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Spørsmål og svar om syfilis
Hva er syfilis?
Syfilis smitter seksuelt og skyldes en bakterie. 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 gjennom svangerskapet kan forårsake alvorlig medfødt sykdom hos barnet.
Smitterisikoen avhenger av på hvilket stadium sykdommen er.

Bør jeg teste meg for syfilis?
Hvis du kommer fra et land med høy forekomst av syfilis vil du bli tilbudt en gratis test.
Testen er en blodprøve og den er frivillig. Hvis du har vært i en risikosituasjon for
syfilissmitte, kan du be om å få tatt en gratis test.
Dersom du kommer fra et område med mye syfilis er det viktig å teste seg uansett om du har
plager eller ikke. Dette er spesielt viktig for gravide. Dersom testen er positiv vil du få gratis
behandling slik at du kan bli frisk. Det er også viktig å vite om du er smittet slik at du kan
unngå å smitte andre.

Hva slags symptomer gir syfilis?
Hvis du ble smittet med syfilis for flere år siden vil du vanligvis ikke ha noen plager. Nylig
smitte med syfilis kan gi mange ulike symptomer. Syfilis gir i motsetning til mange andre
seksuelt overførbare sykdommer vanligvis ikke svie og utflod fra kjønnsorganene.
Vanligste symptom er et smertefritt sår på stedet der bakterien kommer inn i kroppen for
eksempel på kjønnsorganer, anus, fingre eller munn. Uten behandling vil omlag halvparten av
de som blir smittet i løpet av noen måneder få andre symptomer. Mest vanlig er tretthet,
utslett, hovne lymfeknuter og håravfall. Av disse vil ca. en tredjedel få den mest alvorlige
formen for syfilis mange år etter smitte. Dette kan gi sykdom i hjerte- og blodkarene og hjerne.

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

Hva kan gjøres dersom jeg er smittet med syfilis?
Dersom testen skulle være positiv vil du bli vurdert for behandling med antibiotika. Ved
behandling vil man bli frisk og kan ikke smitte andre. Behandling gis med en sprøyte. Det vil
ofte være nødvendig at du blir henvist til en spesialist for behandling.
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