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MPX (apekopper) - informasjon til primærhelsetjenesten 

Vi ønsker å minne om det pågående utbruddet av apekopper i Europa og andre deler av verden, inkludert Norge.  

Inkubasjonstiden er 5-21 (vanligvis 6-13) dager. De første symptomene er vanligvis feber og hodepine. Etter noen 

dager oppstår et utslett som ofte utvikler seg fra makulopapuløst til vesikler og pustler som så tørker inn og får 

skorper som faller av. Noen får permanente arr. I det pågående utbruddet har utslettet hos mange startet 

genitalt/perianalt, men kan også sees på andre deler av kroppen. Flere har mildt symptombilde med kun én eller få 

lesjoner, som kan likne andre virale utslett inkludert herpes. Smertefull lymfadenopati sees hos mange før eller 

samtidig med utslettet (til forskjell fra vannkopper) og flere opplever smertefull proktitt. Sykdomsforløpet varer 

normalt 2 til 4 uker, og man regnes som smitteførende frem til skorpene har falt av. Så langt er det ikke rapportert om 

dødsfall i det aktuelle utbruddet. 

Barn ser ut til å ha høyere risiko for alvorlig sykdom. Virus kan overføres til foster, med risiko for intrauterin fosterdød. 

Gravide bør derfor skjermes for smitte. Immunsupprimerte og skrøpelige eldre kan trolig også være mer utsatt for 

alvorlig sykdom. 

Smitte mellom mennesker skjer vanligvis ved nær kontakt med en smittet. Husstandskontakter og seksualkontakter 

regnes å ha høyest risiko for smitte. I dette utbruddet er det særlig sett smitte blant enkelte grupper av menn som har 

sex med menn (MSM). En grundig anamnese, inkludert reise- og seksualanamnese er viktig.  

Vi anbefaler at man er spesielt oppmerksom på og vurderer testing av personer som presenterer med anamnese og 

symptomer forenlig med apekopper.  

Det er viktig at nærkontakter kontaktes og gjennomfører selvmonitorering. Mattilsynet må kontaktes dersom den 

smittede har vært i kontakt med dyr etter at symptomene har startet, for eksempel hvis det er kjæledyr i husstanden. 

Apekopper diagnostiseres primært ved PCR. Prøven anbefales tatt fra hudlesjon, se Diagnostikk 

(Smittevernveilederen, FHI). Personell som undersøker pasienten og tar prøven bør benytte personlig 

beskyttelsesutstyr (PPE), se Råd om smitteverntiltak i helsetjenesten. 

Per nå er det ikke tilgjengelig vaksine for hverken pre- eller posteksponeringsprofylakse. Dersom dette forandrer seg, 

vil FHI informere om det. 

For mer informasjon, se Smittevernveilederen (FHI). 
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https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/apekopper
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/apekopper/#diagnostikk
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/apekopper/smitteverntiltak-i-helsetjenesten/
https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/apekopper/

