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Förberedelser inför en operation i narkos – gyn 

Du ska opereras i narkos. Det betyder att du är sövd under operationen. I din kallelse kommer 

du att få detaljerad information om hur du ska förbereda dig. Vanligtvis kommer du till sjukhuset 

dagen före operationen, och många förberedelser gör du därför tillsammans med 

vårdpersonalen. Många verksamheter arbetar enligt en metod som kallas ERAS (enhanced 

recovery after surgery) för att du ska återhämta dig så fort som möjligt efter operationen. Du 

kommer få information om vad som gäller för dig.   

Lev hälsosamt 

När du opereras utsätts din kropp för påfrestning och stress. Genom att leva hälsosamt hjälper 

du kroppen att återhämta sig, läka sår och hantera infektioner och blödningar.  

Du bör äta näringsrikt och inte banta inför operationen. Det är viktigt att du meddelar oss om du 

går ner i vikt eller har svårt att äta. Du kan då få kontakt 

med en dietist redan före operationen och även få 

kosttillskott i form av kaloririka näringsdrycker. 

Fysisk aktivitet gör kroppen bättre förberedd för 

operationen. Tränar du nu så fortsätt med det. Om du inte 

tränar kan du börja försiktigt och öka träningsmängden 

successivt. En promenad på 15 minuter är mycket bättre än 

ingen alls.  

Om din läkare bedömer att du riskerar komplikationer på 

grund av att du lever ohälsosamt, får du stöd för att ändra 

dina levnadsvanor inför operationen. Ibland behöver 

operationen skjutas upp tills du har bättre förutsättningar att 

klara den.   

Du bör inte dricka alkohol eller röka 4–8 veckor före och 

efter operationen. 

Inskrivning 

Ofta har du ett inskrivningsbesök några dagar eller veckor före operationen. Ta gärna med en 

närstående till inskrivningsbesöket. Ta också med: 

 Medicinlista och eventuellt Waran-kort. 

 Legitimation. 

 Telefonnummer till närstående.  

 Mediciner som du kan behöva ta under dagen. 

 Papper och penna så att du kan skriva ner frågor du har och svaren på dina frågor. 

Förberedelser inför operationen 

Inför en operation i narkos behöver du och vårdpersonalen göra vissa förberedelser.  

Provtagning 

Du kommer att få lämna blodprover inför operationen. Ibland är remissen digital och ibland får 

du en pappersremiss för att lämna blodproverna på en vårdcentral eller sjukhusets laboratorium. 

Ibland tas proverna vid inskrivningsbesöket. Du får mer information om var du kan lämna 

proverna när du får remissen.  
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Läkemedel 

Inför operationen kan du behöva göra uppehåll med, eller ändra dosen av, de läkemedel och 

naturläkemedel du tar.  

Veckan före operationen ska du inte ta värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra, till 

exempel Treo och Magnecyl. Undvik även Ipren och Ibuprofen. Ta i stället läkemedel som 

innehåller paracetamol, till exempel Alvedon och Panodil.  

Du ska inte heller ta naturläkemedel som innehåller omega 3 och vitamin E veckan före 

operationen. 

Du kan också behöva ta nya läkemedel inför operationen, till exempel blodförtunnande 

läkemedel via spruta för att förebygga blodpropp, och antibiotika för att förebygga infektion.  

Näringsbalans 

För att få en så bra näringsbalans som möjligt kan du behöva dricka näringsdrycker kvällen före 

operationen och cirka 2 timmar före operationen. 

Laxerande 

Inför operationen kan du även få laxerande läkemedel för att tömma tarmen. 

Fasta 

Eftersom du ska vara sövd under operationen är det viktigt att du är fastande, annars kan du 

kräkas och få ner maginnehåll i lungorna. Att vara fastande innebär att du inte får äta fast föda 

en viss tid innan du sövs. Du får mer information om vad som gäller för dig innan operationen.   

Duscha 

Du ska duscha hela kroppen och tvätta håret inför operationen. 

Tvätta även naveln med en bomullspinne. Ibland behöver du 

köpa en särskild tvål på apoteket. Efter att du har duschat är det 

viktigt att du tar på dig rena kläder och bäddar med rena lakan. 

Använd inte krämer, lotion eller parfym. Använd inte nagellack 

eller smink. Ta bort smycken, klocka och eventuell piercing. Raka 

inte underlivet. 

Du får detaljerad information av personalen om hur du ska 

rengöra dig före operationen. 

