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Kegleoperation
Formålet med operationen:
Du har fået konstateret celleforandringer på
livmoderhalsen og skal have foretaget en kegleoperation.

Hvad er en kegleoperation:
En operation, hvor celleforandringerne på livmoderhalsen
skæres væk.

Praktisk information:
Ved ankomsten til klinikken får du smertestillende
medicin.
Varigheden af operationen er ca. 15 minutter.
Sådan foregår operationen:
Operationen foregår i lokalbedøvelse.
Operationen udføres gennem skeden. Med en el-slynge
udskæres en lille kegle af livmoderhalsen. Såret der
efterlades sys ikke, men står som en brændt flade.

Komplikationer, der kan opstå i forbindelse
med operationen:
Blødningen efter operationen ophører i løbet af en uges
tid, men når sårskorpen løsner sig nogle dage senere, kan
der igen komme en blødning. Denne blødning varer oftest
et par dage. Kun i enkelte tilfælde vil blødningen være så
kraftig, at du skal undersøges. Får du blødning af
stærkere styrke end almindelig menstruation eller du får
smerter eller feber, ringer du til os på telefon 87 20 61 51
i klinikkens åbningstid. Bliver der behov for akut
lægehjælp udenfor vor åbningstid, må du henvende dig til
vagtlæge medbringende denne informationsskrivelse.
Livmoderhalskanalen kan blive forsnævret efter en
kegleoperation. Det betyder, at det kan være vanskeligt at
tage en celleprøve derfra. En udvidelse af kanalen (i
lokalbedøvelse) kan løse dette problem.

Udskrivelse og efterforløb:
Når du føler dig klar til at tage hjem (oftest ca. en 1/2
time efter indgrebet), taler du med sygeplejersken. I
aftaler, om du ringer angående svar på mikroskopiundersøgelsen får et mailsvar, eller om du skal komme
igen til svar og videre behandling. Er alle
celleforandringer fjernet ved indgrebet, vil det være
tilstrækkeligt med et kontrolcelleskrab hos din egen
læge efter et ½ år, ellers foregår kontrollen her.
Oftest vil vi anbefale en HPV vaccination, da der
derved er en mindre risiko for tilbagefald. Med
mindre det på forhånd er påvist, at årsagen til
celleforandringerne er en anden HPV type end nr. 16
og 18, som er i den aktuelt tilgængelige vaccine.
Vaccinationen gives umiddelbart efter indgrebet, efter
1 måned og efter et ½ år, og er til egenbetaling. Dog
giver forsikringen ”danmark” 50%’s tilskud.
Sygemeldingen varierer fra 0-12 dage alt efter
operationen og job. De første to uger efter operationen
bør du undgå samleje og fysisk krævende aktiviteter
som sport m.v. Du bør i samme periode ikke anvende
tamponer.
Strandbad, svømmebad og karbad bør ligeledes undgås,
til operationssåret er helet.
Der kan være blødning/udflåd i 2-3 uger efter
operationen.
Såret vil være fuldstændig helet efter 4 uger, og
livmoderhalsen vil da have næsten normalt udseende.
Indgrebet har som hovedregel ingen indflydelse på
muligheden for at blive gravid, men der er en lidt øget
forekomst af for tidlig fødsel.
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