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Genital herpes er en udbredt seksuelt overførbar infek-
tion (SOI) i Danmark, og den er en hyppig årsag til ge-
nital sår. 

Sygdommen skyldes infektion med herpes simplex-
virus (HSV), der er et DNA-virus, som kan inducere en 
livslang latent infektion i kroppen. Der findes to subty-
per: HSV-1 og HSV-2, som er tæt beslægtede, men dog 
adskiller sig mht. både det væv, der invaderes, og de 
antigene egenskaber [1]. Ved primærinfektionen ad-
hærerer HSV til celleoverfladen på hud eller slimhinde 
og trænger ind i cellekernen, hvor det repliceres. HSV 
kan migrere retrogradt til de sensoriske ganglier, hvor 
virus invaderer neuronets cellekerne. Her ligger HSV i 
dvale og kan forårsage recidivinfektion ved at vandre 
tilbage langs de sensoriske nervebaner.

HSV-1 overføres oftest i barndommen og forårsager 
herpes labialis, forkølelsessår, men kan også forårsage 
genital herpes, hvis primærinfektionen først erhverves 
som voksen ved smitte i forbindelse med oralsex. Tidli-
gere har HSV-2 været årsag til 80-90% af herpes genita-
lis-tilfældene, og HSV-1 har været årsag til de resterende 
10-20%. Imidlertid er andelen af tilfældene af genital 
herpes forårsaget af HSV-1 i stigning og udgør nu op 
mod 30-40% af tilfældene blandt yngre voksne [2, 3].

Den selvrapporterede prævalens af genital herpes 
blandt danske kvinder i alderen 18-45 år er 5,6% [4]. 
Den estimerede prævalens på verdensplan er 11,3% 
[5]. En betragtelig del af personerne med HSV-infek-
tion er uden symptomer, og i et mindre, dansk studie 
blev der målt HSV-2-antistoffer hos 26% af kvinderne 
og 15% af mændene uden kendt genital herpes [6].  
Til sammenligning fandt man i samme studie HSV-1-
antistoffer hos 57% af kvinderne og 61% af mændene. 

Risikoen for at få genital herpes er relateret til an-
tallet af sexpartnere, tidligere infektion med en anden 
SOI, kvindeligt køn og, for HSV-1-infektion, praktise-
ring af oralsex [4, 7].

SYMPTOMER/KLINISKE FUND

Primær genital infektion med HSV kan ofte forløbe 
uden symptomer. Hvis infektionen er symptomgivende, 
er primærinfektionen voldsommere end senere recidi-
ver. Har man allerede antistoffer mod HSV-1 vil forlø-
bet af en infektion med HSV-2 mildnes. Inkubationsti-
den er 4-7 dage.

Symptomerne består initialt af grupperede papler 
og vesikler, som udvikler sig til små smertefulde erosio-

ner, som kan konfluere til større sår. Elementerne er ty-
pisk lokaliseret på labia hos kvinder og glans eller cor-
pus penis hos mænd. Der kan også være forandringer 
på inderlår, nates, peri- og intraanalt, vaginalt samt i 
urethra og blære. Affektion af sidstnævnte områder kan 
medføre urinretention. Primærinfektionen kan ledsa-
ges af almen utilpashed, feber og hævede lymfeknuder 
[7]. Som sjældne komplikationer i forbindelse med 
HSV-infektion kan nævnes radikulomyelitis, neuralgi, 
hepatitis, encefalitis og meningitis.

Gravide med primær herpesinfektion på fødselstids-
punktet har risiko for at påføre barnet en neonatal 
HSV-infektion, som kan forløbe fatalt.

Recidiv af genital herpes kan udløses af eksterne 
»stress«-faktorer såsom feber eller menstruation. Risi-
koen for recidiv er 0-1 pr. år for HSV-1 og 4-5 pr. år for 
HSV-2. For begge HSV-typer falder antallet af recidiver 
over tid. Der er betragtelig individuel variation af 
symptomerne ved genital herpes, og dette har større 
betydning end den påviste virustype for den enkelte pa-
tients forløb [7].

Virusudskillelsen og dermed smitterisikoen synes at 
være størst i forbindelse med recidiver og prodromer, 
dvs. umiddelbart inden udbrud, hvor patienten kan 
have symptomer i form af kløe eller smerter i området. 
Der forekommer dog også subklinisk virusudskillelse 
uden symptomer på herpesrecidiv [8].

