 

vente i én uke etter behandling før de kan ha ubeskyttet samleie.  

Klamydia er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Folketrygden 

yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll for 

allmennfarlige smittsomme sykdommer, dvs. pasienten skal ikke betale egenandel. Dette 

gjelder også ved undersøkelse som ledd i smitteoppsporing, men ikke ved rutinemessige 

undersøkelser. I tillegg dekker Folketrygden utgifter til antiinfektive legemidler til behandling 

og til forebygging hos personer som etter en faglig vurdering antas å være i en særlig fare for 

å bli smittet i Norge (”blåreseptforskriften” § 4 punkt 2). 

Forebyggende tiltak 
Kondom beskytter ved riktig bruk. Testing av personer under 25 år anbefales etter hvert 

partnerskifte samt hos abortsøkere og hos gravide under 25 år. Det finnes ingen vaksine. 

 

Tiltak ved enkelttilfelle 
Smitteoppsporing, undersøkelse av seksualpartner. Ved smitteoppsporingen bør man 



konsentrere seg om seksualpartnere de siste 6 måneder, men det kan være aktuelt å utvide 

smitteoppsporingen til kontakter siste 12 måneder. Klamydia kan forløpe asymptomatisk i 

lang tid, kanskje år. Nyoppdaget klamydia behøver derfor ikke å bety utroskap.  

 

Meldings- og varslingsplikt 
Meldingspliktig til MSIS gruppe C, kun for utpekte mikrobiologiske laboratorier som sender 

samlemeldinger til Folkehelseinstituttet.  

Varsling til kommunelege, Folkehelseinstituttet og andre instanser kan være aktuelt ved 

utbrudd. 

 

 

Figur 2. Antall positive genitale chlamydiaprøver rapportert fra mikrobiologiske avdelinger i 

Norge 1986-2004. 

 
 

( Kilde: www.msis.no , Publisert: 13.11.2005) 

 

Fra Smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten 2005  
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