Planera för när du lämnar sjukhuset 

Det är bra att redan före din operation planera för när du 

kommer hem. Det kan kännas bra att åtminstone de första 

dagarna efter utskrivningen få hjälp av närstående med att 

handla, laga mat och städa. Säg till i god tid om du behöver hjälp 

att ordna hemtjänst.  

Om du blir sjuk före operationen 

Om du skulle bli förkyld, få feber eller känna dig dålig, ring din 

kontaktsjuksköterska eller avdelningen och meddela detta. 
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Ta med dig Ta inte med dig 

 Legitimation.  

 Telefonnummer till närstående.  

 Mediciner och medicinlista.  

 Stadiga inneskor.  

 Hygienartiklar.  

 Tidsfördriv, till exempel böcker och 

tidningar.  

 Egna anteckningar och frågor. 

 Laddare till mobiltelefon. 

 Sköna byxor som är vida i midjan. 

 Värdesaker (smycken med mera).  

 Stora summor pengar. 

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Att lämna blodprov.  
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Inför din operation – näring  

Inför och efter en operation är det viktigt att du får i dig tillräckligt med mat och dryck för att du 

ska klara av operationen och kunna återhämta dig efteråt. Näring och energi från mat och dryck 

förbättrar sårläkning, minskar förlust av muskelmassa, bygger upp förlorad vävnad och hjälper 

dig att få tillbaka krafterna.  

Kostråd 

Försök att äta regelbundet för att öka chansen att du får i dig den mat du behöver. Du bör äta 

frukost, lunch och middag samt 2–3 mellanmål.  

Välj mat med mycket proteiner. Bra proteinkällor är ägg, mejeriprodukter, bönor och linser, 

nötter och frön, kött, fisk, fågel och sojaprodukter som tofu. Kroppens celler använder 

proteinerna till att reparera och bygga nytt. 

Förslag på proteinrika pålägg på en smörgås  

 Keso 

 Makrill i tomatsås     

 Ägg 

 Hummus (kikärtsröra) 

 Ost 

 Jordnötssmör eller annat nötsmör 

 Leverpastej      

 Tonfisk i vatten eller olja 

Förslag på proteinrika mellanmål  

 Fruktsallad med vaniljkesella 

 Keso med bär 

 Äggröra 

 Salta kex med en dessertost 

 Smoothie gjord på kvarg, mjölk, och en banan. Mixa 1 deciliter mjölk med 1 deciliter kvarg 

med smak och en banan. 

Om du har sämre aptit och riskerar att gå ner i vikt, bör du välja mat som innehåller mycket 

kalorier. Eftersom fett är en viktig energikälla kan du gärna äta mer fett. Välj gärna fetter med 

hög andel omättat fett som till exempel finns i oljor, mjuka och flytande margariner, nötter, frön, 

mandel, avokado, oliver och fet fisk som lax, sill, strömming, makrill och sardiner. Du behöver 

dock inte helt utesluta livsmedel med mättat fett. Mättat fett finns framför allt i fett kött, feta 

charkprodukter, feta mejerivaror som grädde, smör och ost, och i kokos. 

Berätta för din kontaktsjuksköterska om du har gått ner i vikt eller har svårt att äta. Du kan då få 

kontakt med en dietist och även få kosttillskott i form av kaloririka näringsdrycker. 
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Så går en operation i narkos till 

Du ska opereras i narkos. Det betyder att du är sövd under operationen. I din kallelse kommer 

du att få detaljerad information om hur du ska förbereda dig, när du ska komma till sjukhuset 

och vart du ska ta vägen. Här får du allmän information. 

Innan du ska sövas 

På sjukhuset får du byta om till särskilda kläder och låsa in dina saker i ett skåp innan 

operationen. I väntan på att det är din tur att opereras får du lägga dig i en säng eller sitta i en 

fåtölj.  

När det snart är din tur att opereras förs du till operationsavdelningen. Där får du lägga dig på 

en särskild operationsbrits. Du kan få en venkateter i handen eller armen, även kallad infart eller 

droppnål, så att du kan få läkemedel och dropp direkt i blodet. Du kan också få läkemedel att 

svälja eller som nässprej.  

Så går det till att sövas 

När du ska sövas kan du få narkosläkemedlet genom infarten eller genom att andas i en 

särskild mask. Dessa två sätt kan kombineras.  

Narkospersonalen övervakar dig och ditt hjärtas och dina lungors funktion under hela 

operationen.  

