
MYKOPLASMA 

Informasjon om behandling med azithromycin  

 

 
Har du spørsmål om prevensjon eller seksualitet?  Chat og mye mer info på www.sexogsamfunn.no 

Antibiotika gis til alle som har fått påvist 

mykoplasmabakterien ved testing. 

 

BEHANDLING 
Azitromycin 500 mg (3 tabletter) 

Første dag tar du en hel tablett. De neste fire 

dagene tar du ½ tablett. Til sammen skal du 

ta tabletter i fem dager. 

Ta tablettene med rikelig drikke, helst vann. 

Skal tas utenom andre medisiner. 

 

PRIS 
Mykoplasma er ikke en sykdom som 
kommer inn under smittevernloven, noe som 
betyr at behandlingen heller ikke er gratis. 
Aztithromycin koster cirka 100 kroner, 
avhengig av hvilket merke apoteket tar inn. 
Dette må man betale selv. 
 

VANLIGSTE BIVIRKNINGER 
Diaré, magesmerter, kvalme, luft i magen. 

Hvis du opplever ubehagelig kvalme eller 

oppkast, kan det hjelpe å ta tabletten etter et 

måltid. Du kan også forsøke å ta tablettene 

om kvelden, rett før du legger deg. Skulle du 

kaste opp innen to timer etter at du har tatt 

tabletten, kan det være den ikke har effekt. 

Ta en ny tablett etter noen timer, og ring eller 

chat med oss hvis du er usikker om du 

trenger flere tabletter. 

 

SEX 
Det anbefales pause fra seksuell kontakt 
(heller ikke med kondom) i 7 dager fra og 
med den dagen du starter med 
behandlingen. Dette for å unngå nysmitte og 
fordi underlivet trenger ro. 
 

KONTROLL 
Hvis du fikk behandling fordi du hadde 
plager eller symptomer: hvis plagene går 
over trenger du ikke ny time eller ny kontroll. 
Blir plagene ikke borte bør du ta kontakt med 
lege. Det kan være andre årsaker til plagene 
dine. 

Hvis du fikk behandling fordi din partner fikk 

behandling, men du ikke har noen plager 

selv: Du trenger ikke ny time eller ny kontroll. 

 

BESKJED TIL PARTNERE 
Nåværende partner eller partnere (de du har 
hatt sex med, og som du skal ha sex med 
igjen) skal testes. Dette for at du ikke blir 
smittet og får plager på nytt. De behandles 
kun ved positiv test. Tidligere partnere skal 
ikke testes, du skal med andre ord ikke gi 
beskjed til tidligere partnere om en positiv 
mykoplasmaprøve. 
 

Husk at kondom beskytter mot seksuelt 

overførbare infeksjoner som mykoplasma. 

  


