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Hva skal vi snakke om i dag?

• Sopp

• Bakteriell vaginose

• Aerob vaginitt

• Cytolytisk vaginose

• Trichomonas



Normal utflod

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

Endring; 
• etter oppstart av prevensjon
• ved bruk av antibiotika
• i løpet av menstruasjonssyklusen
• etter samleie 
• i løpet av livet



Laktobasiller

pH 3,8-4,2



Skjedens normalflora

Selv om laktobasiller er den dominerende bakterien, 
finnes det også andre bakterier i vagina som 

• streptokokker 
• gramnegative bakterier
• Gardnerella vaginalis
• aerobe bakterier

Candida albicans finnes i normalfloraen hos ca 20%



Hygiene…



Ikke farmakologisk behandling
• Ikke overdriv rensligheten, én vask om dagen er nok.
• Ved dusjing skal vannet renne nedover, ikke spyle skjeden eller få 

vann inn i skjeden.
• Vask uten såpe (gjelder også intimsåpe).
• Eventuelt bruke parfymefri olje (eks; intimolje, babyolje, 

jordnøttolje, olivenolje).

Ved residiverende plager
• Bruk bind, ikke tamponger.
• Hun bør unngå tettsittende undertøy som g-streng, men heller i en 

periode bruke bomullstruser.
• Undertøy vaskes for seg selv på 60 grader, uten bruk av 

tøymykner/skyllemiddel.



Anamnese

• Hvor lenge har det vart?
• Ny partner? Risiko?
• Ny prevensjon eller andre medikamenter?
• Smerter/ubehag ved samleie?

• Endringer i utfloden: utseende, lukt, mengde
• Andre plager: kløe, sårhet, svie når man tisser, rødme, 

hevelse
• Hudsykdom? 



Mikroskopi



Mikroskopi

• Saltvannsutstryk: bakterieflora, clueceller

• Kaliumhydroksid: Snifftest, Sopphyfer

• Cervixutstryk







Leucocytter



Sopp





Soppvaginitt

• Candida albicans eller andre sopparter

• Regnes ikke som SOI, eller som smittsomt mellom 
partnere, men partner kan få en irritativ reaksjon. 

• Kan muligens gi dysparuni som følgetilstand



Epidemiologi

• 75 % av kvinner vil oppleve soppvaginitt minst en gang 

i løpet av livet. 

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

asymptomatiske bærere av sopp i skjeden.

• Residiverende infeksjon (> 4 episoder per år) finnes 

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

følger menstruasjonssyklus, og at de for eksempel får 

utbrudd like før mensen



Disponerende faktorer

• Oftest ukjent 
• Graviditet
• Diabetes mellitus
• Antibiotikabehandling
• Nedsatt cellulær immunitet (som ved hiv-infeksjon)

• Ikke prevensjon (minus muligens p-ring?)



Symptomer

• Kløe
• Endret utflod (hvit og tykk/klumpete)
• Røde slimhinner
• Hevelse
• Sprekker og fissurer
• Smerter ved samleie

• Residiverende soppinfeksjoner kan mangle typiske 
symptomer som kløe og utflod, ofte fissurer kl 6 



Diagnostikk

• Klinisk
• Prøve av vaginalsekret til mikroskopi
Ø Blandes med en dråpe 10 % kaliumhydroksid

– Påvisning av hyfer

Dyrkning er usikkert da det er vanskelig å dyrke.
Før igangsetting av langvarig soppbehandlig eller 
usikkerhet. 
4 prøver tatt 4 forskjellige dager. Leveres inn 24 timer.



Behandling akutt

Ikke-residiverende og ikke-kroniske

• Kombinasjonspakning med Canesten eller  

Pevaryl, forskjellige pakkningsstørresler

Ved kun en ytre genital infeksjon: 

• Daktacort krem x 2 i 14 d.



Residiv etter behandling

• Kvinner som har over 4  tilfeller pr år. 

• 1 kapsel annenhver uke i en lengre periode 

• 1 kapsel rett før menstruasjon hvis plagene kommer 
kun ved mens



Langvarig behandling

1 kapsel fluconazol (Diflucan) 150 mg: 

• annenhver dag i 6 dager, deretter
• ukentlig i 8 uker, deretter
• annenhver uke i 4 måneder, deretter
• 1 gang per måned i 6 måneder

NB! Kan interagere med p-piller hvis de tas hyppigere enn 1 gang pr uke



Pasientskriv i e-metodeboka





Bakteriell vaginose

• Gardnerella vaginalis (men også andre bakterier)

• Regnes ikke som SOI, men kan overføres mellom 
partnere. Behandling av mannlig partner ser ikke ut til 
å ha noen effekt.

