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FORORD 

 
Venerologi er et fagområde jeg interesserer meg for. Det medisinske, det historiske, det 

globale samfunnsaspektet og det veldig personlige gjør faget både spennende og utfordrende. 

Da vi hadde dette temaet i undervisningen ved studiet tok jeg derfor kontakt med overlege og 

førsteamanuensis Anne Olaug Olsen ved Olafiaklinikken og spurte om det var muligheter for 

at hun kunne veilede meg i en prosjektoppgave. Dette sa hun ja til og hun kom med forslag 

om at en kartlegging av testevaner etter klamydiabehandling kunne være en interessant 

problemstilling. Jeg vil takke Anne for et engasjerende og godt samarbeid. Jeg har lært masse! 

En stor takk går også til sykepleier Sol-Britt som har bidratt med kunnskap og gode råd og til 

resten av sykepleierstaben ved Olafiaklinikken som har delt ut spørreskjemaer for meg. 
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ABSTRACT 

 
 

Background: It has been shown in studies that people who have already gone through a 

chlamydia infection have an increased risk of getting a repeat infection within a year. Most 

guidelines therefore recommend a new test (retest) between 3 and 12 months after completed 

treatment, but the Norwegian guidelines do not have any advice on retesting. The goal of this 

study is to get an impression of the testing habits among men and women treated for 

chlamydia at Olafiaklinikken in Oslo and to find out how this group prefers their post 

treatment follow up. 

Method: We created a short questionnaire and handed it out to patients who came to 

Olafiaklinikken for chlamydia treatment between March and October 2017. The collected 

data were plotted and analyzed in Microsoft Excel. The study can be classified as a cross-

sectional study and the method used is quantitative, but the data collected is partly 

quantitative and partly qualitative.  

Results: 108 individuals answered our questionnaire during this period. Among these were 60 

men and 48 women in ages between 19 and 51 years. Most of the participants were in the age 

between 25 and 29 years. In this group the distribution was close to even between men and 

women while in the age group below 25 years women were better represented. The age group 

over 30 years was dominated by men. A bigger share of men (10%) than women (4%) had 

never been tested before and the main reason for getting a test amongst men were presence of 

symptoms (32%). Women’s most common reason for getting tested were change of partner 

(33%). A small majority preferred an active follow up after treatment in all groups except for 

the group under the age of 25 where 63% preferred to initiate the follow up themselves. 

Conclusion: Women seem to undergo chlamydia testing more routinely when they change 

partners, while most men take a test because of symptoms. Active follow up is welcomed by 

many, but the preferences vary and the follow up needs to be customized individually to 

ensure retesting and secure cost effectiveness. 
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INTRODUKSJON 

 
Chlamydia trachomatis er en intracellulær bakterie som smitter ved direkte slimhinnekontakt. 

Det finnes flere ulike serotyper hvor serotype D-K kan gi urogenital infeksjon samt neonatal 

konjunktivitt og pneumoni. Klamydia er asymptomatisk i 60-80% av tilfellene. Hos et fåtall 

kan ubehandlet infeksjon føre til komplikasjoner i form av bekkenbetennelse som kan gi 

egglederpatologi og dermed økt fare for ektopisk graviditet, infertilitet og kroniske 

bekkensmerter (1). Det er ikke kjent nøyaktig hvor stor denne risikoen er. I en canadisk studie 

fra 2014 gjorde man en retrospektiv populasjonsbasert kohort blant kvinner og jenter i alderen 

12-24 år i tidsrommet 1992-1996 og kom frem til at risikoen for bekkenbetennelse etter 

klamydiainfeksjon varierer, men at unge kvinner og de med gjentatte infeksjoner har høyest 

risiko (2).  

 

WHO beregner at det årlig er 131 millioner nye tilfeller av genital chlamydia i aldersgruppen 

15-49 år på verdensbasis. I Norge er det den vanligste seksuelt overførbare bakterielle 

infeksjonen. Den rapporterte forekomsten økte fra årtusenskiftet og frem til 2008, men etter 

dette har den holdt seg stabil på rundt 450-500 tilfeller per 100.000 innbyggere. I 2016 ble det 

diagnostisert 26 108 tilfeller, tilsvarende 501 per 100.000, ifølge den årlige rapporten Blod- 

og seksuelt overførbare sykdommer i Norge (3). Problemstillingen utgjør dermed en betydelig 

andel av konsultasjoner i det norske helsevesen. Ifølge European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC) var 67% av alle rapporterte tilfeller av klamydia i Europa i 

2013 i aldersgruppen 15-24 år og aller flest tilfeller fant man blant kvinner i alderen 20-24 år 

(4). Denne gruppen har den høyeste diagnoseraten også i Norge (3). Kvinner i denne alderen 

er derfor en viktig målgruppe for intervensjon og forebygging. Tallene fra ECDC viser 

samtidig at i den generelle norske populasjonen er prevalensen blant norske menn langt 

høyere enn blant kvinner (6.2% mot 1.1%). Her er det ikke justert for alder eller seksuell 

erfaring.  

