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Robotassisterad titthålsoperation vid 
livmoderkroppscancer 
Du ska genomgå en titthålsoperation som behandling av livmoderkroppscancer.  

Vid operationen är det vanligt att både äggstockarna, äggledarna, livmoderhalsen 
och livmodern tas bort. Vanligtvis opereras även den så kallade portvaktskörteln 
bort och skickas för undersökning. Det är den första lymfkörteln som livmodern går 
till och om den inte innehåller cancerceller är det osannolikt att cancern är spridd. 
Vid vissa former av livmoderkroppscancer eller om portvaktskörteln innehåller 
cancerceller behöver en utvidgad operation utföras. Då tas även lymfknutor i 
bäckenet och runt den stora kroppspulsådern bort. Detta är ett större operation 
och då kan buken behöva öppnas med ett så kallat medellinjesnitt. 

Om båda äggstockarna tas bort kommer du in i klimakteriet. Har du redan 
passerat klimakteriet innan operationen kan du i vissa fall få tillbaka symtomen, 
men då oftast lindrigare än tidigare. Eftersom livmodern tas bort kommer du inte 
längre att menstruera eller kunna bli gravid.  

Efter en titthålsoperation går du vanligtvis hem samma dag eller dagen efter 
operationen. 

Förberedelser  
Vid inskrivningsbesöket kommer din läkare förklara hur operationen går till. Du får 
även träffa en narkosläkare som gör en medicinsk bedömning inför narkosen. Då 
får du mer information om smärtlindring och hur du ska ta dina läkemedel innan 
operationen. Ta med en komplett medicinlista till besöket. Om du tar någon form 
av blodförtunnande läkemedel så meddela det, dessa ska ofta inte tas innan 
operation.  

Ett bra näringsintag underlättar sårläkning och tillfrisknande efter operationen. Du 
bör äta en allsidig och väl sammansatt kost, banta inte. Det är viktigt att du 
meddelar oss om du går ner i vikt eller upplever svårigheter att äta.  

Fysisk aktivitet är också bra. Tränar du sedan tidigare, fortsätt med det. Om du 
inte är van att träna kan du börja försiktigt med promenader och öka 
träningsmängden succesivt.  
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Rökning ökar risken för komplikationer efter operation och därför rekommenderas 
rökstopp. Även överkonsumtion av alkohol ökar risken för komplikationer såsom 
infektion, blödning, försämrad sårläkning och hjärtpåverkan. I dagsläget finns 
ingen riskfri nedre gräns för alkoholintag och därför rekommenderar vi 
alkoholuppehåll fyra veckor före (om möjligt) och fyra veckor efter operation. 

Planera gärna för din hemkomst. Det känns ofta bra att få hjälp med handling, 
matlagning och städning de första dagarna efter utskrivningen. 

Hör av dig till din kontaktsjuksköterska eller till avdelningen om du skulle bli 
förkyld, få feber eller om du har allmän sjukdomskänsla.  

 

Dagen före operationen 
På kvällen ska du duscha och tvätta håret.  Det är viktigt att du gör rent i naveln, 
använd en öronpinne vid behov. Ta på dig rena kläder efteråt. Sängen bäddas 
med rena lakan. 

 
Tänk på detta: 

• Använd inte krämer, lotioner eller parfym. 

• Använd inte nagellack eller smink. 

• Ta bort smycken och eventuell piercing. 

• Raka inte underlivet. 

Om inget annat sägs får du äta och dricka som vanligt dagen före operationen.  
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Du får inte äta fast föda, röka, snusa eller tugga tuggummi efter kl 24:00. Det går 
bra att dricka klara drycker fram till två timmar innan operationen. 

För att motverka blodproppsbildning får du hjälp att ge dig själv en 
blodförtunnande spruta. 

Operationsdagen  
På morgonen ska du duscha ytterligare en gång. Det är viktigt att du gör rent 
navelnigen, använd en öronpinne vid behov. Du behöver inte tvätta håret om du 
gjort det kvällen innan. Sätt på dig rena kläder efter duschen. 

På operationsavdelningen 

När du anländer till operationsavdelningen möts du upp av teamet 
(narkossjuksköterska, operationssjuksköterska, undersköterska och narkosläkare) 
som tar hand om dig under operationen. Alla är klädda i blå operationskläder, bär 
heltäckande mössor och ibland munskydd. På grund av kraftfull ventilation på 
operationssalen kan det kännas kallt. Teamet ställer rutinfrågor enligt sin 
checklista när du sitter på operationsbordet. 

