
Pasientinformasjon: Mykoplasma genitalium (MG) 

1. Mycoplasma genitalium infeksjon (Mykoplasma - MG) 

2. Kort beskrivelse av sykdommen 

Mykoplasma er en seksuelt overførbar infeksjon som forårsakes av bakterien Mycoplasma 

genitalium. 

3. Hva skjer i kroppen?  

 Bakterien trives på slimhinner i kjønnsorgan, urinrør og endetarm og kan føre til betennelse i disse 

organene. Hos kvinner kan mykoplasma i sjeldne tilfeller skape komplikasjoner fordi den kan spre seg 

til egglederne og hos menn til bitestiklene. 

4. Hvilke symptomer har sykdommen? 

De fleste har ingen plager selv om de er smittet.  

Kvinner kan få forandret utflod, svie ved vannlating, litt blødning ved samleie eller mellom 

menstruasjonene. Hvis bakterien sprer seg til egglederne, kan den gi smerter nederst i magen og 

feber. Da bør behandling skje raskt. 

Menn kan få svie, kløe eller utflod fra urinrøret, utslett på penishodet og lette smerter i penisroten. 

Hvis infeksjonen sprer seg til bitestiklene, kan den gi infeksjon i pungen som da blir smertefull, rød og 

hoven. Svie ved vannlating kan forveksles med blærekatarr som er vanlig hos unge kvinner, men 

sjelden hos unge menn. Blærekatarr er kjennetegnet av hyppige og smertefulle vannlatninger. 

5. Hva forårsaker sykdommen?  

Infeksjonen skyldes smitte seksuelt av bakterien Mycoplasma  genitalium. 

6. Hvordan stilles diagnosen?  

Bakterien kan påvises i urinprøve hos menn og ved pinneprøve fra skjeden hos kvinner. Man tester 

nå ikke rutinemessig for mykoplasma slik man gjorde tidligere. Kun de som har symptomer skal 

testes.  

7. Hvordan behandles sykdommen?  

Infeksjonen behandles med antibiotika. Det er viktig med seksuell avholdenhet en uke etter at 

behandlingen er påbegynt for å hindre videre smitte. 

8. Hvordan er forløpet?  

De fleste blir bra etter den første antibiotikakuren, men ikke alle. Dersom du er kvitt symptomene 

trenger du ikke ta kontrollprøve, men ved vedvarende plager etter 4 uker skal du ta en kontrollprøve. 

Din faste seksualpartner bør testes og behandles dersom han/hun er positiv, for ikke å smitte deg 

tilbake.  

9. Å leve med sykdommen  



Mykoplasma er ikke definert som en allmennfarlig sykdom og smitte gir ikke rett til gratis 

undersøkelse og behandling.  

10. Kilder 

EHåndboka ved OUS; http://ehandbok.ous-hf.no/folder/218  
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