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Operation vid misstanke om tumör eller cysta på 

äggstocken 

De undersökningar och blodprover som du har genomgått gör att man misstänker att du har en 

tumör eller cysta i din äggstock.  

Vid misstänkt tumör i äggstocken rekommenderas ofta en operation med öppen teknik eller i 

enstaka fall via titthålskirurgi. Vanligtvis tas äggstockarna, äggledarna och livmodern bort. 

Eventuellt tas även blindtarmen bort. Det kan även bli aktuellt att ta bort vissa lymfkörtlar. 

Dessutom tas små prov från bukhinnan och fettvävsgardinen framför tarmarna. Om du vill få 

barn i framtiden är det oftast möjligt att lämna kvar livmodern och en äggstock.  

Hur ska jag förbereda mig? 

Du kommer att få information om hur du ska förbereda dig i en kallelse, vid inskrivningen eller 

vid ett vårdbesök före operationen. 

Så går det till 

Du får antingen en spruta med bedövning i ryggen, eller så sätts 

en tunn slang i ryggen och kopplas till en pump som ger 

bedövningen. Sedan sövs du. Du får en kateter i urinröret som 

samlar upp urin under och ett tag efter operationen. 

När du är sövd gör kirurgen ett snitt i buken. Sedan tar kirurgen 

ut cystan, äggstockarna, äggledarna, livmodern och eventuell 

annan vävnad. Vid titthålskirurgi görs fem små hål.  

Operationssåret stängs genom att sys ihop med särskild tråd 

som försvinner av sig själv och med metallklamrar, så kallade 

agraffer, i huden. Du får även ett förband. 

 

Figur 9: Snitt i buken efter en operation av misstänkt cysta/tumör i äggstocken Den högra bilden 

föreställer snitten vid en titthålsoperation, vilket kan förekomma men är ovanligt. 
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Figur 10: kateter i urinblåsa 

Operationen tar 1–3 timmar. Innan du väcks får du läkemedel för att minska risken för att du 

mår illa av narkosen när du vaknar. 

Efter operationen skickas de bortopererade organen till patologen för en mikroskopisk 

undersökning.  

Hur mår jag efteråt? 

Vårdtiden efter operationen beror på hur stort ingreppet har varit. Normalt är cirka 3–4 dagar. 

Vid titthålskirurgi är det vanligt att gå hem dagen efter. 

Det är vanligt att man behöver vara sjukskriven i 4–8 veckor efter operationen.  

Återbesök 

Några veckor efter att du har lämnat sjukhuset blir du informerad om resultatet av patologens 

mikroskopiska analys, det så kallade PAD svaret. I sällsynta fall kan den mikroskopiska 

undersökningen leda till att du rekommenderas kompletterande behandling med cytostatika. 

Mer information om detta kommer du i så fall få av en onkolog. 
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Efter en operation av misstänkt tumör eller cysta på 

äggstock 

Efter operationen kommer du till en uppvakningsavdelning. Där kan du behöva vara i alltifrån 

några timmar upp till ett dygn 

Näring  

Redan på uppvakningsavdelningen får du ofta börja äta och dricka försiktigt. Målet är att du ska 

dricka 2 liter vätska per dygn, inklusive näringsdrycker, för att tillgodose ditt ökade behov av 

näring. Om du är sugen på mat får du äta. 

Smärtlindring 

Du kommer att vara öm i magen de första veckorna efter operationen. Om du har ont kommer 

du att få smärtstillande läkemedel. Smärtlindring är viktig för din återhämtning – den gör att du 

kan sova bättre, röra på dig mer och andas lättare. Du blir inte beroende av medicinen under 

den korta period du behöver den. 

Den vanligaste smärtlindringen är värktabletter (till exempel paracetamol och ibuprofen). Dessa 

är basen i smärtlindringen. Vilken smärtlindring du får utöver det kommer läkaren att bestämma 

tillsammans med dig. Här är de vanligaste alternativen: 

 Om du har en infart till epiduralbedövningen i ryggen kan du få smärtlindring via den de första 

dagarna. Smärtlindringen kan höjas och sänkas vid behov.  

 Morfin i tablettform eller direkt i blodet. 

Du kommer att få svara på hur ont du har på en skala från 0 till 10 vid flera tillfällen.  

 

Figur 11: Smärtskala 

2–4 dygn efter operationen tas slangarna till ryggbedövningen bort. Efter det får du fortsatt 

smärtlindring främst som tabletter. Det är viktigt att du fortsätter ta den smärtstillande medicinen 

enligt ordination om du har ont. Du kommer att få en medicinlista med dig när du skrivs ut. 

Det är viktigt att du berättar för personalen om du har ont. 

Inför utskrivning från sjukhuset 

Urinkatetern tas bort efter att ryggbedövningen har tagits bort. Om du har svårt att tömma 

urinblåsan efter att katetern har tagits bort, kan du behöva ha katetern en längre tid. 

För att förhindra blodproppar kommer du att behöva ta en blodförtunnande spruta varje dag i 

några veckor efter operationen. Du kan också behöva använda lårhöga stödstrumpor de första 

2 månaderna.  

När du är klar för att skrivas ut från sjukhuset kan du i vissa regioner åka till en 

rehabiliteringsenhet för att återhämta dig innan du kommer hem. Det innebär att du vistas några 

dagar eller mer på en plats där man fokuserar på fysioterapi, mat och allmän återhämtning. 

Prata med din kontaktsjuksköterska om vad som gäller i din region.  
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Återhämtning och sjukskrivning 

Efter en gynekologisk operation får du räkna med att det tar några veckor innan du har fått 

tillbaka dina krafter och din energi. Mycket av din energi går åt till läkningen, så din uthållighet 

kommer att vara begränsad under en period. Du kan känna dig trött, vara yr och känna smärta 

eller annat obehag.  

Tiden för återhämtning och sjukskrivning beror på hur stor operationen var, vad du arbetar med 

och hur stort behov av återhämtning du har. Efter en operation med så kallad öppen teknik är 

sjukskrivningstiden oftast 4–8 veckor. 

Uppföljning 

Du kommer överens med din läkare om hur du får svaret på den mikroskopiska analysen av 

organen. Analysen tar cirka 3–4 veckor.  

 


