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Om operationen – ablation i hjärnan, LITT 

Laserablation, som också kan kallas laserbehandling är en operation som innebär behandling i 

hjärnan med ljus och värme.  

Laserablation kan användas för att behandla bland annat hjärntumörer som annars är 

otillgängliga för kirurgi på grund av djup eller känslig lokalisation i hjärnan.  

På operationsdagen 

Du får byta om till särskilda kläder och ligga i en säng i väntan på att det är din tur att opereras. 

Ibland får du dricka ett speciellt läkemedel, som ska underlätta för neurokirurgen att urskilja din 

tumör under operationen.  

När det snart är din tur att opereras förs du till operationsavdelningen. Där får du lägga dig på 

en särskild operationsbrits. Du kan få en perifer venkateter i armen för att kunna få läkemedel 

och dropp direkt i blodet. Du kan också få läkemedel att svälja eller som nässprej. Du kommer 

att vara sövd under operationen. 

Så går det till att sövas 

När du ska sövas kan du få narkosläkemedlet antingen direkt i blodet eller genom en 

andningsmask. Det är vanligt att kombinera dessa två sätt.  

Narkospersonalen övervakar dig och ditt hjärtas och dina lungors funktion under hela 

operationen.  

Så går ingreppet till 

Du får en ram fäst på ditt huvud. Ramen skruvas fast i skallbenet på fyra punkter, två i pannan 

och två i bakhuvudet. När ramen är fäst görs en datortomografi (DT) eller en 

magnetkameraundersökning (MR). Bilderna från undersökningarna granskas av din neurokirurg.  

Neurokirurgen fäster en ställning på ramen. Sedan borras ett litet hål i skallbenet där en speciell 

ljuskateter förs in i den förändring som ska behandlas. Vävnaden tar upp ljusenergi och värms 

upp till drygt 50 grader. Uppvärmningen gör att cellerna dör i det uppvärmda området. Det går 

att styra uppvärmningen och kontrollera att värmeutbredningen inte blir för stor, så att enbart 

tumörvävnad förstörs utan att påverka känslig vävnad runt omkring. När det är klart tas katetern 

ut och det lilla såret sys med ett stygn.  

Direkt efter tas ställningen och ramen av. Ibland kan du bli sydd med enstaka stygn där ramen 

har suttit fastskruvad.  

Efter ingreppet 

När du vaknar upp efter att ha varit sövd har du redan förts till en plats där du kan vakna till 

under observation, ofta en så kallad uppvakningsavdelning. Personal tar hand om dig tills du är 

så pigg att du kan föras till en vårdavdelning och efter några timmar kan du få äta och dricka.  

Första dygnet kommer du att ligga i sängen i en sal med extra övervakning, men så fort du orkar 

kan du få hjälp upp ur sängen för att till exempel gå på toaletten. Du kommer att få regelbunden 

smärtlindring, men det är viktigt att du säger till om du har ont eller om något inte känns bra.  

En radiologisk undersökning görs innan du lämnar sjukhuset. 
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Utskrivning 

Du kommer att vårdas på sjukhuset över natten, men kan oftast åka hem nästa dag. Vissa 

regioner erbjuder fortsatt rehabilitering som kan vara inneliggande eller i öppenvård.  

Innan du lämnar sjukhuset får du en skriftlig sammanfattning av din vårdperiod. 

Sjukskrivning 

Det är helt individuellt när du kan börja arbeta igen, men det är vanligt att det tar några veckor 

att återhämta sig. Din läkare på sjukhuset hjälper dig med ett första sjukintyg. Om du sedan 

behöver förlänga sjukskrivningen kan du kontakta din kontaktsjuksköterska eller ta upp det med 

din ansvariga läkare. 

Receptförskrivning 

Innan du lämnar sjukhuset får du en uppdaterad läkemedelslista. Om du behöver fortsätta ta 

receptbelagda läkemedel så skriver läkaren ut dessa. Receptet skrivs in journalsystemet och 

skickas elektroniskt till apoteket. Du kan sedan hämta dina läkemedel på vilket apotek du vill. 


