
OPERATION 

Du behöver extra näring och energi för att orka med behandlingen. Ät och drick bra så 

förebygger du infektioner och trycksår, operationssåret läker bättre och du kan 

återhämta dig fortare. 

• Ät frukost, lunch, middag och 2-3 mellanmål.  

• Ät så varierat som möjligt. Tugga maten väl.  

• Välj halvfabrikat eller helfabrikat om du inte kan eller orkar laga mat.  

• Undvik lättprodukter.  

• Ät frukt och grönsaker varje dag.  

• Drick cirka 1,5-2 liter varje dag.  

• Ta tabletter som innehåller vitaminer och mineraler om du har ätit ensidigt under en 

längre tid.  

 

Innan operationen 

Vad kan jag göra för att vara i så god form som möjligt inför en operation?  

Ju bättre du mår före operationen, desto snabbare återhämtar du dig efteråt. Att äta bra och att 

röra på sig är viktigt. 

Sluta röka inför operationen 

Om du röker är vinsterna många med att göra ett uppehåll före och efter en operation. Såren läker 

bättre och det minskar risken för infektioner. Dessutom återhämtar du dig snabbare efter 

operationen. Om du kan, bör du helst sluta röka 8 veckor före och efter operationen. Prata med 

din läkare eller sjuksköterska om du behöver hjälp och stöd. Se även slutarokalinjen.org   
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Packlista 

• Legitimation 

• Dina mediciner, eventuell medicinlista, namn på din husläkare 

• Telefonnummer till närstående 

• Stadiga inneskor och eventuellt en morgonrock 

• Hygienartiklar 

• Tidsfördriv, till exempel böcker och tidningar 

• Fickpengar 

• Egna anteckningar och frågor 

 

Lämna hemma 

• Värdesaker (smycken med mera) 

• Stora summor pengar 

 

På avdelningen får du ett skåp med lås för dina tillhörigheter och kläder.  

Undvik vissa mediciner  

En vecka före operationen ska du undvika mediciner som innehåller inflammationsdämpande 

medicin till exempel Magnecyl, Treo, Voltaren, Brufen, Ipren. Om du tar Waran ska du sluta ta 

dessa 3 dagar före operationen. 

Rengöring innan operationen 

Du får ett brev hemskickat med information om hur du ska tvätta dig innan en operation.  Före 

operationen får du träffa en narkosläkare som berättar hur du fastar före operationen, om du 

ska få narkos, ryggbedövning eller både narkos och ryggbedövning under operationen och 

vilken smärtlindring du får efter operationen. Narkosläkaren berättar också vilka av dina 

ordinarie mediciner du kan ta samma dag som du ska opereras.  
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Efter operationen  

Smärtbehandling 

Smärtlindring är viktigt för att du så snabbt som möjligt ska kunna vara uppe och röra på dig på 

avdelningen.  

Är du opererad i bäckenet eller ett ben kan du få epiduralbedövning under flera dagar efter 

operationen. Du kan också få starkare morfintabletter om du behöver det. Prata med sjuksköterskan 

om du ändå får ont så att du kan få den hjälp du behöver. 

Utskrivning 

Du kan åka hem när du fått tillbaka tillräckligt bra kroppsfunktioner såsom att kunna gå på 

toaletten själv. Vi ordnar med mer rehabilitering på annan plats, om du behöver det. Om du bor i 

ett annat landsting än Stockholm är det vanligt att du utskrivs till det sjukhus som är närmast där 

du bor. 

Vid utskrivningen träffar du en läkare och en sjuksköterska. Du får recept på värktabletter och ett 

sjukskrivningsintyg, om du behöver det. Du och läkaren kommer också överens om hur ni fortsätter 

hålla kontakten och om du behöver komma på återbesök.  Innan du åker hem träffar du en 

fysioterapeut som ger dig råd och rekommendationer om fysisk ansträngning och aktiviteter. Läs 

mer under rubriken Cancerrehabilitering. 

Hur lång tid ligger jag inlagd på sjukhus efter en planerad operation?  

Det är vanligt att stanna kvar på sjukhuset tre till fem dagar efter operationen. Ibland kan man 

behöva stanna längre. Det kan bero på hur du mår och hur komplicerad operationen var.  

Duschning och operationsförband  

Du kan duscha som vanligt, det plåster som finns närmast operationssåret lossnar inte. Låt 

plåstret sitta kvar tills stygnen eller häftklamrarna tas bort. De kan tas bort tidigast 2 veckor efter 

operationen, men detta är individuellt. Ofta är det en distriktssköterska som gör det. Du får mer 

information innan du ska åka hem.  

Kommer jag att få någon behandling efter operationen?  

Efter operationen undersöks den borttagna tumören i mikroskop. Undersökningen kan ge en mer 

exakt diagnos och visa om tillräckligt mycket av vävnaden runt tumören har tagits bort. 

Undersökningsresultaten diskuteras av flera cancerspecialister som rekommenderar vilken fortsatt 

behandling du kan behöva. Det kan vara behandling med cytostatika eller strålbehandling. Läs mer 

under rubriken Cytostatika och Strålbehandling. 

Vilka komplikationer kan uppstå efter en operation?  

Om du har opererats löper du högre risk att eventuellt få en blodpropp i benet.  Du får 

blodförtunnande medel som minskar risken för blodpropp, om du har opererats i ryggen, 

bäckenet eller benet. Du får en spruta med blodförtunnande medel varje dag i en till fyra veckor 

från och med operationsdagen. Personalen lär dig eller en närstående att ta sprutan. Du kan 

också få hjälp av en distriktssköterska. 

Ibland blir det infektion i operationssåret och då ger vi ofta antibiotika.  Ibland blir infektionen djup 

eller gör att såret spricker men det är sällsynt. Då behöver man bli opererad igen och den protes 

man har fått kan behöva tas bort. Risken för infektion är större om du röker före operationen. 
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Hur snabbt återhämtar jag mig efter operation?  

Det är olika från person till person hur lång tid det tar att återhämta sig efter en operation.  

Ska jag gå på kontroller?  

Alla som opererats för sarkom kontrolleras regelbundet, antingen på sarkommottagningen 

Karolinska, Solna eller på den onkologklinik där du fått behandling med cytostatika eller 

strålbehandling. 

En kontroll innebär att dina lungor undersöks med röntgen eller datortomografi (DT) för att leta 

efter eventuella metastaser. Operationsområdet undersöks också ibland med magnetkamera 

(MR). En magnetkamera kan ta bilder av nästan alla organ i kroppen. Du kan undersökas flera 

gånger utan risk för strålskador, eftersom magnetkameran tar bilder med hjälp av magnetfält 

och radiovågor. 

Det är olika för olika personer och tumörsjukdomar hur ofta man behöver gå på kontroll. Du 

kommer att få information om vad som gäller för dig. Efter fem år är risken för återfall så liten att 

du oftast inte behöver gå på fler kontroller.  

 