När du vaknar  

När du vaknar har du redan förts till en plats där du kan vakna till under observation, ofta en så 

kallad uppvakningsavdelning. Personalen tar hand om dig tills du är så pigg att du kan föras till 

en vårdavdelning eller gå hem.  

Om du vårdas på en vårdavdelning efter operationen får du stanna tills du mår tillräckligt bra för 

att kunna lämna sjukhuset. Efter en mindre operation kan du ofta gå hem samma dag, men efter 

en större operation behöver du ofta stanna på sjukhuset i något eller några dygn. Hur lång tid 

beror på typen av operation.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Venkateter i handen eller armen.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Narkos.  
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Biverkningar och komplikationer efter en gynekologisk 

operation 

En operation leder alltid till vissa biverkningar och det finns en liten risk för komplikationer. 

Berätta för personalen om du har besvär, så att du kan få behandling och råd om egenvård.  

Biverkningar 

Besvär i halsen 

Du kan uppleva obehag i halsen som liknar halsfluss. Det orsakas av andningsslangen som 

sätts ner i halsen efter att du har somnat. Besvären brukar gå över av sig själva inom några 

dagar.  

Feber och blödning 

Det är normalt att ha låg feber och en blödning från slidan de första dagarna efter operationen. 

Du ska inte använda tampong, utan bindor. 

Klimakteriebesvär 

Om bara en äggstock eller del av en äggstock har tagits bort har du hormonproduktion kvar.  

Om båda äggstockarna har tagits bort upphör hormonproduktionen och du kommer in i 

klimakteriet. Olika kvinnor får olika mycket symtom av hormonbortfallet. Om du inte redan var i 

klimakteriet kan du få symtom som värmevallningar, svettningar och torra slemhinnor. Om du 

har passerat klimakteriet före operationen, kan du i vissa fall få tillbaka svettningar och 

värmevallningar, men oftast lindrigare än tidigare.  

Menstruationen upphör 

Om livmodern har tagits bort upphör dina menstruationer. 

Förstoppning 

Efter en operation minskar rörelserna i tarmen och det kan orsaka gassmärtor och förstoppning. 

Det kan också ta några dagar innan du kan tömma tarmen som vanligt, så ha tålamod.  

Avföring och urin 

Operation av bäckenorgan kan medföra skador på nerver och blodkärl i lilla bäckenet samt göra 

att det bildas ärr i vävnaden. Du kan därför få problem med avförings- eller urininkontinens, 

behöva gå på toaletten ofta eller få svårt att tömma blåsan eller tarmen. Skadorna kan läka och 

successivt bli bättre inom några år efter operationen, men för vissa blir några av skadorna 

permanenta.  

Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har problem med avföring eller urin efter 

att din behandling är avslutad, så att du kan få behandling och råd om egenvård.  

Komplikationer 

Komplikationer är ovanliga efter en operation. En komplikation kan leda till att vårdtiden 

förlängs. I sällsynta fall kan du behöva opereras igen.  

Urinvägsinfektion 

Vissa patienter kan få urinvägsinfektion. Tecken på urinvägsinfektion är att du kan 

 behöva kissa ofta 
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 känna att det svider när du kissar och även precis efteråt 

 ha ont i nedre delen av magen över urinblåsan 

 känna dig lite småfrusen  

 ibland se att det finns lite blod i urinen. 

Lymfödem 

Om lymfkörtlarna har tagits bort finns en risk att lymfväska samlas. Det kan leda till en svullnad, 

oftast över buken och underlivet. Besvären går oftast över, men i sällsynta fall kan man behöva 

punktera och tömma svullnaden.  

Lymfödem kan uppstå efter några månader eller flera år efter en operation eller strålbehandling. 

Tidiga tecken på lymfödem är svullnad, domningar eller en känsla av tyngd eller spänningar i en 

kroppsdel.  

Blödningar  

Vissa patienter kan få en blodansamling antingen i vaginaltoppen eller i operationssåret. Tecken 

på en blodansamling är tyngdkänsla i underlivet.  

Ibland kan det uppstå en blödning under operationen som gör att du förlorar mycket blod och 

därför behöver en blodtransfusion. 

 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

 Om du får feber över 38 grader, frossa eller försämrat allmäntillstånd. 

 Om du har tecken på infektion i operationssåret, som rodnad, värmeökning, ömhet, 

var och svullnad. 

 Om du får svullnad, tyngdkänsla, värmeökning eller rodnad i benet. 

