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Sexuellt överförda infektioner (STI)
Information från Smittskydd Värmland om sjukdomar som smittar via
sex, till exempel vaginalsex, analsex och oralsex

Klamydia orsakas av en bakterie som sätter sig
på slemhinnor, t ex i urinröret, livmoderhalsen,
ändtarmen, munnen eller ögat. Det vanligaste är
man bär på bakterien utan symtom. Man kan ändå
smitta andra och få komplikationer på sikt (t ex svårt
att få barn). Om man får symtom är det ofta i form av
flytning från slidan eller penis och att det svider när
man kissar. Klamydia kan botas med antibiotika.
Provtagning görs med urinprov och/eller prov med
pinne från annat ställe.

Hiv

Hiv orsakas av ett virus, som kan spridas via
sexkontakter och blod. Viruset bryter ned delar av
immunförsvaret. Några veckor efter att man smittas
kan man få feber, halsont och utslag. De flesta får
inga symtom förrän efter flera år. Man kan smitta
andra även om man inte har symtom. Det finns
effektiv behandling som gör att man inte blir sjuk
och inte kan smitta andra. Sjukdomen kan dock inte
botas, behandlingen är livslång. Provtagning görs
med blodprov.

Hepatit

Hepatit betyder inflammation i levern. Det finns flera
virus som kan orsaka hepatit, bland annat hepatit
A, B och C-virus. De kan smitta på olika sätt, bland
annat via sex och blod. Det finns vaccin mot hepatit
A och B. I Stockholm ges det gratis till personer som
injicerar droger och till män som har sex med män.
Det finns behandlig som kan bota hepatit C.

Gonorré

Gonorré orsakas av en bakterie som sätter sig på
samma ställen som klamydiabakterien. Även vid
gonorré är det vanligt att man bär på bakterien utan
symtom. Man kan ändå smitta andra. Om man får
symtom är det ofta i form av gul/gulgrön flytning
från slidan eller penis, samt att det svider när
man kissar. Gonorré kan botas med antibiotika,
som ofta behöver ges med spruta. Provtagning
görs med urinprov och/eller prov med pinne från
annat ställe.

Syfilis

Syfilis orsakas av en bakterie. Det är en ovanlig
sjukdom i Sverige idag. Om du har haft sex
utomlands eller om du är man och har sex med
andra män kan du behöva ta prov för syfilis. Oftast
får man inga symtom, en del får ett sår och/
eller hudutslag, men sjukdomen kan ge symtom
i många delar av kroppen. Syfilis kan botas med
antibiotika. Provtagning görs med blodprov och
ibland med prov från sår.
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Smittskyddslagen
Sjukdomarna ovan ingår i smittskyddslagen och är
klassade som allmänfarliga sjukdomar. Det betyder att
om du har eller misstänks ha en sådan sjukdom har du
rätt till kostnadsfria provtagningar, mottagningsbesök
och mediciner. Du måste ta prov om du eller din
läkare misstänker att du har en sådan sjukdom. Du
måste följa de förhållningsregler du får från din läkare/
barnmorska/sjuksköterska. Du är också skyldig att
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delta i smittspårning för att andra som bär på smittan
ska kunna bli provtagna och få behandling.
Andra vanliga sexuellt överförda infektioner som
herpes, kondylom och genital mykoplasma ingår inte i
smittskyddslagen.
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