
DU KAN SELVTESTE DEG 
FOR KLAMYDIA 

 
Klamydia er den hyppigste seksuelt overførbare sykdommen i Norge, 
hos både menn og kvinner. Test deg! 

SELV-TEST AV KLAMYDIA 
Helsestasjonen tilbyr selvtesting av klamydia. Du kan teste deg på test-
toalettet på helsesenteret. 

SE FREMGANGSMÅTE FOR TESTEN HER 
Tjenesten er gratis og du utfører den på egenhånd, og på eget ansvar. 

TEST-TOALETTER 
Din prøve legges sammen med utfylt skjema i en konvolutt som leveres i 
egen test drop-boks. Prøvene blir samlet inn og behandlet av 
helsestasjonen. Ved positiv prøve vil du bli kontaktet av helsestasjonen 
innen to uker for videre oppfølging og behandling. 

HVA ER KLAMYDIA 
Klamydia er en seksuelt overførbar infeksjon som kan smitte til skjede, 
penis (urinrør) og endetarmsåpning. Uten behandling kan klamydia 
blant annet gi nedsatt evne til å få barn. Kondom beskytter mot 
smitte. 

SYMPTOMER 
De vanligste symptomene er svie ved vannlating, og/eller utflod fra 
urinrøret hos både kvinner og menn, og utflod fra skjeden hos kvinner. 
Menn har ofte kløe i urinrørsåpningen. Kvinner kan i tillegg ha 
uregelmessige blødninger. 
Tilstanden kan også medføre underlivssmerter og feber. I sjeldne tilfeller 
kan man også få forbigående leddsmerter. 

https://www.studentinord.no/klamydia/klamydia-ta-testen


NÅR BØR DU TESTE DEG? 
Vi anbefaler at alle som har hatt sex uten kondom med en ny partner 
tester seg for klamydia. Vi anbefaler også at du tar en prøve dersom du 
opplever ett eller flere av symptomene på klamydia. 

T 
Tjenesten er gratis, og du utfører den på egenhånd - og 
på eget ansvar 

VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE SOM TAR 
SELVTEST AV KLAMYDIA 

• Merk at det tar 14 dager fra eventuelt smittetidspunkt til 
prøve kan tas. Hvis du får en negativ test før det har gått 14 
dager, anbefaler vi at du tar en ny test når det har gått 14 
dager, for å være sikker. 

• Bruk klistrelapp til å merke prøveglasset med navn 
og fødsels- og personnummer. 

• Fyll ut skjema og legg det sammen med prøveglasset i den 
hvite konvolutten. 

• Lever konvolutt med prøve og skjema i egen test drop-boks. 
• Tjenesten er gratis, og du utfører den på egenhånd og på 

eget ansvar. 

MENN - TEST MED URINPRØVE 
• Ikke vask eller tørk urinrørsåpningen før urinprøven 
• Ikke tøm ut vannet som er i prøveglasset 
• Bruk en plastkopp for å samle urin. Det er første strålen som 

skal brukes til prøven 
• Det skal være 5-10 ml urin i koppen, slik at bunnen av koppen 

dekkes. Resten skal i toalettet 
• Deretter brukes pipetten til å flytte urinen fra plastkoppen til 

prøveglasset 
• Følg oppskriften på baksiden av prøvesettet. 



KVINNER - TEST MED PRØVE FRA 
SKJEDEN (ANBEFALT METODE) 

• Den tykkeste prøvepinnen føres 3-4 cm opp i skjeden. Den 
tynne prøvepinnen kastes 

• La pinnen ligge i skjeden 5-10 sekunder 
• Roter pinnen rundt 4-5 ganger 
• Trekk pinnen ut langs fremre skjedevegg og mot 

urinrørsåpningen 
• Knekk av pinnen og sett den i prøveglasset 

KVINNER - TEST MED URINPRØVE 
(ALTERNATIV METODE) 

• Ikke vask eller tørk urinrørsåpningen før urinprøven 
• Ikke tøm ut vannet som er i prøveglasset 
• Bruk en plastkopp for å samle urin. Det er første strålen som 

skal brukes til prøven 
• Det skal være 5-10 ml urin i koppen, slik at bunnen av koppen 

dekkes. Resten skal i toalettet 
• Deretter brukes pipetten til å flytte urinen fra plastkoppen til 

prøveglasset 
• Følg oppskriften på baksiden av prøvesettet.  

TESTRESULTATER 
Ved positiv prøve vil du bli kontaktet av helsestasjonen innen to uker 
for videre oppfølging og behandling. 
Ved negativ prøve hører du ingenting fra oss. Dersom du likevel har 
symptomer eller plager, ta kontakt med helsestasjon for ungdom i 
åpningstiden, eller fastlegen din. Selvtestingen er ikke betjent i helger 
og ferier. 
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