 Om du får tyngdkänsla i underlivet.  

 Om du misstänker att du har en urinvägsinfektion. 

 Om du inte kan kissa. 

 Om du har en kraftig blödning från slidan.  

 Om du har smärta som ökar. 

 

Kontakta din kontaktsjuksköterska eller sök vård på en akutmottagning. 



DIAGNOS OCH BEHANDLING 
Operation 

Senast uppdaterad 2021-06-10 

Så sätter du dig upp efter en bukoperation  

1. Böj dina ben.  

 

 

2. Lägg dig på sidan.  

 

 

 

3. För ut benen över sängkanten. Tryck dig upp till sittande med hjälp av dina armar.  

 

 

För att lägga dig ner: Följ bilderna i omvänd ordning.  
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Sårvård efter operationen – öppen teknik 

För att ett operationssår ska läka och minska risken för infektioner är det viktigt att du följer de 

instruktioner du får om hur du ska sköta såret. Det är också viktigt att du får behandling mot 

eventuell smärta, att du kommer igång att röra på dig och att du sover bra. Berätta för din läkare 

eller kontaktsjuksköterska om du har ont så att du kan få behandling och råd om egenvård. 

Operationssåret på buken 

Huden i operationsområdet läker på cirka 14 dagar.  

Muskler och hinnor i operationssåret läker på cirka 3 månader. Under den tiden ska du undvika 

påfrestningar och tunga lyft. Håll en kudde mot magen som stöd om du till exempel behöver 

nysa, hosta eller skratta.  

Du kan ha en nedsatt känsel vid operationsärret. Känseln kommer oftast tillbaka efter 3–6 

månader. 

Operationssåret på buken täcks av ett förband. Om såret fuktar igenom förbanden under det 

första dygnet får du hjälp av personalen på sjukhuset att förstärka förbandet med en torr 

kompress. Om du har lämnat sjukhuset och såret vätskar så att förbandet är helt genomblött 

ska du byta det. Tvätta alltid händerna noga innan du byter förbandet.  

Förbandet tas bort efter 3 dagar. Därefter behövs i regel inget förband på såret. Om du vill kan 

du ha en kirurgtejp på såret. Tejpen bör bytas två gånger per vecka.  

Om såret är stängt med agraffer tas de bort cirka 14 dagar efter operationen. Om 

operationssåret är sytt med tråd som behöver tas bort, tas stygnen oftast bort efter cirka 7–14 

dagar. I samband med att du skrivs ut från sjukhuset kommer du att få information om vad som 

gäller för dig och vart de ska tas bort. 

Om livmodern har tagits bort 

Om livmodern har tagit bort under operationen har du ett sår i slidan. Såret i slidtoppen läker av 

sig självt efter 6–8 veckor. Du behöver inte tvätta på något speciellt sätt. Undvik tvål. 

Efter att de första dagarnas blödning efter operationen är det är det normalt att ha en brun eller 

blodblandad flytning under tiden såret läker. Efter cirka 10 dagar kan det komma en liten färsk 

blödning i samband med att såret i toppen av slidan läker. Du ska inte använda en tampong 

eller menskopp, utan istället använda en binda. 

Sexualitet och samliv  

För att såret i slidan ska kunna läka och minska risken för komplikationer ska du vänta med att 

ha penetrerande samlag i 8–10 veckor, under förutsättning att du har slutat blöda.  

Det är normalt att känna obehag vid samlag i upp till tolv veckor efter operationen.  

Om du har fortsatta problem med sexlivet efter denna period är det viktigt att du söker hjälp. Det 

finns oftast en förklaring och möjlighet att få hjälp med problemen. Prata med din 

kontaktsjuksköterska eller läkare. 

Dusch och bad 

Så länge du har förbandet kvar ska du plasta in det innan du duschar. Därefter kan du duscha 

som vanligt, men du ska inte gnugga på såret de första två veckorna. Det går bra att duscha 

även om såret är infekterat. Undvik bad i badkar eller simbassäng samt bastu till såret är läkt 

och eventuell blödning från slidan har upphört.  
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Sårinfektion 

Det händer att operationssåret blir infekterat. En sårinfektion uppstår vanligtvis tidigast 3 dagar 

efter operationen. Tecken på infektion är feber, ökande smärta samt en växande svullnad och 

rodnad kring såret. Om detta inträffar så ska du kontakta mottagningen där du blev opererad. 

