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HVORDAN FINDER JEG UD AF, OM JEG HAR
KLAMYDIA?
Du kan have klamydia uden at vide det. Så få foretaget en klamy-
diatest hos din læge hvis:

★du har haft sex uden kondom
★du eller din kæreste har symptomer på klamydia

Hos kvinder består testen i en lille prøve slim fra livmoderhalsen
og urinrøret, der bliver taget med en vatpind. Hos mænd tages
almindeligvis en urinprøve, men i nogle tilfælde tages prøven i
urinrøret med en vatpind. 

HVAD ER SYMPTOMERNE HOS KVINDER?
Symptomerne er typisk:

★Svie og smerter ved vandladning
★Unormalt meget og gulligt udflåd
★Blødning uden for den almindelige menstruation 

og blødning efter samleje
★Underlivssmerter hele tiden eller måske kun ved samleje
★Stærke underlivssmerter og feber (underlivsbetændelse)

Hver anden kvinde med klamydia får ingen symptomer.

HVAD ER KLAMYDIA?
Klamydia er en bakterie. Hos kvinden sætter klamydiabakterien
sig i livmoderhalsen i toppen af skeden, men den kan også findes
i urinrøret. Hos mænd sætter klamydiabakterien sig i urinrøret.
Både kvinder og mænd risikerer, at bakterien spreder sig til andre
områder i underlivet og giver betændelse.

HVAD ER SYMPTOMERNE HOS MÆND?
Symptomerne er typisk:

★Udflåd og kløe ved urinrøret
★Svie og smerter ved vandladning
★Udflåd ved endetarmsåbningen

Mindre end halvdelen af mænd med klamydia får symptomer.

HVORDAN SMITTER KLAMYDIA?
Klamydia smitter fra person til person ved samleje uden brug af
kondom. Klamydiabakterien smitter let, og derfor er sygdommen
meget udbredt. Lige nu har op mod 50.000 unge klamydia. Det
svarer til hver 10. Men klamydia giver ofte ingen symptomer. Der-
for kan du have klamydia uden at mærke det. Ligesom du kan
smitte andre uden at vide det.

HVORDAN UNDGÅR JEG KLAMYDIA?
Kondom beskytter mod klamydia, hvis du bruger det under hele
samlejet.

VIL DU VIDE MERE?
Klik ind på www.klamydia.dk. Du kan også ringe til Sex-linien 
70 20 22 66eller AIDS-linien 33 91 11 19. Flere eksemplarer af
denne pjece kan fås på www.sst.dk/udgivelser

HVORDAN BLIVER JEG BEHANDLET?
I langt de fleste tilfælde er klamydiabakterien nem at komme af
med. Din læge giver dig en recept på den medicin, du skal tage,
og som regel vil du være rask efter 14 dage. Hvis du har symptomer,
og de ikke forsvinder 1-2 uger efter behandlingen, skal du under-
søges igen hos din læge.

HVORDAN MED SEX, NÅR JEG HAR KLAMYDIA?
Du skal bruge kondom i14 dage efter, du har startet behand-
lingen. Har du stadig symptomer, skal du fortsat bruge kondom.

ER KÆRESTEN SMITTET?
Klamydia smitter nemt. Der er derfor stor sandsynlighed for, at din
kæreste også har klamydia. Sørg for at fortælle, at du har klamydia,
så din kæreste bliver undersøgt og behandlet samtidig med dig.
Hvis du selv bliver behandlet, men din smittede kæreste ikke gør,
kan du få klamydia igen. Har du haft andre partnere inden for de
sidste 6-12 måneder, skal den eller de personer også have 
besked. Når du giver besked videre, er du med til at forhindre, at
klamydia spreder sig. Hvis du ikke selv vil, kan du få lægen til at
kontakte dine partnere.

HVAD SKER DER, HVIS KLAMYDIA IKKE BEHANDLES?
Ubehandlet klamydia kan have alvorlige følger for kvinder, der risikerer:

★ Underlivsbetændelse
★ Ufrivillig barnløshed
★ Kroniske underlivssmerter
★ Graviditet uden for livmoderen

Klamydia kan også forringe kvinders evne til at få børn, hvis infek-
tionen ikke behandles. En graviditet uden for livmoderen kan ikke
gennemføres og kan tilmed være farlig. 

For mænd kan det være meget ubehageligt at have klamydia,
men sygdommen har ikke så alvorlige følger. Kun få mænd får 
betændelse i bitestiklerne med hævelse og feber som følge af
sygdommen. 

HVEM HAR SMITTET MIG?
Du kan have haft klamydia i lang tid, inden du har opdaget syg-
dommen. Derfor kan det være svært at vide, hvem du er blevet
smittet af. Har du symptomer, vil de som regel tidligst være kom-
met 2-3 uger efter, du er blevet smittet.

HVORDAN UNDGÅR JEG KLAMYDIA I FREMTIDEN?
Kondom beskytter mod klamydia, hvis du bruger det under hele
samlejet.

VIL DU VIDE MERE?
Klik ind på www.klamydia.dk. Du kan også ringe til Sex-linien 
70 20 22 66 eller AIDS-linien 33 91 11 19. Flere eksemplarer af
denne pjece kan fås på www.sst.dk/udgivelser