Innan operationen mäts din hjärtfrekvens, syresättning och ditt blodtryck. Du får en 
infart i armen, en liten venkateter, (om du inte redan fått den på vårdavdelningen) 
och eventuellt lugnande läkemedel. 

 
När du är sövd gör kirurgen fyra till sex hål i huden, så kallade porthål, för att 
kunna föra in de operationsinstrument som behövs. Ett av instrumenten är en 
kamera som gör att arbetet kan följas på en bildskärm. Ett av hålen kan behöva 
göras lite större för att kunna ta ut livmoder, lymfkörtlar och eventuell annan 
vävnad. Vanligtvis går detta att ta ut via slidan. 
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Innan du väcks får du smärtlindrande mediciner och läkemedel för att minska 
illamående.  

De bortopererade organen skickas till patologen för mikroskopisk undersökning. 

Efter operationen 
Efter operationen kommer du att övervakas på en uppvakningsavdelning. Hur 
länge du får vara på avdelningen beror på hur omfattande operationen var och hur 
länge den höll på. Det kan bli allt från två timmar och upp till ett dygn. Ditt 
blodtryck tas regelbundet, personalen kontrollerar ditt operationsbandage och 
frågar dig om du mår illa. Du kommer att få svara på hur ont du har på en skala 
från noll till tio vid flera tillfällen. När ditt tillstånd är stabilt flyttas du till 
vårdavdelningen. 

 
På uppvakningsavdelningen kommer du att ha övervakningsutrustning och flera 
slangar kopplade till kroppen: 

• en eller flera venkatetrar som går in i ett blodkärl där du får vätska och 
mediciner  

• en kateter i urinblåsan 

• syrgas. 
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Många kan uppleva ett obehag i halsen efter operationen som liknar halsfluss. Det 
orsakas av andningsslangen som sitter i halsen under operationen. 

Eftersom buken har fyllts med gas under operationen kan du ha ont uppåt 
skuldrorna i något dygn efteråt. Det beror på en retning av nerver i mellangärdet 
som upplevs som en smärta i axlarna, så kallad referred pain. 

Det är normalt att ha låg feber och en blödning från slidan de första dagarna efter 
operationen. Du ska inte använda tampong utan använd binda. 

Efter en operation minskar rörelserna i tarmen och det kan bildas smärtsamma 
gaser. 

Det är också vanligt att du blir förstoppad. Det bästa sättet att få igång tarmarna är 
att vara i rörelse och dricka mycket vätska. Vid behov kan läkare sätta in 
laxerande eller mjukgörande medel för att underlätta. 

Om du har ont kommer du att behandlas med smärtlindrande läkemedel. 
Smärtlindring är viktigt för din återhämtning. Den gör att du sover bättre, kan röra 
dig mer och andas lättare. Om du mår illa får du läkemedel även mot det. Du blir 
inte beroende av medicinen under den korta period du har behov av den. 

Den vanligaste smärtlindringen består av 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.  

Nedan beskrivs de vanligaste alternativen: 

• morfin i tablettform eller direkt i blodet 

Näring och fysisk aktivitet 
Du får börja äta och dricka direkt efter operationen. Du får äta vanlig mat och 
erbjuds näringsdrycker för att tillgodose ditt ökade behov av näring. Om du mår illa 
är det viktigt att du säger till personalen. Vid illamående kan det hjälpa att äta små 
måltider ofta.  
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Du uppmuntras att komma igång och röra på dig så snart som möjligt. Rörelse 
sätter igång blodcirkulation som förbättrar sårläkningen och minskar risken för 
komplikationer. Det är också ett sätt att få igång tarmarna som har minskat i 
rörelse efter operationen. 

 

 
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. Vicka och rotera på fötterna regelbundet när du ligger i 
sängen. Du kommer vara uppe så mycket du orkar och äta dina måltider sittandes.  
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Andningsövningar  
Normalt bildas slem i luftrören. När du sövs i samband med operationen är det 
vanligt att slemmet blir segt och svårare att få upp efteråt. Att vara sängliggande 
eller mycket stillasittande kan förvärra besvären. Det finns därför en ökad risk för 
komplikationer, till exempel lunginflammation.  

