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Kontrol 

Behandling 

Udredning 

Fund 

Udredning 

Symptom Uretritis og 
cervicitis 

PCR for klamydia og gonorré                            
♂:Podning/urin ♀: + podning fra cervix evt. kun vaginal 

podning . Podning fra  svælg og rectum ved risiko.                           
Mikroskopi af methylenblåfarvet pus 

Klamydia 

Azithromycin 1g 

Ingen 

Gonorré 

Podning til D+R 

Im ceftriaxon 500 mg + 
tabl azithromycin 2 g 

PCR efter 2-3 
uger 

Negativ 

PCR for 
Mycoplasma 
genitalium  

Mycoplasmer 
Azithromycin 500mg 

efterfuldt af 250 mg i 4 d 
Resistens?  

Podning efter 5 
uger 

Overvej de sjældne 
Trichomonas: PCR og 

mikroskopi  
Herpes, candida 

Trichomonas 
Metronadazol 2g 

Ingen 

Behandling af uretritis  uden kendt  
ætiologi 

Tabl. doxycykln  100mg x2 i 7 dage  

Klamydia 
 

Udredning  
y Selvpodning fra vagina til PCR for klamydia og 

gonorré   
y Kan alternativt podes fra urethra og fra cervix  

y Benyttes urinundersøgelse foretages  supplerende podning 
fra cervix  

Udredning  
y Tilhører patienten en risikogruppe? 

y Podning tonsiller og rectum? 
yUndersøgelse for andre kønssygdomme? 

Prøvetagning 
y First void urin (bør ikke have ladt vandet i < 2 timer forud) 
y Holdbarhed: 30 dage (for podninger op til 60 dage) ved 

temperaturer fra 2 0C til 30 0C. 
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Prøvetagning klamydia 
y Region H, Midt og Nord  

Prøvetagning  
y Region Sjælland 

Prøvetagning  
y Region Syd 

Behandling og opfølgning  
y Tabl. azithromycin 1 g  
y Alternativt doxycyklin 200 mg dagligt i 7 dage  
 
y Den behandlende læge har ansvaret for 

partnerundersøgelse 
y Kontrolprøver er ikke obligatorisk og må først 

foretages 5 uger efter afsluttet behandling 
y Anmeldelse: KBA  
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Klamydia i DK 
 

Total påvist i 2016 34.132 

Mycoplasma genitalium 
 

Prøvetagning mycoplasma 
y RegionH og Midt 

Prøvetagning 
y Region Syd, Sjælland og Nord 
y Sendes til SSI 

y Mycoplasma genitalium (DNA) (R-nr. 104) 
y Chlamydia podepind samt plastrør med UTM transportmedium  
y Podning med hvid vatpind og transport i spidsglas med få dråber 

sterilt isotont saltvand  
y Urinopsamling plastrør med skruelåg, spidsglas eller specielt 

urinprøvetagningssæt 
y Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag 

skal den opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt 
 

 
 

Mycoplasma genitalium 
y Ikke helt så hyppig som klamydia 
y Inkubationstiden er formentlig 1-2 uger 
y Symptomer som ved klamydia (ofte asymptomatisk) 
y Patienter med uretritsymptomer, som ikke har klamydia, 

viser sig ofte at være smittet med mycoplasma genitalium 
y Andre mycoplasmer og uroplasmer er sjældent relevante 
y Infertilitet?? 
 
 

Behandling 
y Tabl. azithromycin 500 mg første dag, herefter 250 

mg daglig i 4 dage (i alt 3 tabl. a 500 mg) 
y Ved manglende effekt eller ved kendt resistens tabl. 

moxifloxacin 400 mg daglig i 7 dage  
 
y Kontrolprøver er ikke obligatorisk og må først 

foretages 5 uger efter afsluttet behandling. 
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Gonorré Udredning positivt skrab 
y Podes fra tonsiller, urethra, (cervix) og rectum til både 

PCR og d+r   
y Prøvetagning for anden kønssygdom er vigtig 

y HIV 
y HBV 
y HCV 
y Syfilis 

 
 

Udredning positiv screening 
y Hvis der er podet til PCR fra alle lokalisationer, podes 

positive lokalisationer til d+r  
y Hvis der ikke er podet fra tonsiller om rectum suppleres 

med podning til både PCR og d+r fra disse områder 
 

Gonorré dyrkning 

Behandling gonorré 
Henvises til venerologisk afdeling  
y Im ceftriaxon 500 mg som engangsdosis + tabl. 

azithromycin 2g 
y Andet valg tabl. ciprofloxacin 500 mg som engangsdosis  
y Kontrol podning ved PCR 2-3 uger efter behandling ved 

d+r er 7 dage 
 
 

Im. ceftriaxon  
y For at mindske svie blandes 1 g ceftriaxon op i 2 ml 

lidokain (2%)  u adrenalin og 2 ml isoton NaCl i sprøjten. 
Der indgives herefter 2 ml i.m. sv.t. 500 mg ceftriaxon 

y Gives dybt intraglutealt  
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Gonorré resistens  Anmeldelse (formular 1510) 