 

De siste 2-3 årene har det vært en økning i antall klamydiaprøver som tas samtidig som man 

finner færre positive prøvesvar blant de som testes. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at 

Norge i 2016 hadde den høyeste testraten siden 1995 med en økning på 7,9% i antall 

undersøkte sammenliknet med året før. Dette er landsdekkende tall og gjelder for begge kjønn 

i alle aldersgrupper. Andelen blant de undersøkte som fikk påvist en klamydiainfeksjon i 2016 

var 7.4% (3). Kartlegging av aktuelle risikofaktorer har vært og er nødvendig, slik at vi kan 
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oppnå en mest mulig målrettet testing på grupper med høy pretestsannsynlighet for infeksjon. 

Generelt anbefaler norske retningslinjer at både kvinner og menn tester seg ved symptomer og 

smitteoppsporing. Personer under 25 år anbefales test ved bytte av partner, graviditet og før 

eventuell spiralinnsetting. I tillegg anbefales test ved abort (1). Kontrollprøve er generelt ikke 

anbefalt, men bør gjennomføres 4-5 uker etter oppstart behandling ved tilfeller med dårlig 

compliance, vedvarende symptomer, mistanke om ny smitte og hos gravide (5). Ny test bør i 

alle tilfeller ikke tas før 4 uker etter behandling på grunn av risiko for falskt positivt resultat 

da DNA-rester etter klamydia-bakterien kan gi utslag (6). 
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BAKGRUNN 

 
Studier har vist at tidligere gjennomgått klamydiainfeksjon statistisk sett gir økt risiko for 

reinfeksjon, men tallene for hvor lang tid det går mellom infeksjon og reinfeksjon varierer. I 

retningslinjer fra England beskrives en topp rundt 2-5 måneder etter siste klamydiabehandling 

(7), mens i en metaanalyse fra 2009 kom man frem til at ca.20% hadde fått ny infeksjon etter 

8-10 måneder (8). Tiltak for klamydiakontroll i EU og EØS ble styrket mellom 2007 og 2012 

ifølge en studie gjort på initiativ for ECDC (9). Det er likevel fortsatt mye som kan forbedres 

og en studie fra 2017 trekker frem effektiv smitteoppsporing og retesting som viktige tiltak 

for å håndtere smittetilfellene (10). Det er ikke klare retningslinjer for retesting i Norge og det 

er ikke nevnt i Folkehelseinstituttets smittevernveileder, men retningslinjene i flere andre 

vestlige land anbefaler ny test mellom 3 og 12 måneder etter gjennomført 

klamydiabehandling. I det følgende vil jeg presentere en kort oversikt over hovedtrekkene i 

disse retningslinjene og forsøke å tydeliggjøre punktene som skiller dem. Ifølge The 

International Union against Sexually Transmitted Infections (IUSTI) bør ny test tilbys etter 3-

6 måneder til unge kvinner og menn under 25 år som har testet positivt for klamydia (11). I 

England ble National Chlamydia Screening Programme (NCSP) implementert i 2008 og 

British Association for Sexual Health and HIV (BASHH) sine retningslinjer anbefaler ny test 

3-6 måneder etter positiv klamydiaprøve. De finner ikke tilstrekkelige bevis for å anbefale ny 

test rutinemessig hos individer over 25 år, men presiserer at dette bør vurderes hos dem med 

høy risiko for resmitte. De refererer til tall som viser at reinfeksjonsraten er på topp mellom 2 

og 5 måneder etter siste klamydiainfeksjon og at unge voksne som tester positivt for klamydia 

har 2-6 ganger høyere sjanse for positiv test senere (7). I USA er anbefalingen ny test etter 3-

12 måneder. Det er ifølge retningslinjene fra Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) ikke tilstrekkelig bevis for å anbefale rutinescreening hos unge menn og rådene gjelder 

dermed først og fremst seksuelt aktive kvinner under 25 år og eldre kvinner med økt risiko for 

ny infeksjon (12). 

 

I praksis kan man tilnærme seg disse retningslinjene på ulike måter. Pasienten kan aktivt 

følges opp, innkalles til ny test og eventuelt få tilsendt hjemmetest eller man kan begrense seg 

til å informere og overlate til pasienten selv å følge anbefalingen om ny test. Olafiaklinikken i 

Oslo er Norges største klinikk for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og her har rutinene 

for oppfølging etter klamydiabehandling variert. En periode sendte man automatisk 

hjemmetest til pasienter som hadde vært inne for klamydiabehandling 6 måneder etter 
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behandling var gjennomført, men da mange ikke returnerte hjemmetesten og noen av disse 

pasientene heller ikke var utsatt for ny smitterisiko kom man frem til at dette ikke var 

kostnadseffektivt. Rundt 2010 valgte man derfor å gå over til å sende ut en SMS-påminnelse 

om å bestille hjemmetest selv via Olafiaklinikkens hjemmesider. Dette testetilbudet er gratis 

og tilgjengelig dersom man bor i Oslo eller Akershus. Etterhvert «forsvant» også denne SMS-

påminnelsen på grunn av uklarheter rundt nasjonale anbefalinger. Per i dag har man en 

tilnærming med mer brukermedvirkning hvor sykepleierne gjør en individuell vurdering og 

anbefaler ny test der de ser behov for det.  

