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Gener fra kønslæber 

Symptomer 

Der kan i sjældne tilfælde være mekaniske gener fra svært forstørrede kønslæber, f.eks. 

ved samleje, cykling m.v. 

Behandling 

Reduktion af de små kønslæber kan kun tilbydes ved meget store fysiske gener og ikke, 

hvis generne er af psykologisk eller kosmetisk karakter. Faktisk er indgrebet omfattet af 

Straffeloven, hvorfor vi fordrer en underskrift fra patienten på, at generne er af fysisk 

karakter, og at der er oplyst om mulige komplikationer. 

Kvindens krop og dermed også hendes kønsorganer udvikles gennem hele livet. Man ser 

således anderledes ud som 80 årig ift. dengang man var 18 år. Derudover findes der 

mange forskellige varianter af normal. Man anser som hovedregel først kvinders 

kønsorganer som fuldt udviklet omkring 25 års alderen. Vi foretager derfor sjældent 

labiareduktion før denne alder og aldrig på kvinder under 18 år.  

På indgrebsdagen påsmøres de små kønslæber udleveret Xylocain creme og evt. 

vitawrap over ca. 1 time før. Det anbefales at tage 1 g Panodil samt 400 mg Ipren 1 time 

før indgrebet. Der anlægges lokalbedøvelse. Det er ubehageligt men hurtigt overstået. 

Herefter klippes et passende stykke af, og såret lukkes med en tråd, der forsvinder af sig 

selv. 

De første par døgn efter operationen anbefales ”isbind”, som skal være gjort klar på 

forhånd. Der anvendes tykke bind uden vinger, som fugtes og lægges i fryseren. De 

lægges på med mellemlag af tyndt stof og skiftes efter behov. Kulden hindrer 

blødning/nedsætter hævelsen/virker afkølende og smertestillende. Evt. Panodil 1 g max 

hver 6. time. 

Komplikationer 

Skulle der opstå blødning i efterforløbet, skal du henvende dig til Klinikken på tlf. nr. 

66138818. Området vil typisk være hævet et stykke tid efter operationen, og det endelig 

resultat kan først vurderes efter 3-4 uger. Der sker en skrumpning af vævet, og der 

bortskæres hellere for lidt end for meget, da der ellers kan blive problemer med blotning af 

skedeindgangen og urinrøret, og kroniske smerter kan blive en følge. Langs kanten er der 

ofte sårsekret, men bliver området hævet, rødt og varmt, og får du feber, er der tegn til 

infektion, og du må kontakte os. Er der akutte problemer udenfor vores åbningstid, må du 

henvende dig til vagtlæge. 

 



Patientvejledning 

 

Udarbejdet af Sanne Aaby Lorentzen  september 2020 revideres senest 2023 

 

 

Sygemelding 

Anbefales 1 uge. Efterkontrol efter aftale, oftest ikke nødvendigt. 

Der henvises til DSVL’s  hjemmeside, patientvejledning i labiumresektion  

 www.dsvl.dk 
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