
Ved mistanke eller påvist gonoré (Neiserria gonorrhoeae; 

NG); 

Det foreligger høy forekomst i gruppen menn som har sex med menn (MSM), men det har også vært 

en økning blant heteroseksuelle (en tidobling av meldte NG-tilfeller blant kvinner i løpet av de siste 

10 årene). Inkubasjonstid 2-10 dager, og partnere til personer med NG er meget utsatt for å være 

infisert selv, så smitteoppsporing (smo) og samtidig behandling av partnerne er viktig. 

Symptomer/funn:  

Menn; akutt uretritt med mukopurulent utflod fra uretra (>80 %) og dysuri (>50 %). ca.10 % av 

uretrale infeksjoner hos menn er asymptomatiske. Rektale og faryngeale infeksjoner er vanligvis 

asymptomatiske. 

Kvinner; økt/endret vaginal utflod (>/= 50 %), dysuri. Undersøkelsen kan være normal eller man kan 

se mukopurulent utflod fra cervix, og/eller kontaktblødning. Rektale og faryngeale infeksjoner er 

vanligvis asymptomatiske. 

Komplikasjoner; PID, epidydimitt-orkitt, oftalmisk gonoré. Bakteremi /disseminert gonokokk 

infeksjon (mindre enn 1 %) og er ofte manifestert med utslett eller små pustler på truncus og 

ekstremiteter, feber, artralgi, akutt septisk artritt. 

Indikasjon for testing: Screening hos menn som har sex med menn (MSM) 

Ikke indisert med screening blant heterofile i Norge, men bør teste ved;  

- Symptomer/funn (se over) 

- Sex i utlandet eller sex med partner fra land med høyere gonoré forekomst 

- Seksualpartner til person med NG 

- kjøp og salg av seksuelle tjenester 

- Purulent konjunktivitt hos nyfødte eller voksne 

- Vurderes før prosedyrer som bryter cervikalbarrieren (abort, spiral)  

Prøvetaking: PCR /NAT pinneprøve fra vagina, urinprøve fra menn, ev. prøve fra rectum og hals. Hos 

MSM skal det tas pinneprøve fra hals og anus samt urinprøve som screening. Urinprøve er ikke 

anbefalt for kvinner grunnet lavere sensitivitet. Dyrkningsprøve skal tas før behandling.  

Behandling (ingen sex under behandling):  

Ukomplisert NG i uretra, cervix, farynx, rektum; Ceftriaxone 1 g im. 

Dersom resistensbestemmelsen foreligger kan man gi behandling etter denne.  

Komplisert infeksjon;  

Gonokokk epidydimiorchitt; Ceftriaxone 1 g im (som engangsdose)+ doxycyklin 100mg pox2 i 14 

dager. Alternativ behandling: ciprofloxacin 500 mg (som engangsdose) + doxycyklin 100mgpox2 i 14 

dager (dersom sensitivitet bekreftet ved dyrkning). 



Gonokokk PID; Ceftriaxone 1 g im som singeldose + doxycyklin 100mgx2 i 14 dager og metronidazol 

400mgx2 i 14 dager. Vurder innleggelse.  

Disseminert gonokokk infeksjon; pasienten innlegges sykehus  

Gonokokk konjunktivitt; henvises øyelege som ØH (skylle med steril saltvannsoppløsning en gang og 

Ceftriaxone 500mg im som singeldose i 3 dager).  

Kontroll: etter 3 uker for å sikre at symptomene er gått tilbake, reinfeksjon ekskludert og for å sikre 

smitteoppsporing (SMO).  

NB: PASIENTEN MÅ SETTES OPP TIL KONTROLL ETTER 4 og 12 UKER FOR HIV OG SYFILIS TEST (på 

grunn av økt risiko).  

 

 

 

 

 