MIKROBIOLOGI OG PARAKLINIK

Ved mistanke om genital herpes anbefales podning fra 
en vesikel (prik hul med en kanyle først) eller et sår til 
påvisning af HSV-DNA ved hjælp af polymerasekædere-
aktion (PCR). Sandsynligheden for at påvise virus er 
størst tidligt efter frembrud af symptomer. Påvisning af 
immunglobulin (Ig)G-antistoffer mod HSV kan være 
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 ▶ Genital herpes skyldes infektion med 

herpes simplex-virus (HSV). Klinikken 

kan være karakteristisk med gruppe-

rede vesikler, som brister og danner 

ømme erosioner. De kliniske fund kan 

dog også være mere atypiske, og en 

del patienter har ingen symptomer.

 ▶ Genital HSV-infektion forekommer 

hyppigt i befolkningen. Nydiagnosti-

ceret genital herpes eller recidive-

rende HSV-infektion påvirker patien-

ten psykosocialt. 

 ▶ Information om smitteveje, forebyg-

gelse og behandling samt rådgivning 

om psykosociale aspekter er vigtig.
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relevant i visse situationer: 1) Ved recidiverende geni-
tale symptomer, hvor HSV ikke har kunnet påvises ved 
podning. Påvisning af HSV-2-IgG-antistof understøtter 
diagnosen genital herpes, hvorimod man ved påvisning 
af HSV-1-IgG-antistof ikke kan skelne mellem oral og 
genital infektion. 2) Hos sexpartnere til patienter med 
genital herpes. Serodiskordante par (dvs. at der kun 
kan påvises antistoffer hos den ene part) kan efterføl-
gende rådgives om smitteforebyggelse. 3) Hos asymp-
tomatiske gravide, hvor partneren anamnestisk har ge-
nital herpes. HSV-1- og/eller HSV-2-seronegative 
gravide skal rådgives om forebyggelse af HSV-infektion 
under graviditeten [8].

DIAGNOSE

Diagnosen stilles ud fra det kliniske billede og PCR-un-
dersøgelse for HSV-1 og HSV-2. Antistoffer kan i visse 
situationer, som ovenfor anført, bidrage til diagnosen. 
Ved positivt resultat af en podning bør der udskrives en 
relevant recept til patienten, som opfordres til hurtigt 
at påbegynde behandling ved eventuelt recidivudbrud.

BEHANDLING/FOREBYGGELSE

Primær genital herpes 

Oral antiviral behandling bør påbegyndes inden for 
fem dage efter symptomdebut, eller så længe der stadig 
kommer friske vesikler. Behandlingen bør startes på 
klinisk mistanke, før svaret på PCR-undersøgelsen fore-
ligger. Smørebehandling med antivirale midler anbefa-
les ikke. I Tabel 1 er anført de anbefalede behandlings-
muligheder, og lægen må vælge den bedste for patien- 
ten ud fra overvejelser om pris og komplians [8].

De angrebne områder kan behandles med lidocain-
gel. Kvinder med svær dysuri kan tilrådes at lade van-
det, mens de sidder i sædebad. Indlæggelse til kateter-
anlæggelse ved dysuri eller sjældnere komplikationer 
kan være nødvendig. 

Behandling af gravide med genital herpes ligger 
uden for rammerne af denne artikel, men bør foregå i 
samråd med en obstetriker.

Recidivudbrud af genital herpes 

Hyppigheden og sværhedsgraden af recidivudbrud er 
meget forskellige, og den videre behandling spænder 
fra lindrende lokalbehandling i form af rensning med 
saltvand, smøring med fed creme e.l. over anfaldsbe-
handling med oral antiviral medicin til vedvarende 
forebyggende medicinsk behandling. 

Anfaldsbehandling kan afkorte herpesudbruddet 
med 1-2 dage. Behandlingen bør påbegyndes inden for 
24 timer efter symptomdebut. De behandlinger, der er 
nævnt i Tabel 1, er ligeværdige [8].

Profylaktisk antiviral behandling nedsætter antallet 
af recidiver og er indiceret ved hyppige og smertefulde 
udbrud af genital herpes. På trods af forebyggende be-
handling vil patienten af og til opleve recidiver. Der er 
ikke observeret toksicitet eller organpåvirkning ved 
langtidsbehandling. Dosisreduktion er kun påkrævet 
ved svært nedsat nyrefunktion. Blodprøvekontrol er 
ikke nødvendig hos i øvrigt raske personer. Det anbefa-
les at revurdere behovet for profylaktisk behandling 
mindst én gang årligt [8]. Anbefalet forebyggende be-
handling fremgår af Tabel 1.