För att minska risken för komplikationer rekommenderas du att göra 
andningsövningar med en så kallad PEP-pipa. PEP-pipan skapar ett motstånd i 
andningen och gör övningen mer effektiv. Du kommer få information och 
hjälpmedel av avdelningens fysioterapeut. Bästa sättet att hosta efter operationen 
är att sitta upp och hålla händerna över såret. Använd gärna en kudde som stöd.  

 
Komplikationer 
Det finns alltid en liten risk för komplikationer efter en operation. Det är lyckligtvis 

sällsynt och oftast övergående. Berätta för personalen om du upplever besvär så 
att du kan få behandling.  

Exempel på komplikationer som kan uppstå är: 

• behov av blodtransfusion på grund av blödning under operationen 

• lunginflammation, urinvägsinfektion, eller infektion i såret 

• en blodansamling antingen i vaginaltoppen eller i operationssåret 

• känselnedsättning vid ärret (som oftast försvinner efter tre till sex månader) 

• ansamlingar av lymfvätska vid borttagande av lymfkörtlar i buken. 

Ansamlingar av lymfvätska är oftast övergående, men i sällsynta fall kan punktion 
och tömning bli nödvändig.  

I mycket sällsynta fall kan det under operationen uppstå skador på 
omkringliggande vävnader. Det kan också förekomma en blödning som kräver en 
ny operation, men det är mycket ovanligt. 
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Uppföljning 
Du kommer överens med din läkare om hur du får svaret på den mikroskopiska 
analysen av organen. Analysen tar cirka fyra till fem veckor. Resultatet avgör om 
det finns behov av kompletterande behandling med stålning och/eller cytostatika.  

Efter hemgång 
När du kommer hem ska du ta det lugnt ett par dagar, men kan i övrigt leva som 
vanligt. Du får räkna med att det tar några veckor innan du återfått dina krafter och 
din energi. Under de första tre till fyra veckorna bör du varken lyfta tungt eller 
utöva hårda sporter. Du får gärna ta promenader och gå i trappor. 

Det går bra att duscha, men vänta med att bada och simma tills såret är läkt och 
blödningen från slidan har upphört. 

Du kommer att vara öm i magen den första veckan efter operationen och ska 
därför, efter behov, fortsätta med den ordinerade medicinen. Du får en medicinlista 
med dig  

vid utskrivning där det står när och hur du ska sluta med smärtmedicinen. 

Blödning från slidan 
Du kan ha en liten blödning från slidan den första veckan efter operation och 
därefter en brun flytning under tre till fyra veckor. När såret i toppen av slidan läker 
kan det efter  

cirka tio dagar förekomma en lite större blödning. Du får inte använda tampong för 
blödningen, använd istället binda. 

Sexualitet och samliv  
Såret i toppen av slidan tar cirka fyra till sex veckor att läka och därför kan du ha 
små blödningar under denna period. Du och din partner kan återuppta samlivet 
efter åtta veckor om du har slutat blöda. Din sexuella funktion förändras inte när 
livmodern tas bort.  

Det är normalt att det förekommer obehag vid samlag i upp till tolv veckor efter 
operationen. Om du har fortsatta problem med sexuallivet efter denna period är 
det viktigt att du söker hjälp. Det finns oftast en förklaring och möjlighet att 
avhjälpa problemen. Du kan även prata med din läkare vid återbesöken. 
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Psykisk reaktion 
De flesta blir chockade och rädda när de får veta att de har cancer. Det tar en tid 
att komma över de känslorna. Oro för att sjukdomen ska komma tillbaka försvinner 
kanske aldrig helt men minskar med tiden. Det kommer en tid då oron inte längre 
dominerar ditt liv. Det är viktigt att tala med din familj och dina vänner samt 
sjukvårdspersonalen om dina tankar och funderingar. Cancerupplysningen 
erbjuder också rådgivning och information om möjligheten till stöd. Det finns 
kuratorer på kliniken som du kan boka tid hos om du har behov av det. Du kan 
även be din sjuksköterska kontakta kurator under tiden du är inneliggande efter 
operationen. 

Om du får akuta problem 
Hör av dig till din kontaktsjuksköterska eller sök akut om du 

• får en kraftig blödning från slidan 

• får tilltagande smärtor 

• får feber eller tecken på infektion i operationssåret (rodnad, värmeökning, 
ömhet och svullnad). 

Forskning 
För att utveckla vården och få fram bättre behandlingsmetoder bedriver vi 
forskningsstudier. Du kan komma att tillfrågas om du vill delta i samband med 
inskrivningsbesöket. I sådant fall får du ytterligare information av läkaren.  

 


