GONORÉ
Gonoré er en seksuelt overførbar sykdom som smitter ved seksuell aktivitet med kontakt
mellom kjønnsorganer eller kjønnsorgan og slimhinner i munn eller endetarm. Infeksjonen
er svært smittsom og forårsakes av en bakterie; gonokokken. Gonokokker trives på
slimhinner og blir oftest funnet i kjønnsorganer, urinrør, endetarm og hals. Bakterien kan
også spres til blod og andre av kroppens organer og kan gi betennelse i disse. For tiden er
gonoré en sjelden sykdom i Norge, men i andre deler av verden er den mer utbredt.
Riktig bruk av kondom beskytter mot smitte. Kondomet må være på under hele samleiet.
SYMPTOMER
Hos de aller fleste menn gir gonoré symptomer etter en til to dager, eller innen én uke. Det
oppstår svie ved vannlating og utflod fra urinrøret, ofte rikelig. Hos menn kan gonoré spre
seg til bitestiklene og føre til sterilitet.
Kvinner kan ha liknende symptomer som menn, og i tillegg utflod fra skjeden.
Symptomene er svakere, og ofte så lite uttalte at de ikke merkes. Kvinner kan også få
uregelmessige blødninger. Hos kvinner kan gonoré spre seg til egglederne og føre til
sterilitet.
Hvis en kvinne har gonoré når hun føder, kan barnet påføres en øyeinfeksjon. Hos nyfødte
kan ubehandlet gonoré føre til blindhet i løpet av få dager.
UNDERSØKELSE
Gonoréprøver tas med bomullspinne fra urinrøret og livmorhalsen, eventuelt fra hals og
endetarm. Det tas dyrkningsprøve som sendes til laboratorium.
BEHANDLING
Gonoré behandles med antibiotika. Alle skal møte til kontroll etter én til to uker. Det skal
tas nye laboratorieprøver, og disse prøvene viser om du er blitt frisk.
Man skal ikke ha sex før man har vært til kontroll etter behandling og er blitt erklært frisk.
GRATIS UNDERSØKELSE OG BEHANDLING
Gonoré er definert som en allmenfarlig smittsom sykdom i smittevernloven. Dette
innebærer rett til gratis undersøkelse og behandling. Det er viktig å informere nåværende
og tidligere partnere om at man er smittet.
Legen og pasienten skal samarbeide om smitteoppsporing i den hensikt å få undersøkt og
behandlet seksualkontakter som kan være smittet.

