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Sårvård efter en operation av livmoderhalscancer 
Det är viktigt att du följer de instruktioner du får om hur du ska sköta ditt operationssår. Det gör 
att såret läker bättre och minskar risken för infektioner. Det är också viktigt att du får behandling 
om du har ont, att du kommer i gång 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 magen 

Huden i operationsområdet läker på cirka 14 dagar.  

Muskler och hinnor i operationssåret läker på cirka 3 månader.  

Du kan ha sämre känsel vid ärret eller ärren. Känseln kommer oftast tillbaka efter 3–6 månader. 

Operationssåret på magen täcks av förband. Om såret fuktar igenom förbanden under de första 
dygnen 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 kan tas bort efter 3 dagar men ibland kan det behöva sitta längre. Du får anvisningar 
från din läkare eller sjuksköterska vad som gäller för dig. Därefter behövs i regel inget förband. 
Om du vill kan du ha en kirurgtejp på såret. Tejpen bör bytas två gånger per vecka.  

Om operationssåret är sytt med tråd eller agraffer som behöver tas bort, tas de oftast bort efter 
cirka 7–14 dagar. Om du opererats med titthål är det ofta 7–10 dagar. Om du opererats med 
öppen kirurgi är det cirka 14 dagar. När du skrivs ut från sjukhuset kommer du att få veta vad 
som gäller för dig och var de ska tas bort. 

Om livmodern har tagits bort 

Om livmodern har tagits bort under operationen har du ett sår i slidtoppen. Såret läker av sig 
självt efter 6–8 veckor. Du behöver inte tvätta på något speciellt sätt.  

Efter de första dagarnas blödning efter operationen, 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 läker. Du ska inte använda en tampong eller menskopp, utan i 
stället en binda. 

Sexualitet och samliv  

Vänta med att ha penetrerande samlag i 10–12 veckor efter operationen, under förutsättning att 
du har slutat blöda. Följ de anvisningar du får av din läkare eller sjuksköterska.  Om du har 
genomgått en trachelektomi bör du vänta i 12 veckor. Syftet är att såret i slidan ska kunna läka 
och risken för komplikationer ska minska. 

Det är vanligt att känna obehag vid samlag under en begränsad tid efter operationen. Om det 
fortsätter göra ont att ha sex 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. Vissa förband tål att 
duschas på. Följ de anvisningar du får av sjuksköterska och läkare innan hemgång.   Därefter 
kan du duscha som vanligt, men du ska inte gnugga på såret de första 2 veckorna. Det går bra 
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att duscha även om såret är infekterat. Undvik att bada i badkar eller simbassäng och basta tills 
såret är läkt och eventuell blödning från slidan har upphört.  

 

Sårinfektion 

Det händer att operationssåret blir infekterat. En infektion uppstår vanligtvis tidigast 3 dagar 
efter operationen. Tecken på infektion är feber, ökande smärta samt en växande svullnad och 
rodnad kring såret. Några millimeters rodnad kring sårkanter och stygn är normalt. 

Om detta inträffar ska du kontakta mottagningen där du blev opererad eller din 
kontaktsjuksköterska. 

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.  

Du kan använda hudvänlig kirurgtejp över såret. Kirurgtejpen stimulerar till läkning och ger ett 
finare ärr om det används i 6 månader. Skydda ärret mot sol under minst ett år så undviker du 
att få bestående ändring av hudens färg. 

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