 

Formålet med denne studien har vært å se på testevanene blant pasienter som kommer til 

behandling for klamydia ved Olafiaklinikken. I tillegg var vi interessert i å vite hvordan disse 

pasientene foretrekker å motta eventuell oppfølging og ny test, da dette kan være nyttig for å 

tilpasse fremtidige retningslinjer ved Olafiaklinikken slik at de best mulig tilrettelegger for 

god oppfølging av denne pasientgruppen.  
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METODE 

 
Målet er å undersøke tidligere testeatferd og erfaringer hos en gruppe pasienter som nylig har 

fått påvist klamydia, men også å kartlegge fremtidige behov og ønsker knyttet til oppfølging 

etter behandling. Studien kan dermed klassifiseres som en tverrsnittsstudie. Metoden som har 

vært benyttet er kvantitativ i form av spørreskjema med ferdige svarkategorier, mens dataene 

som har blitt innhentet og benyttet kan defineres som dels kvantitative og dels kvalitative. 

Studien er rent deskriptiv og det var ikke et mål å beskrive forskjeller statistisk da materialet 

er såpass lite. 

 

Eksisterende internasjonale retningslinjer på området ble kartlagt ved å søke på IUSTI, 

BASHH, CDC og ECDC sine nettsider. I tillegg ble norske retningslinjer fra 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet gjennomgått. Søk etter artikler ble gjort via google 

og diverse databaser, hovedsakelig PubMed. Jeg fikk utdelt 2 artikler fra min veileder hvor 

referanselisten ble utgangspunkt for flere kilder. 

 

Vi utarbeidet et spørreskjema som ble delt ut til pasienter som kom for klamydiabehandling 

ved Olafiaklinikken i perioden mars-oktober 2017. Inklusjonskriteriene var at vedkommende 

hadde fått påvist klamydia og skjemaene ble utdelt når pasienten kom til 

behandlingskonsultasjon for oppstart behandling. Spørreskjemaet var anonymt og det har ikke 

blitt innhentet journalopplysninger i forbindelse med prosjektet. Det er dermed ikke 

meldepliktig til personvern ved Oslo universitetssykehus. Utfylling og retur var frivillig og 

ble gjort uavhengig av konsultasjonen. I spørreskjemaet (vedlegg 1) ble det kartlagt kjønn, 

seksuell legning, sivilstatus, antall tidligere klamydiatester, årsak til aktuelle test, antall 

tidligere klamydiabehandlinger og ønsket oppfølging. Dataene ble så tallkodet og plottet inn i 

Microsoft Excel. Ved hjelp av funksjonen ”sorter og filtrer” lagde vi tabeller hvor vi fikk 

oversikt over ulike sammenhenger. Vi valgte å gruppere i aldersgruppene < 25, 25-29 og 30+ 

ettersom retningslinjene anbefaler ekstra oppfølging for dem under 25 år. Spørsmålet om 

legning vurderte vi som relevant ettersom menn som har sex med menn har økt forekomst av 

en del seksuelt overførbare infeksjoner. 

 

 

 

 



   10  

RESULTATER 

 
I løpet av cirka 8 måneder besvarte 108 personer i alderen 19-51 år spørreskjemaet. Av disse 

var 60 menn og 48 kvinner. Blant både menn og kvinner var det flest i aldersgruppen 25-29 år 

med henholdsvis 42% (25/60) og 48% (23/48). I gruppen under 25 år var det en liten overvekt 

av kvinner (17/30) mens i gruppen over 30 år var det en god del flere besvarelser fra menn 

(17 versus 6 fra kvinner). En liten andel (7%) oppga ikke alder. (Se tabell 1) 

 

På spørsmål om tidligere testaktivitet var fordelingen ganske jevn mellom kjønnene. De fleste 

(37% av hele utvalget) hadde testet seg 1-2 ganger tidligere og dette gjaldt 35% (21/60) av 

mennene og 40% (19/48) av kvinnene. Det var flere menn enn kvinner som aldri hadde testet 

seg før, henholdsvis 6 menn og kun 2 kvinner, noe som representerte 10% andel av menn og 

kun 4% blant kvinner (Se tabell 2). Vi så en naturlig samvariasjon mellom antall tester og 

økende alder. I aldersgruppen 25-29 år var det en høyere andel (23%) som hadde testet seg 

mellom 5 og 9 ganger sammenliknet med de andre gruppene. Andelen som hadde testet seg 3-

4 ganger var 23% i gruppen 25-29 år mot 33% blant dem under 25 år og 39% i gruppen 30+. 