Några millimeters rodnad kring sårkanter och stygn är normalt. 

Ärr 

När stygnen tas bort har huden läkt ihop så att den håller för påfrestningar, men det tar många 

månader innan ärret får sitt slutliga utseende. Ärr kan bli röda, hårda, upphöjda och klia, men 

med tiden bleknar de, sjunker ihop och blir mjuka. Massera gärna huden kring ärret så länge det 

är rött, så blir ärret mindre framträdande.  

Det kan kännas skönt att täcka ärret med hudvänlig kirurgtejp. Skydda ärret mot sol under minst 

ett år så undviker du att få bestående ändring av hudens färg. 

Det är normalt med nedsatt känsel kring ärret. Känseln återkommer oftast, men det kan ta flera 

månader. 
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Fysisk aktivitet efter operationen – öppen teknik 

Fysisk aktivitet efter en operation förbättrar sårläkning, minskar trötthet och risken för 

komplikationer. Rörelse får igång blodcirkulationen som förbättrar sårläkningen och minskar 

risken för komplikationer som till exempel lunginflammation och blodpropp i benen. Det är också 

ett sätt att få igång tarmarna som har minskat i rörelse efter operationen. 

 

Figur 2 Negativa effekter av inaktivitet 

 

Du uppmuntras att komma igång och röra på dig så snart som 

möjligt efter operationen. Det är viktigt att du försöker vara så 

aktiv som du orkar. Anpassa aktiviteterna efter hur du mår och 

vila när du känner dig trött.  

På sjukhuset 

Målet är att du skall komma upp från sängen redan på 

operationsdagens kväll. Personalen visar dig hur du bäst tar dig 

upp och rör dig för att undvika belastning på operationssåret. Du 

kommer att vara uppe så mycket du orkar och äta dina måltider 

sittandes.  

Exempel på ett träningsprogram: 

 Gå i korridoren minst 4 gånger under dagen.  

 Var uppe ur sängen 6–8 timmar fördelat över dygnet. 

 

 

Om du är mycket sängliggande efter en 

operation rekommenderas du att vifta på 

fötterna fram och tillbaka för att öka 

blodcirkulationen och minska risken för till 

exempel blodpropp.  

 

 

 

Inaktivitet 
Sängläge

försämrad lungfunktion

försämrad tarmaktivitet

försämrad blodcirkulation

minskad användning av leder 
och muskler

ökad risk för

Stelhet och svaghet i leder och muskler

hudpåverkan med rodnad eller sår

blodpropp i ben och lungor

illamående

förstoppning

lunginflammation

slem samlas i lungorna

ökad risk för

ökad risk för

ökad risk för

Figur 1 Gåbord 

Figur 3 Vifta på tårna vid sängliggande 
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När ska jag kontakta vården? 

 Om du får en utbuktning eller svullnad bredvid eller i ärret 

 Om du har frågor kring hur och hur mycket du ska röra dig efter operationen 

 Om du får andnöd vid mindre ansträngning, ont vid inandning eller hosta. 

 

 

Andningsövningar 

För att minska risken för komplikationer med lungorna, 

till exempel lunginflammation, är det viktigt med 

andningsövningar. Dessa gör du genom att blåsa mot 

motstånd med hjälp av en PEP-pipa. Du kommer få 

information och hjälpmedel av avdelningens 

fysioterapeut.  

 

Efter sjukhusvistelsen 

När du har lämnat sjukhuset kan du gradvis öka din aktivitet. 

De första 6–8 veckorna efter en operationen bör du undvika: 

 Att bära mer än 5 kg, till exempel att bära tunga väskor. 

 Aktiviteter som upplevs ansträngande, till exempel sitta på huk eller stå med kroppen 

framåtböjd. 

 Hård träning som till exempel löpning, styrketräning eller gympa. Tänk på att även tyngre 

arm- och benträning påverkar bukväggen. 

 Ansträngande arbete, till exempel klippa gräs, tvätta fönster och skotta snö. 

Gör gärna pulshöjande aktiviteter som inte påverkar bukmusklerna, till exempel promenader och 

att gå i trappor. Allt eftersom din styrka och kondition förbättras kan du öka intensiteten i dina 

aktiviteter. 

Efter operationen är bukväggen vid ärret försvagad. Det kan leda till att du får ett ärrbråck om du 

tar i för kraftigt för tidigt. Ett ärrbråck syns som en buktning vid ärret.  

 

 

Figur 4 PEP-pipa 
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