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Om syfilis

 
Hva er syfilis?

Syfilis skyldes en bakterieinfeksjon. Sykdommen kan forekomme i ulike stadier, og kan gi alvorlig sykdom dersom 
den ikke blir behandlet. 

Hvordan smitter syfilis?
Syfilis smitter seksuelt gjennom slimhinner i kjønnsorganer, munn eller anus. Smitte fra mor til barn skjer 
gjennom svangerskapet og kan føre til dødfødsel eller alvorlig medfødt sykdom hos barnet. Smitterisikoen 
er svært høy i tidlige stadier av sykdommen. Hvis mor får behandling innen de første fire måneder av 
svangerskapet, vil barnet sjelden bli smittet.

Hvorfor er det viktig å teste seg for syfilis?
Hvis du kommer fra et land med høy forekomst, er det viktig å teste seg for syfilis. Det er spesielt viktig for gravi-
de, og alle gravide screenes derfor rutinemessig. Det er også viktig å vite om du er smittet slik at du kan unngå 
å smitte andre. Er du usikker på om du kan ha vært utsatt for smitte, kan du uansett be om å få tatt en test. Det 
er frivillig å teste seg og undersøkelsen er gratis.     

Hvilke symptomer gir syfilis?
Syfilis kan forløpe uten symptomer, og det kan ta opptil 3 måneder før sykdommen gir utslag på blod- 
prøver. 

Tidlig i forløpet vil noen merke et smertefritt sår på stedet der bakterien kommer inn i kroppen, for ek-
sempel på kjønnsorganer, anus, fingre eller munn. Såret vil tilhele/gro av seg selv i løpet av noen uker. 
Uten behandling vil omlag halvparten av de som blir smittet etterhvert (i løpet av noen uker, måneder 
- opptil 2 år) få andre symptomer. De mest vanlige symptomene er tretthet, utslett, hovne lymfeknuter 
og håravfall. Utslettet ses typisk på overkroppen og i håndflater og fotsåler. Syfilis kan også gi infeksjon i 
sentralnervesystemet og påvirke syn og hørsel. Ubehandlet kan syfilis etter mange år gi sykdom i hjerte- og 
blodkarene og hjernen.

Hvordan kan du unngå å bli smittet med syfilis?

Det viktigste tiltaket for å beskytte seg mot syfilissmitte er bruk av kondom ved vaginalt og analt samleie og ved 
munnsex.

Hva slags oppfølging får du hvis syfilistesten er positiv?
Dersom testen er positiv, vil du bli henvist til spesialist for vurdering og eventuell   behandling med antibiotika. 
Behandlingen er effektiv og du blir frisk og smittefri. Du kan imidlertid bli smittet på nytt senere. 
Undersøkelse, behandling og oppfølging er gratis. Oppfølgingen består av blodprøvekontroller 3, 6 og 12 
måneder etter at behandlingen er fullført. 

Prøveresultatene vil ikke få negativ betydning ved søknad om opphold i Norge. 