(Se tabell 3) 

 

Det var stor variasjon i tidspunkt for siste klamydiatest både blant kvinner og menn. Noen 

hadde tatt en test så nylig som i forrige måned, mens for andre hadde det gått både 10 og 20 år 

siden sist. På grunn av oppgavens omfang valgte vi å ikke gå dypere inn i disse tallene. 

 

Halvparten (50%) av mennene og 48% av kvinnene oppga at de tidligere hadde fått 

behandling for klamydia. Blant mennene oppga 4 stykker (6%) at de hadde hatt mer enn 2 

behandlinger mens 2 menn (3%) hadde hatt mer enn 10 behandlinger. Blant kvinnene var det 

ingen som hadde hatt mer enn 4 behandlinger. Hvis man ser på antall behandlinger fordelt på 

aldersgruppene er det også her en naturlig økning av antall tidligere behandlinger med økende 

alder. (Se tabell 4 og 5) 

 

Årsaken til aktuelle test var i stor grad symptomer og plager (dette gjaldt 32% av mennene og 

25% av kvinnene). Blant mennene var også rutinesjekk en hyppig årsak til testing (27%), 

mens de fleste kvinnene (33%) oppga partnerbytte som årsak til test. Svært få oppga 

«Kontroll etter tidligere behandling» som årsak til test, både blant kvinner og menn. (Se tabell 

6) 
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Ønsket oppfølging ble delt inn i to kategorier, en for dem som ønsket å bli fulgt opp av 

Olafiaklinikken i.e. aktiv oppfølging og en for dem som ville ta kontakt på eget initiativ. 

Aktiv oppfølging ble foretrukket av flertallet både blant kvinner og menn. 6% av kvinnene 

kategoriserte vi som inkonklusive da de hadde krysset av for mer enn 2 motstridende 

svaralternativer. I de ulike aldersgruppene var det kun blant de under 25 år at flertallet ønsket 

å ta kontakt på eget initiativ (63%). I gruppen 25-29 år ønsket hele 73% aktiv oppfølging, 

mens i gruppen 30+ var denne andelen 61%. (Se tabell 7 og 8) 
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DISKUSJON 

 
Materialet i vår studie er lite og det er derfor vanskelig å trekke klare konklusjoner. Vi kan 

likevel se noen tendenser. Studiepopulasjonen består av menn i noe høyere alder og kvinner 

er bedre representert i aldersgruppen under 25 år. Ut fra dette kan det se ut som kvinner starter 

å teste seg tidligere og er flinkere til å følge opp testing i yngre alder enn menn. En mulig 

forklaring kan være at det fokuseres mer på rutinetesting blant kvinner og at menn tester seg 

først ved symptomer eller ved smitteoppsporing. I en norsk studie fra 2017 som så på legers 

prøvetakingsmønster kom det frem at andelen positive prøvesvar var høyere for menn enn for 

kvinner i alle aldersgrupper, men likevel var kun 23% av klamydiaprøvene fra menn. Det bør 

derfor jobbes for å øke andelen menn som tester seg. Det viste seg i samme studie at det ble 

tatt for mange prøver av kvinner over 30 år. I allmennpraksis var 38% av prøvene fra denne 

pasientgruppen og hos gynekologer var andelen hele 45%. Samtidig var andelen positive 

prøvesvar i aktuelle gruppe bare 2,2%. Dette er ikke kostnadseffektivt og grupper med lav 

pretestsannsynlighet bør testes mindre. Prøvesvarene fra allmennpraksis viste i tillegg at 

kvinner mellom 25 og 29 år blir testet mer liberalt enn det retningslinjene anbefaler, men 

tallene tyder på høy andel positive prøvesvar i denne gruppen, noe som kan indikere at 

prøvetakingspraksisen er berettiget (13). Også i vår studie var aldersgruppen 25-29 år den 

største i antall, både blant kvinner og menn. Retningslinjer anbefaler at man bør begrense 

testing i denne aldersgruppen for å oppnå en mer målrettet ressursbruk, men ettersom disse 

faktisk hadde fått påvist klamydia kan dette tyde på at det er et reelt behov for utstrakt testing 

også i denne gruppen og dermed fornuftig å øke «aldersgrensen» for opportunistisk 

klamydiascreening. Her må man ta i betraktning at det kan være ulike grupper som oppsøker 

allmennpraksis kontra spesialisthelsetjenesten. Pasientene ved Olafiaklinikken er ikke 

nødvendigvis representative. Dette tilbudet er unikt på landsbasis og Oslo er dessuten, 

sammen med Troms, det fylket med høyest diagnoserate av klamydiainfeksjon i landet de 

siste tre årene (3). Man kan se for seg at utviklingen i det vestlige samfunnet går i retning av 

at man lever mindre etablert også ved høyere alder enn man gjorde tidligere og at dette kan 

være en del av forklaringen på hvorfor så mange tester seg i aldersgruppen 25-29 år, på tross 

av at retningslinjene legger større vekt på gruppen under 25. Tall fra SSB viser at 

gjennomsnittsalderen for ekteskapsinngåelse har økt jevnt i mange år (14), men det er 

vanskelig å finne oppdaterte tall rundt seksualvanene til det norske folk ettersom 

