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Fertilitetsbevarande operation, trachelektomi    
Du rekommenderas en fertilitetsbevarande operation för att behandla din cancersjukdom. 
Operationen kallas trachelektomi. Den syftar till att bevara din fertilitet och ta bort tumören med 
god marginal.  

Hur ska jag förbereda mig?   

Det krävs en del förberedelser inför operationen. Du kommer att få information om hur du ska 
förbereda dig i en kallelse, vid inskrivningen eller vid ett vårdbesök före operationen.  

Du kanske behöver komma till sjukhuset dagen före operationen, eller så räcker det att du 
kommer dit samma morgon. Detta påverkar vilka förberedelser du behöver göra själv och vad 
du kan göra ihop med vårdpersonalen.  

Så går det till   

Operationen genomförs i narkos. Det betyder att du sover och inte känner smärta. I vissa fall får 
du en spruta med bedövningsmedel i ryggen innan du sövs. När du sover tippas britsen du 
ligger på med huvudändan nedåt.  

Kirurgen gör 4–6 hål i huden, så kallade porthål, för att kunna föra in operationsinstrumenten. 
Via porthålen fylls också din buk med gas. Gasen spänner upp buken så att kirurgen lättare ser 
och kommer åt. Instrumenten styrs av kirurgen eller så styr kirurgen instrumenten med hjälp av 
en robot, en så kallad robotassisterad titthålsoperation. Ett av instrumenten är en kamera som 
gör att kirurgen kan se ingreppet på en bildskärm och förstora bilden för att se små 
vävnadsstrukturer.  

Kirurgen tar bort en del av livmoderhalsen med kringliggande vävnad och lymfkörtlar i bäckenet. 
Den övre delen av livmoderhalsen och livmodern bevaras. Den kvarvarande delen av 
livmoderhalsen sys mot övre delen av slidan. Du får också ett band kring den del av 
livmoderhalsen som lämnas kvar, ett så kallat cerklage. Bandet gör att livmoderhalsen håller 
ihop och att risken för missfall minskar.  

Du får en kateter i urinblåsan som samlar upp din urin.   

Vävnadsprover tas från tumören eller kringliggande organ. Proverna skickas till ett laboratorium 
för analys.   

Snitten stängs med stygn eller metallklamrar, så kallade agraffer. 

Operationen tar 2–4 timmar.   

Vad händer efteråt?   

När operationen är klar körs du till en uppvakningsavdelning där personal håller koll på hur du 
mår. Du får vara där ett par timmar upp till ett dygn, beroende på operationens längd och 
omfattning.  

Du får börja äta och dricka igen när du vaknar och mår tillräckligt bra om du inte fått andra 
instruktioner.    

Du får hjälp av personalen att komma upp ur sängen och röra på dig så snart som möjligt efter 
operationen. 
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Hur mår jag efteråt? 

Det är normalt att lätt förhöjd kroppstemperatur men man ska inte ha feber. Det är vanligt att ha 
en liten blödning eller flytning från slidan de första dagarna efter operationen. Använd binda, 
inte tampong. Tampong kan öka risken för infektion och smärta i operationsområdet längst upp i 
vaginan. 

Smärta och illamående 

Du kan känna smärta i axlarna eller över bröstet. Det beror på att din kropp har legat lutad med 
huvudet nedåt och buken varit fylld med gas under operationen.  

Smärtlindring är viktigt för din återhämtning. Det gör att du sover bättre, kan röra dig mer och 
andas lättare. Du blir inte beroende av dessa läkemedel under den korta period som du behöver 
dem.  

Den vanligaste smärtlindringen är tabletter som grund (paracetamol, till exempel Alvedon, 
tillsammans med ibuprofen, till exempel Ibumetin). Vilken smärtlindring du får utöver tabletterna 
kommer läkaren att bestämma tillsammans med dig.  

Här är de vanligaste alternativen:  

• morfin som tabletter eller direkt i blodet  

• spinalbedövning som ges med spruta i ryggen innan du sövs inför operationen och ger 
smärtlindring i 24 timmar.  

Minskade tarmrörelser 

Efter en operation minskar rörelserna i tarmen och det kan bildas smärtsamma gaser. Det är 
också vanligt att bli förstoppad. Det bästa sättet att få i gång tarmarna efter operationen är att 
vara i rörelse och dricka mycket vatten. Om det behövs kan du få laxerande eller mjukgörande 
medel för att lindra besvären.  

Blodförtunnande läkemedel 

Efter operationen kommer du att få ta blodförtunnande läkemedel som en spruta i magen eller 
låret. Du kan ge dig själv sprutorna eller be någon du bor med. Du får veta hur man gör.    

Urinkatetern 

Urinkatetern tas bort när du kan gå på toaletten själv. Vanligen sitter den kvar 3-6 dygn. Om du 
behöver gå hem med kateter får du veta hur du ska sköta den när du lämnar sjukhuset.   

Återhämtning och sjukskrivning   

Det är vanligt att stanna på sjukhuset i 1–3 dygn efter operationen. Innan du lämnar sjukhuset 
får du veta när och var stygnen eller agrafferna ska tas bort.  

Hur länge du behöver vara sjukskriven beror på vad du arbetar med och hur du mår. Det är 
vanligt att vara sjukskriven i 2–4 veckor.   

Du får räkna med att det tar några veckor innan du har fått tillbaka 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.  

Uppföljning 

Du kommer att kallas till ett återbesök 2–6 veckor efter operationen. Återbesöket kan ske på 
sjukhuset, via telefon eller videosamtal. Du får då veta resultatet av eventuella vävnadsprover 
som togs under operationen, följa upp hur du mår och diskutera nästa steg.
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