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TILL DIG SOM OPERERAT BORT LYMFKÖRTLAR 
VID GYNEKOLOGISK OPERATION 
Vad händer när lymfkörtlar tas bort? 
Under operation tar man bort ett varierande antal lymfkörtlar i bäckenet, bukhålan 
eller ljumsken. Individuella skillnader avgör vilken påverkan detta ger på 
cirkulationen. Kroppen kan vanligen i viss utsträckning kompensera för det 
kirurgiska ingreppet genom att bilda nya förgreningar till andra lymfkärl eller vener. 
En svullnad beroende på att lymfkörtlar tagits bort och/ eller lymfkärl skadats 
kallas för lymfödem. 

När lymfkörtlar i ljumsken har tagits bort finns en ökad risk att få lymfödem i benet 
på den opererade sidan. I de fall där lymfkörtlar i bäckenet har tagits bort finns en 
ökad risk att få lymfödem i benen och underlivet. Trötthet, tyngdkänsla och synlig 
svullnad i det ena eller båda benen kan vara ett tecken på att lymfsystemet är 
överbelastat. 

Infektioner 

Att lymfkörtlar tagits bort innebär en viss ökad risk för infektion i den aktuella 
kroppsdelen. Därför bör du vara uppmärksam på tecken. Tecken på infektion i 
lymfsystemet, så kallad rosfeber (erysipelas) är en nytillkommen svullnad, rodnad, 
värmeökning och värk i benet eller på blygden. Oftast tillkommer även feber. Vid 
tecken på infektion ska du omgående kontakta din läkare för bedömning och 
eventuell antibiotikabehandling. 

Efter operationen 

Den första tiden efter operationen är det normalt med en svullnad i nedre delen av 
buken, underlivet och benen. 

Sårvätska är en blandning av blod och lymfa och samlas ofta upp i ett så kallat 
dränage. Ren lymfvätska är genomskinlig eller svagt gulfärgad. Det är normalt att 
sårvätska eller ren lymfvätska kan läcka från operationssår eller från slidan. Ibland 
kan inkontinens-skydd behöva användas den första tiden efter operationen. Vid 
svullnad i underliv eller blygdläppar kan man lägga extra tryck med till exempel en 
binda i en tajt trosa. Upplever du stora besvär med svullnad och lymfläckage efter 
operationen kan du kontakta din kontaktsjuksköterska för ytterligare rådgivning. 
Din sjuksköterska kan också remittera dig till en lymfterapeut om du har 
kvarstående eller ökad svullnad efter två månader.  
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Råd: 

• Fysisk aktivitet är bra för att förbättra blodcirkulation och läkningen. Beakta 
dock de restriktioner som du fick efter operationen. 

• Håll din vikt inom normala gränser. 

• Håll huden hel och mjuk, smörj med hudlotion vid behov.  

• Rengör småsår noggrant. 

• Vid tecken på infektion, ta kontakt med din läkare. 

Uppföljning/återbesök 
Uppföljning sker cirka sex veckor efter operationen på Fysioterapi Cancer på 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Du kommer att få en kallelse 
hemskickad.  

Där får du information i grupp om lymfsystemet, fysisk aktivitet och 
bäckenbottenträning.  

Vid förhinder eller frågor, vänligen ring Fysioterapi mottagning Cancer telefon 08-
517 737 56 och tala in ett meddelande så kontaktar vi dig så snart vi kan. 

Var kan jag få hjälp? 

Under pågående behandling kan du få hjälp av lymfterapeuterna på Fysioterapi 
Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Efter avslutad behandling kan 
remiss skickas till lymfterapeuter i primärvården.  

Du kan även själv kontakta mottagning i primärvården utan remiss. 

 

 

 

 

 

 

Informationen framtagen av Fysioterapeuterna på Karolinska 
Universitetssjukhuset, Solna 

2015-05-27 
Reviderad 2020-02-11 