Folkehelseinstituttets seksualvaneundersøkelser ikke har blitt gjennomført siden 2008, den 

gang med av lav svarprosent. En rapport med utgangspunkt i undersøkelsene fra 1987 til 2002 
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konkluderte med en trend hvor flere nordmenn er seksuelt aktive, samleiedebutalderen går 

noe ned og andelen personer med homoseksuell erfaring øker. Forøvrig var det få store 

endringer og median antall partnere har holdt seg relativt stabil i perioden, både blant menn 

og kvinner (15). Antall seksualpartnere trenger heller ikke å være avgjørende for 

klamydiasmitte. I en studie fra 2013 kom man frem til at 60% av kvinner i aldersgruppen 16-

44 år som hadde klamydiainfeksjon rapporterte kun én seksualpartner siste år. Blant menn i 

samme aldersgruppe var det andelen som kun hadde hatt én seksualpartner 43% (16). 

 

Ifølge CDC’s retningslinjer har man ikke tilstrekkelig bevis for at anbefalingene om 

rutinescreening for aldersgruppen under 25 år bør gjelde menn. I flere studier har man vist at 

kvinner er flinkere til å teste seg enn menn. Romørens studie viste at andelen positive 

prøvesvar var høyere for menn i alle aldre, men at kun 23% av klamydiaprøvene var fra 

menn. Også i vår studie var det flere menn enn kvinner som aldri hadde testet seg før. En 

mulig forklaring er, som tidligere nevnt, at menn tester seg først ved symptomer og eventuell 

smitteoppsporing mens kvinner er flinkere til å teste seg rutinemessig. Dette kom også fram 

på spørsmål om årsaken til aktuell test, hvor den hyppigste årsaken blant menn var 

symptomer/plager, mens størsteparten av kvinnene svarte partnerbytte som årsak til test. Blant 

menn var det et par stykker som hadde hatt > 10 behandlinger tidligere samtidig som ingen av 

kvinnene oppga å ha hatt mer enn 4 behandlinger tidligere. På grunn av begrenset og 

muligens selektert populasjon kan dette være en tilfeldighet, men det kan også tyde på at 

prevalensen av klamydia faktisk er høyere blant menn enn blant kvinner på tvers av 

aldersgrupper. I en studie gjennomført i Tasmania ble alle klamydiatester fra en periode på 2 

år (2012-2013) gjennomgått og ut fra dette ble det kalkulert rate for retesting og 

retestpositivitet 3 og 12 måneder etter initiell positiv test ut fra kjønn, alder og 

sosioøkonomiske indikatorer. Her kom man frem til at retestraten er for lav og at 

retestpositiviteten er relativt høy, noe som taler for at man bør fokusere mer på å informere 

om dette i allmennpraksis. Man så også at kvinner er flinkere til å teste seg enn menn samtidig 

som menn har like høy eller høyere sannsynlighet enn kvinner for å teste positivt ved retest 

etter klamydiabehandling (6). 

 

Både blant kvinner og menn og i to av tre aldersgrupper ønsket et flertall aktiv oppfølging. De 

mest aktuelle tiltakene er da påminnelse på SMS og automatisk tilsendt hjemmetest. I en 

masteroppgave fra 2015 ved UiO kom man fram til at nasjonal hjemmeprøvetaking hadde 

både høyere effektivitet og lavere kostnad i forhold til å undersøke seg hos fastlege eller SOI-
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klinikk (17) og en nederlandsk studie fra 2016 kom frem til at en påminnelse på SMS hadde 

en klart positiv effekt på retestrate i tillegg til å kreve mindre kostnad og innsats enn 

hjemmetesting (18). I en studie som så på dobbel intervensjon i form av tilsendt hjemmetest i 

tillegg til påminnelse på SMS 3 måneder etter klamydiabehandling kom man frem til at dette 

førte til økning i retestraten i alle tre risikogruppene omfattet av studien (kvinner, heterofile 

menn og menn som har sex med menn). Det ble også påvist flere repetert positive tester 

sammenliknet med påminnelse på SMS alene (19). Man kan se for seg at pasientens 

motivasjon i tillegg er avgjørende for om anbefalingene blir fulgt opp. Pasienter som 

samtykker til å bli kontaktet hadde dobbelt så høy sannsynlighet for å retestes ifølge en britisk 

studie (20). I vår studie var gruppen under 25 år den eneste hvor det var et større flertall som 

ikke ønsket aktiv oppfølging, men foretrakk å ta kontakt på eget initiativ. Mulige forklaringer 

kan være at yngre føler seg tryggere på subjektiv vurdering av egen helse og er generelt 

mindre bekymret for sykdom. Kanskje har de mer oppdatert kunnskap eller det kan også være 

omvendt, at de mangler kunnskap og bagatelliserer risiko for smitte.  

