
Patientvejledning

20

Kønsvorter 
Kondylomer



2

Kønsvorter (kondylomer) er vortelignende udvækster  
i huden, som kan sidde ved kønsorganerne eller  
endetarmsåbningen. Kønsvorterne skyldes et virus  
(HPV), og de er meget smitsomme ved direkte 
kontakt . Derfor bør ens partner også undersøges for 
kønsvorter.

Kønsvorter

Kønsvorter / kondylomer er forholds
vis hyppige. Kønsvorter er hos kvinder 
typisk lokaliseret i skedeindgangen og 
omkring endetarmen. Hos mænd ses 
kønsvorterne desuden på forhuden 
og glans. Kønsvorter kan også fore
komme i urinrøret.

Symptomer på  
kønsvorter / 
kondylomer 

Ofte er der ingen symptomer på 
kønsvorter / kondylomer, men svie 
og kløe kan forekomme. Du vil ofte 
kunne fornemme uregelmæssig
heder i huden. Derfor kan kønsvorter / 
kondylomer blive ret udbredte, inden 
de opdages.

Behandling af  
kønsvorter / 
kondylomer 

Det er vigtigt, at kønsvorterne fjernes, 
dels fordi de smitter, dels fordi ube
handlede kønsvorter gennem lang tid 
kan udvikle sig til kræft.
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Kønsvorter i endetarmsåbningen kan 
behandles på flere måder – enten 
med medicin som påsmøres direkte 
eller kirurgisk. Den kirurgiske behand
ling er den mest effektive. Den foregår 
ambulant i fuld bedøvelse. Som regel 
kan du efter kirurgisk behandling 
vende tilbage til arbejdet allerede 
næste dag.

Under alle omstændigheder anbefales 
jævnlige kontroller i en periode efter 
behandling af kønsvorter i ende
tarmsåbningen. Ofte vil det være 
nødvendigt med flere behandlinger, 
før alle områder med kønsvorterne er 
behandlet, da de tidlige forandringer 
er for små til, at de kan ses, og man 
må derfor afvente til, de har tiltaget i 
størrelse.

Ens seksualpartner (e) bør også 
undersøges for kønsvorter, da de 

smitter ved direkte kontakt. Man bør 
undgå seksuel kontakt med personer, 
som har kønsvorter, indtil de er blevet 
behandlet.

Forundersøgelse
Du kommer først til en for
undersøgelse hos vores speciallæge 
i mavetarm kirurgi. Hvis det ved 
tids bestillingen oplyses, at årsagen  
er gener omkring endetarms
åbningen, vil der i forbindelse med 
forunder søgelsen være planlagt en 
kikkertundersøgelse af endetarmen 
(rektoskopi ).

Hvis der ved denne undersøgelse 
påvises kønsvorter, vil speciallægen 
orientere dig om hvilke behandlings
muligheder, der foreligger.

Kønsvorter
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Du bliver i den forbindelse informe
ret om operationens art, varighed og 
efter forløb samt om mulige bivirknin
ger og komplikationer ved indgrebet. 

Hvis du derefter bestemmer dig 
for en operation, kan du være med 
til at planlægge tidspunktet for 
operationen .

Forventninger
Ofte vil det være nødvendigt med flere 
behandlinger. 

HPV vaccination beskytter effektivt 
mod de fleste kønsvorter. Vaccinen 
virker dog bedst, hvis den gives inden 
seksuel debut. 

HUSK! Din partner bør også under
søges af sin læge og evt. behandles 
samtidig med dig, så I ikke smitter 
hinanden.

Der anbefales jævnlige kontroller i en 
periode efter behandling af kønsvorter 
i endetarmsåbningen.

Forberedelse
Vi anbefaler, at du inden operationen 
har læst denne folder samt folderen 
”Generel vejledning i forbindelse med 
din operation”.

Faste
Operationen foregår i fuld bedøvelse, 
og du skal møde fastende til opera
tionen.

Pause med medicin
Se angående dette i folderen ”Vanlig  
medicin i for bindelse med din 
operation ”.

Udrensning
Endetarmen skal være tom inden 
operationen.  Du skal derfor i forvejen 
have købt et 120 ml. Klyx på apoteket, 
som du skal anvende om morgenen 
på operationsdagen. Følg vejlednin
gen i pakken. 

Dagkirurgi (ambulant)
Operationen bliver lavet som dag
kirurgi, og du kan forvente at blive 
udskrevet få timer senere samme dag.

Operation
Operationen varer ½  1 time og fore
går i fuld bedøvelse. 

Under operationen bliver samtlige 
kønsvorter brændt væk vha. elkirurgi. 
Dette gøres på en måde, så huden 
tager mindst mulig skade.

Der bliver lagt en forbinding / indlæg i 
trusserne, når operationen er slut.
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Efter operationen
Efter operationen taler du med 
special lægen og sygeplejersken, som 
informerer om planen og evt. for
holdsregler i tiden efter operationen. 

Efter udskrivelsen
Smerter
Huden i endetarmsåbningen vil være 
øm den første uges tid. Du kan opleve 
svie i området. Smerter kan lindres 
med smertestillende håndkøbs
medicin.

Sår / bad
Det er helt normalt, at det bløder lidt 
fra sårene, som i løbet af få dage får 
skorpe. Du må brusebade allerede 
dagen efter operationen.

Området bør skylles efter hvert toilet
besøg og i øvrigt holdes rent og tørt.

Afføringsmiddel 
Du bør sørge for ikke at have for hård 
afføring. Du kan evt. tage et afførings
middel 1  2 dage før operationen. 
Afføringsmiddel kan købes i håndkøb 
eller apotek.

Daglige gøremål
Aktiviteter kan genoptages efter 
velbefindende .

Sygemelding
Som regel kan du vende tilbage til 
arbejdet allerede næste dag. 

Opfølgning / kontrol
Vi anbefaler jævnlige kontroller enten 
hos os eller hos din egen læge i en 
periode efter behandling af køns
vorter. Vi tilbyder en kontrol efter 1  3 
måneder (evt. med undersøgelse af 
endetarmen).

Mulige bivirkninger og 
komplikationer
Der er generelt ingen risiko for bivirk
ninger eller komplikationer forbundet 
med fjernelse af kondylomer.

Betændelse
I sjældne tilfælde kan der opstå be
tændelse af huden omkring et sår. I 
disse tilfælde vil der være tiltagende 
rødme og ømhed af den omkringlig
gende hud. Hvis der opstår betændel
se, skal såret tilses og renses. Ofte vil 
der blive startet antibiotikabehandling. 

Arvæv
Ved udbredte forandringer kan der 
dannes generende arvæv. Dette er 
særligt tilfældet, hvis kondylomerne 
har været lokaliseret til urinrøret.

Tilbagefald 
Tilbagefald kan forekomme, også selv 
om du ikke har været udsat for fornyet 
smitte.
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Egne notater
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