
3. BEHANDLING 
Operation 

 

Senast uppdaterad 2022-09-29 

Konisering 
Konisering är ett kirurgiskt ingrepp där man tar bort cellförändringar på livmodertappen. 
Operationen utförs oftast i lokalbedövning, men ibland under narkos. 
 
Konisering kan ha olika syften: 

• Ställa diagnos 
• Ta bort cellförändringar med god marginal 

 
Operationen är fertilitetsbevarande eftersom man inte opererar bort livmodern. 
 
Hur ska jag förbereda mig?    
 
Du kommer att få information hur du ska förbereda dig i en kallelse eller vid ett vårdbesök före 
operationen. Om undersökningen eller behandlingen ska göras under narkos behöver du fasta 
innan. 
 
Ofta räcker det med att du kommer till sjukhuset på morgonen samma dag som operationen. 
 
Hur går det till?    
 
Du får först lokalbedövning eller blir sövd med narkos. Operationen genomförs via slidan. 
Kirurgen skär eller bränner bort en konformad bit av den yttersta delen av livmodertappen. 
Ibland sätter kirurgen något stygn efteråt för att det inte ska blöda. Stygnet sys med tråd som 
försvinner av sig själv. Den vävnad som kirurgen har tagit bort skickas i väg för analys som ger 
information om graden av cellförändring samt om det finns goda marginaler till frisk vävnad. 
 
Operationen tar i de flesta fall ungefär 20–30 minuter. 
 
Vad händer efteråt?    
 
Du kan gå hem samma dag, så fort du mår bra igen. Om du har blivit sövd behöver du stanna 
några timmar efteråt för observation. 
 
Du ska inte köra bil hem efter en konisering. 
 
Hur mår jag efteråt?  
 
De första dagarna efter operationen kan du känna en mensliknande smärta. Det är också 
normalt med en blödning. Använd binda, inte tampong. Tampong kan öka risken för infektion 
och smärta i operationsområdet längst upp i vaginan.  
 
Sårytan brukar lossna efter cirka tio dagar och då kan det blöda mer. Du kan alltså ha 
blödningar och flytningar i ett par veckor efter ingreppet. Har du gjort ett större ingrepp kan det 
blöda under ännu längre tid. Hård träning under de första veckorna kan leda till att det blöder 
mer, så ta det lite lugnt i början. 
 
Så länge du blöder finns det en infektionsrisk och därför bör du inte använda tampong eller ha 
samlag. Du bör heller inte bada, utan duscha i stället. 
 
Du ska vara observant på infektionstecken de första dagarna efter operation, till exempel om du 
får ont i magen, feber eller en flytning eller blödning som luktar illa. 
  


	Tom sida