 

Metodevalget med å dele ut et kort spørreskjema til pasienter som var inne for 

klamydiabehandling ved Olafiaklinikken var en effektiv måte å skaffe seg informasjon på 

uten at det krevde mye ressurser, men det viste seg likevel lett å glemme i en travel hverdag 

på poliklinikken der især sykepleiernes behandlingskonsultasjoner er korte og ofte 

overbooket. En mulig bedre organisering hadde vært om de kunne fått skjemaet utlevert i 

ekspedisjonen, men det var praktisk vanskelig å gjennomføre. Det var altså varierende 

aktivitet i datainnsamling gjennom perioden uten at dette ble av systematisk karakter. Vi 

mottok færre spørreskjema enn vi hadde forventet, både fordi det ikke ble delt ut til alle og 

fordi det kanskje var færre enn vanlig som fikk påvist klamydia ved Olafiaklinikken i det 

aktuelle tidsrommet. En annen mulig forklaring kan være at noen valgte å gå til fastlege for å 

få behandlingen på grunn av ventetid på Olafiaklinikken eller at flere også går til fastlege med 

denne problemstillingen i utgangspunktet. Det er også mulig at det har vært en generell 

nedgang i påviste klamydiatilfeller i perioden, enten i form av en reell nedgang eller at færre 

testet seg.  

 

Utformingen av spørreskjemaet ser vi i ettertid at kunne vært bedre. På 3 av spørsmålene 

hadde noen av pasientene misforstått spørsmålsformuleringen eller krysset av for flere 

alternativer som i enkelte tilfeller ga motstridende svar. Spørsmålet om kjønn på partner 

(spørsmål 3) ble av noen misforstått som et spørsmål om de hadde en partner eller ikke på det 
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aktuelle tidspunktet. Vi kunne kanskje omformulert dette til et spørsmål om seksuell legning 

og latt svaralternativene være heterofil, homofil eller bifil. Eventuelt kunne vi spurt hvem 

vedkommende har sex med og latt svaralternativene være menn, kvinner eller begge kjønn. På 

spørsmål 8, om hva som er grunnen til at vedkommende tester seg nå, ser vi at noen av 

svaralternativene kan tolkes som det samme; man kan teste seg ved partnerbytte enten som en 

rutine, slik det også er anbefalt fra helsemyndighetene, eller fordi man mistenker smitte hos 

partneren. I spørreskjemaet var partnerbytte, rutinesjekk og mistanke om smitte hos partner 

oppført som tre ulike alternativer og det er umulig å si hva den enkelte har lagt i de ulike 

formuleringene. Vi valgte her å gjøre om alternativet «annet» til en kombinasjon av 

svaralternativ 1 (partnerbytte) og 2 (mistenker smitte hos en partner) fordi en del hadde 

krysset av for begge disse samtidig. På det siste spørsmålet (spørsmål 11), om hva slags 

oppfølging vedkommende ønsket, valgte vi å gjøre om hvert svaralternativ til et ja/nei-

spørsmål da en del hadde krysset av for flere svaralternativer. Vi valgte også å slå sammen de 

4 svaralternativene til 2 kategorier, en for dem som ønsker oppfølging og en for de som 

ønsker å ta initiativ selv. Med tanke på datahåndtering og analyse hadde det vært en fordel å 

be om kun ett svar på hvert spørsmål, men samtidig ville man da kanskje mistet nyansen i 

tilbakemeldingene. Med mer tid og ressurser tilgjengelig kunne man hatt mulighet til å gi 

pasientene mer informasjon rundt selve skjemaet og oppklare eventuelle misforståelser. 
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KONKLUSJON 

 
Vi ønsket i denne studien å se på testevaner blant et utvalg som kom til klamydiabehandling 

ved Olafiaklinikken i Oslo og å kartlegge hvordan disse foretrekker å følges opp. Vår studie 

er for liten til å trekke klare konklusjoner og mer omfattende kartlegging er nødvendig slik at 

man kan få til en mest mulig målrettet ressursbruk med tanke på testing og oppfølging etter 

klamydiabehandling. 