Genital herpes har betydelige psykosociale konse-
kvenser for patienterne, og dette fylder ofte mere end 
selve sygdommen. Patienterne bør informeres om reci-
divrisiko og subklinisk virusudskillelse i forhold til 
smitterisiko, samt at konsekvent brug af kondom og 
eventuel profylaktisk behandling nedsætter smitterisi-
koen, men ikke fjerner den fuldstændigt. Seksuel absti-
nens under prodromer og udbrud bør tilrådes. Smitte-
opsporing giver sjældent mening. Det er vigtigt at 
berolige patienten og understrege det ofte milde forløb 
af sygdommen sammenholdt med den høje forekomst 
af HSV i befolkningen generelt. 

Ved svære forløb, enten på grund af behandlings-
svigt eller udtalte psykosociale implikationer, kan pa-

Herpes genitalis med 
vesikopustuløst ud-
slæt på baller. (Billedet 
er gengivet med tilla-
delse fra Patienthånd-
bogen fra artiklen om 
Herpes genitalis).

TABEL 1

Behandling af genital herpes. Opstillingen i hver situation er alfabetisk efter indholdsstof, og 

medicin og dosis er sidestillede alternativer.

behandling

klinisk situation medicin, tbl. dosis, mg dagl. varighed, dage

Primærinfektion Aciclovir    400 × 3 5-10

   200 × 5

Famciclovir    250 × 3

Valaciclovir    500 × 2

Recidiv Aciclovir    800 × 3 2

Famciclovir 1.000 × 2 1

Valaciclovir    500 × 2 3

Profylakse - –

Ved < 10 udbrud/år Valaciclovir    500 × 1

Ved ≥ 10 udbrud/år Aciclovir    400 × 2 

Famciclovir    250 × 2 

Valaciclovir 1.000 × 1
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tienten henvises til vurdering på en af landets venerolo-
giske klinikker.

ANMELDELSESPLIGT 

Genital herpes er ikke anmeldelsespligtig. 
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Kondylomer er en af de hyppigste virale, seksuelt over-
førbare infektioner (SOI) og skyldes langt overvejende 
de nononkogene humant papillomvirus (HPV)-typer 6 
og 11 [1]. Derfor betragtes kondylomer oftest udeluk-
kende som en benign tilstand. Imidlertid har de ofte fy-
siske og psykosociale konsekvenser, bl.a. i form af bi-
virkninger af kondylombehandlingen og en senere øget 
risiko for anogenitale cancere samt påvirket selvfølelse. 
I denne artikel gennemgår vi den relevante diagnostik 
og behandling ved mistanke om kondylomer samt kon-
sekvenserne for patienten. 

EPIDEMIOLOGI

Da kondylomer ikke er en anmeldelsespligtig SOI, ba-
seres et skøn over forekomsten overvejende på epide-
miologiske studier. I to store nordiske studier med 
kvinder og mænd i alderen 18-45 år fandt man, at hen-
holdsvis 10,6% og 7,9% rapporterede tidligere at være 
blevet diagnosticeret med kondylomer [2, 3].

Forekomsten af kondylomer er størst hos unge kvin-
der under 24 år og hos mænd i 25-29-årsalderen [4]. 
Epidemiologiske studier fra Danmark og Australien vi-
ser imidlertid, at efter indførelsen af den firevalente 
HPV-vaccine, der netop inkluderer beskyttelse mod 
HPV-typerne 6 og 11, i de nationale vaccinationspro-

grammer, er dette billede ændret markant [5-7]. Et 
dansk registerbaseret studie viste, når man sammenlig-
nede perioden 2006-2008 (før indførelse af HPV-
vaccinationsprogrammet) med perioden 2011-2013 
(indtil fem år efter indførelse af HPV-vaccinations-
programmet), et signifikant fald i andelen af tilfælde af 
kondylomer hos kvinder op til 35 år, størst for unge pi-
ger i alderen 16-17 år [6]. For unge mænd op til 29 år 
sås ligeledes et signifikant fald i andelen af tilfælde af 
kondylomer, og størst for unge mænd i alderen 16-19 
år, sidstnævnte indikerer en »flokbeskyttelse« af uvacci-
nerede unge mænd [6].

Det er ikke muligt på baggrund af de danske regi-
stre at undersøge, om vaccinationsprogrammet har en 
beskyttende effekt hos mænd, der har sex med mænd 
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 ▶ Kondylomer er en af de hyppigste 

seksuelt overførbare infektioner.

 ▶ Det tilrådes at følge en behandlings-

algoritme og at monitorere behandlin-

gen med faste intervaller for effekt, bi-

virkninger og komplians. 

 ▶ Med et nationalt humant papillomvi-

rus (HPV)-vaccinationsprogram, der 

beskytter mod HPV-typerne 6 og 11, 

og med høj vaccinedækning kan kon-

dylomer med tiden blive en sjælden 

sygdom i Danmark.
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