• Ikke vaginitt, gir ikke betennelse



Disponerende faktorer

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

• Spyling/skylling av skjeden

• Ukjent



Symptomer

• Øket utflod som er tynn og kanskje litt grå
• Sterk «fiskeaktig» lukt, ofte forverret etter samleie og 

ved menstruasjon
• Kan sjelden gang gi svie/kløe

• Ofte ingen subjektive plager 



Diagnostikk

3 av 4 «Amselkriterier»: 

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

2. pH-test: Vaginal utflod med pH > 4,5.
3. Snifftest: Fiskelukt når en dråpe 10 % KOH dryppes 

på et objektglass med en dråpe vaginal utflod.
4. Mikroskopi: Clueceller (sporceller) i et mikroskopisk 

preparat av utfloden med saltvann (eller metylenblått). 
Ses best ved 40x forstørrelse.





Clueceller



Hvem behandles?

• Plagsomme symptomer
• Graviditet



BV – bakteriell vaginose

• Klindamycin (Dalacin) vagitorier (100 mg), hver kveld i 
3 dager

• Klindamycin (Dalacin) vaginalkrem, hver kveld i 7 
dager

• Dekvalin (Donaxyl) vaginaltabletter (10 mg), hver kveld 
i 6 dager (1.valg i svangerskap)

• Metronidazol tabletter (500 mg), p.o. to ganger daglig i 
7 dager (vagitorier?)



BV – profylaktiske råd ved residiv

• Bruk av kondom ved samleie i en periode.

• Forsøke lokalbehandling med humane 
melkesyrebakterier (for eksempel Ecovag).

• Bruke surgjørende gele (for eksempel Lactal) som 
nedsetter pH-verdien i skjeden, før behandling. 

• Reit resepten 1 gang



Behandling mot sopp og BV

• Forsøk dekvalin (Donaxyl) først

• Ved fortsatt plagsomme symptomer forsøk 
• Diflucan dag 1, Dalacin vagitorie eller krem, avslutt 

kuren med ny Diflcuan. 



Pasientskriv i e-metodeboka





Trichomonas

Økt illeluktende utflod, gjerne skummende utflod, kan 
være svie og røde slimhinner. Kan være asymptomatisk

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





Trichomonas



Diagnostikk

• Mikroskopi

• Hos de fleste laboratorium kan man sende inn vaginal 
swab. Sjekk med ditt laboratorium.



Behandling

• 2 g metronidazol engangsdose, eller 400 mg 
metronidazol morgen og kveld i 7 dager. 

• Partnerbehandling



Aerob vaginitt

• Aerobe bakterier (gruppe B-streptokokker, 
kolibakterier, Staphylococcus aureus og enterokokker).

• Regnes ikke som SOI, eller som smittsomt mellom 
partnere



Symptomer

• Vaginal utflod, gjerne litt purulent utseende
• Kløe
• Svie
• Vond lukt
• Ytre dyspareuni



Diagnostikk

• Klamydia, mykoplasma og gonoré må utelukkes

• Tilstanden kan grovt sett skilles fra BV ved at det er 
– høy pH i vaginalsekret
– men negativ snifftest. 

• Mikroskopi av våtutstryk:
– få eller ingen laktobasiller
– overvekt av leukocytter
– ofte ganske sparsomt med bakterier. En kan ofte se 

kokkoide bakterier, i blant kjeder som ligner på 
laktobasiller





Behandling

• Lokalt, krem og/eller vagitorier (som BV-beh.): 

– Klindamycin (Dalacin) vagitorier 100 mg hver kveld 
i 3 dager

– Klindamycin (Dalacin) vaginalkrem hver kveld i 7 
dager



Cytolytisk vaginose

• Også kalt «Döderlein-cytolyse». 

• Overproduksjon av laktobasiller på grunn av høyt 
østrogennivå. 

• Ikke smittsomt. 

• Relativ vanlig, særlig hos unge og gravide. 



Symptomer

• Kløe
• Økt mengde utflod gjerne hvitlig og noe grynet.

• Dysuri
• Dyspareuni

• Gir mest plager premenstruelt. 



Diagnostikk

• Klamydia, mykoplasma og gonoré må utelukkes. 

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

• Mikroskopi: økt antall laktobasiller, få/ingen leukocytter 
og cytolyse av epitelceller. Epitelcellene er ofte dekket 
av laktobasiller («falske clueceller»). 

• Skal mistenkes ved fravær av sopp og 
betennelsesceller ved mikroskopi.



Behandling

• I utgangspunktet en normaltilstand som ikke krever 
behandling. 

• Ved uttalt plagsomme symptomer kan en forsøke pH-
økning med bikarbonatskylling (cirka 40 g bakepulver 
per liter vann) 2 – 3 ganger pr uke. 