 

Vi så at det var flest kvinner i gruppen under 25 år, mens aldersgruppene over 25 år var 

dominert av menn. Den hyppigste årsaken til at mennene i undersøkelsen testet seg var 

symptomer og kvinnene testet seg i størst grad på grunn av partnerbytte. Aktiv oppfølging ble 

foretrukket av et knapt flertall i alle grupper unntatt i aldersgruppen under 25 år og flere 

studier tyder på at intervensjoner i form av påminnelse på SMS og tilsendt hjemmetest øker 

retestraten. Tilbakemeldingene er likevel såpass varierende i vår studie at det trekker i retning 

av at oppfølging bør tilpasses individuelt. Spesielt tilsendt hjemmetest krever at pasienten er 

innstilt på å gjennomføre testen og returnere den til analyse. I tilfeller der dette ikke blir 

gjennomført vil resultatet være tapte utgifter. Påminnelse på SMS er et tiltak som ikke koster 

så mye, men som likevel kan bidra til å øke retestraten etter klamydiabehandling. 
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Tabell  1:  Aldersfordeling  blant  menn  og  kvinner  behandlet  for  klamydia  ved  
Olafiaklinikken  og  som  besvarte  spørreskjema  om  testevaner  og  ønsket  oppfølging  
   Kjønn   Menn   Kvinner   Totalt         
 Alder  (år)   antall   (%)   antall   (%)   antall   (%)         
 <  25   13   (22)   17   (35)   30   (28)         
 25-‐29   25   (42)   23   (48)   48   (44)         
 30  +   17   (28)   6   (13)   23   (21)         
 Ikke  oppgitt   5   (8)   2   (4)   7   (7)         
 Totalt   60   (56)   48   (44)   108   (100)         
  
  
  
  
  
Tabell  2:  Tidligere  testaktivitet  blant  menn  og  kvinner  behandlet  for  klamydia  
ved  Olafiaklinikken     
 Kjønn   Menn   Kvinner   Totalt  
   Antall  tidl.tester   antall   (%)   antall   (%)   antall   (%)  
   0   6   (10)   2   (4)   8   (7)  
   1-‐2   21   (35)   19   (40)   40   (37)  
   3-‐4   17   (28)   14   (29)   31   (29)  
   5-‐9   10   (17)   9   (19)   19   (18)  
   >  10   6   (10)   4   (8)   10   (9)  
   Totalt   60   (56)   48   (44)   108   (100)  
  
  
  
  

Tabell  3:  Tidligere  testaktivitet  blant  de  ulike  aldersgruppene  (samlet  for  begge  
kjønn)  behandlet  for  klamydia  ved  Olafiaklinikken       
 Alder  (år)   <  25   25-‐29   30  +   Ikke  oppgitt   Totalt  

   Antall  tidl.tester   antall   (%)   antall   (%)   antall   (%)   antall   (%)   antall   (%)  

   0   5   (17)   2   (4)   0   (0)   1   (14)   8   (7)  
   1-‐2   13   (43)   18   (37)   7   (30)   2   (29)   40   (37)  
   3-‐4   10   (33)   11   (23)   9   (39)   1   (14)   31   (29)  
   5-‐9   2   (7)   11   (23)   3   (13)   3   (43)   19   (18)  
   >  10   0   (0)   6   (13)   4   (17)   0   (0)   10   (9)  
   Totalt   30   (28)   48   (44)   23   (21)   7   (6)   108   (100)  
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Tabell  4:  Selvrapportert  antall  tidligere  klamydiabehandlinger  blant  menn  og  kvinner  
behandlet  for  klamydia  ved  Olafiaklinikken  
   Kjønn   Menn   Kvinner   Totalt     

 Antall  tidl.beh.   antall   (%)   antall   (%)   antall   (%)     

 0   29   (48)   25   (52)   54   (50)     
 1-‐2   26   (43)   21   (44)   47   (43)     
 3-‐4   2   (3)   2   (4)   4   (4)     
 5-‐9   0   (0)   0   (0)   0   (0)     
 >  10   2   (3)   0   (0)   2   (2)     
 Ubesvart   1   (2)   0   (0)   1   (1)     
 Totalt   60   (56)   48   (44)   108   (100)     
  
  
  
  
  
Tabell  5:  Selvrapportert  antall  tidligere  klamydiabehandlinger  blant  de  ulike  
aldersgruppene  (begge  kjønn  samlet)  behandlet  for  klamydia  ved  Olafiaklinikken  

  
Alder  (år)   <  25   25-‐29   30  +   Ikke  

oppgitt   Totalt  

   Antall  tidl.beh.   antall   (%)   antall   (%)   antall   %   antall   (%)   antall   (%)  
   0   19   (63)   20   (42)   11   (48)   4   (57)   54   (50)  
   1-‐2   11   (37)   25   (52)   8   (35)   3   (43)   47   (44)  
   3-‐4   0   (0)   2   (4)   2   (9)   0   (0)   4   (4)  
   5-‐9   0   (0)   0   (0)   0   (0)   0   (0)   0   (0)  
   >  10   0   (0)   1   (2)   1   (4)   0   (0)   2   (2)  
   Ubesvart   0   (0)   0   (0)   1   (4)   0   (0)   1   (1)  
   Totalt   30   (28)   48   (44)   23   (21)   7   (6)   108   (100)  
  
  
  
