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Gonorre
Faktaägare:
Gonorré är en könssjukdom som orsakas av en bakterie. För närvarande är den
ovanlig i Sverige, men på senare år har en viss ökning skett. I Asien, Afrika,
Sydamerika och de forna öststaterna är gonorré betydlig vanligare än i Sverige. I
många länder liksom i Sverige, finns numera bakterier som är resistenta mot flera
olika antibiotika.
Se även information via Barnmorskemottagningen/Könssjukdomar
Smittskyddsenheten, smittskyddsblad/Gonorré
Symtom
Uppträder 2 till 14 dagar efter smittotillfället.
Provtagning
Diagnosen fastställs genom prov som tas från urinrör, livmoderhals, ibland även
från ändtarm/svalg.
Rutin för smittspårning och behandling
När svar med pos gc-odling kommer efter provtagning på kvinnokliniken
omriktas svaret till hudläkare Dr Sandor Szitkay. Hudkliniken informeras också
genom telefonkontakt och de kallar patienten tillsammans med fast partner.
Partnern provtas och båda behandlas. Hudmottagningen ombesörjer fortsatt
smittspårning.
Kvinnliga partners provtas på SESAM-mottagningen ”akut” i samband med
besöket på Hudmottagningen. Svar ställs till Hudmottagningen. Provtagaren gör
en kort anteckning och diagnossätter besöket.
Behandling
Gonorré botas med antibiotika. Under tiden behandlingen pågår är det förbjudet
att ha samlag. På grund av tilltagande problem med bakterieresistens och få fall
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koncentreras behandling till Hudkliniken.
Enligt Smittskyddslagen är både undersökning och behandling kostnadsfri!
Sjukdomen är anmälningspliktig till smittskyddsläkare.
Om patient misstänks ha salpingit orsakad av gonorré, tas under kontorstid
kontakt med Hudmottagningen/Infektionskliniken för råd om antibiotikaval.
Under jourtid använd tills vidare Cefotaxim 1 g x 3 i.v. samt Flagyl 400 mg x 3.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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