  
Tabell  6:  Årsak  til  aktuell  test  blant  menn  og  kvinner  som  kommer  for  
klamydiabehandling  på  Olafiaklinikken  
   Kjønn   Menn   Kvinner   Totalt  
   Årsak   antall   (%)   antall   (%)   antall   (%)  
   Partnerbytte   6   (10)   16   (33)   22   (20)  
   Mistanke  partner     6   (10)   4   (8)   10   (9)  
   Symptomer   19   (32)   12   (25)   31   (29)  
   Smitteoppsporing   8   (13)   5   (10)   13   (12)  
   Rutinesjekk   16   (27)   7   (15)   23   (21)  
   Kontrolltest   4   (7)   2   (4)   6   (6)  
   Annet  (1+2)   1   (2)   2   (4)   3   (3)  
   Totalt   60   (56)   48   (44)   108   (100)  
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Tabell  7:  Ønsket  oppfølging  for  retest  blant  menn  og  kvinner  
behandlet  for  klamydia  ved  Olafiaklinikken  

  

 Kjønn   Menn   Kvinner   Totalt  
   Ønsker   antall   (%)   antall   (%)   antall   (%)  
   Å  bli  kontaktet   39   (65)   25   (52)   64   (59)  
   Å  ta  initiativ  selv   21   (35)   20   (42)   41   (38)  
   Inkonklusiv   0   (0)   3   (6)   3   (3)  
   Totalt   60   (56)   48   (44)   108   (100)  
  
  
  
  
Tabell  8:  Ønsket  oppfølging  for  retest  blant  de  ulike  aldersgruppene  
(begge  kjønn  samlet)  behandlet  for  klamydia  ved  Olafiaklinikken       

 
Alder  (år)   <  25   25-‐29   30  +   Ikke  

oppgitt   Totalt  

   Ønsker   antall   (%)   antall   (%)   antall   (%)   antall   (%)   antall   (%)  
   Å  bli  kontaktet   11   (37)   35   (73)   14   (61)   4   (57)   64   (59)  
   Å  ta  initiativ  selv   19   (63)   11   (23)   9   (40)   2   (29)   41   (38)  
   Inkonklusiv   0   (0)   2   (4)   0   (0)   1   (14)   3   (3)  
   Totalt   30   (28)   48   (44)   23   (21)   7   (6)   108   (100)  
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Vedlegg  1:  Spørreskjema  
Dette  er  en  kort  spørreundersøkelse  for  å  kartlegge  testevaner  og  oppfølging  etter  behandling  for  
klamydia  og  for  å  finne  ut  om  rutinene  vi  i  dag  har  for  testing  og  oppfølging  er  optimale.    
Undersøkelsen  er  del  av  en  prosjektoppgave  på  medisinstudiet  ved  UiO.  
Takk  for  at  du  vil  hjelpe  oss!  

  
  

Alder  
  

  

Kjønn  
□  mann  
□  kvinne  
□  annet  (spesifiser……………………………………..)  

Partner  
□  mann  
□  kvinne  
□  annet  (spesifiser……………………………………..)  

Sivilstatus  
□  singel  
□  i  fast  forhold  
□  annet  (spesifiser……………………………………..)  

Har  du  testet  deg  for  klamydia  tidligere?  

□  aldri  
□  1  gang  
□  2  ganger  
□  3  ganger  
□  4  ganger  
□  5-‐9  ganger  
□  minst  10  ganger  

Dersom  dette  er  første  gang  du  tester  deg,  hva  
er  grunnen  til  at  du  ikke  har  testet  deg  
tidligere?  

□  har  vært  i  fast  forhold  
□  testing  har  vært  utilgjengelig  
□  har  ikke  følt/hatt  behov  for  det  
□  annet  (spesifiser……………………………………..)  

Dersom  dette  ikke  er  første  gang  du  tester  deg,  
når  testet  du  deg  sist?  

år/mnd  

Hva  er  grunnen  til  at  du  tester  deg  nå?  

□  partnerbytte  
□  mistenker  smitte  hos  en  partner  
□  symptomer/plager  
□  anbefalt  (smitteoppsporing)  
□  rutinesjekk  
□  kontroll  etter  tidligere  behandling  
□  annet  (spesifiser……………………………………..)  

Har  du  tidligere  vært  behandlet  for  klamydia?  

□  aldri  
□  1  gang  
□  2  ganger  
□  3  ganger  
□  4  ganger  
□  5-‐9  ganger  
□  minst  10  ganger  

Hvis  du  har  vært  behandlet  for  klamydia,  når  
var  siste  behandling?  

år/mnd  

Etter  gjennomført  klamydiabehandling  
anbefales  det  at  man  tar  en  ny  test  etter  3-‐6  
mnd.  Hvordan  kunne  du  tenke  deg  å  få  
gjennomført  dette?  

□  automatisk  tilsendt  hjemmetest  
□  bestille  hjemmetest  selv  
□  påminnelse  på  SMS  
□  ta  kontakt  på  eget  initiativ/bestille  time  selv  


