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Om operationen – resektion av tumör i hjärnan – 

vakenkirurgi  

En resektion i hjärnan innebär att en neurokirurg opererar bort en tumör eller sjuk vävnad. 

Antingen tas en del av tumören bort, eller allt som är tydligt sjuk vävnad. 

Målet med operationen kan vara att 

 ta ett vävnadsprov för att säkerställa diagnosen 

 ta bort så mycket som möjligt av tumören utan att riskera att skada vävnaden runt omkring 

 minska tumörens storlek för att lindra symtom och underlätta inför eventuella kommande 

behandlingar. 

Du och din neurokirurg kommer att prata om vad din operation har för mål. 

Du ska genomgå en operation som delvis kommer att vara i narkos. Det betyder att du är sövd 

och vaken under olika sekvenser. Anledningen till att du får vara vaken under delar av 

operationen är att det är bra att kunna kontrollera vissa funktioner under operationens gång. 

Ofta kan man med denna teknik ta bort en större del av tumören och på så sätt förbättra 

prognosen och minska risken för permanenta skador.  

Du kommer att få veta hur du behöver förbereda dig i en kallelse. 

Förberedelser 

Logoped eller neuropsykolog 

Om din tumör sitter nära hjärnans språkområden så kommer du att få en tid för att träffa en 

logoped eller neuropsykolog före operationen.  

Magnetkameraundersökning 

Några dagar före operationen kommer du att få göra en magnetkameraundersökning. Bilderna 

kommer att både hjälpa din neurokirurg under operationen och ligga till grund för din 

neurofysiologiska undersökning. 

Neurofysiologisk undersökning 

Några dagar före operationen kommer du att kallas till en neurofysiologisk undersökning för att 

kartlägga din hjärnas funktioner. Det innebär att man utifrån stimulerar hjärnan medan du får 

prata och röra olika delar av kroppen. På så sätt kan man få en karta över exakt var olika 

funktioner sitter i just din hjärna. En neurofysiolog utför undersökningen och ofta är även en 

logoped eller neuropsykolog med.  

På operationsdagen 

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

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.  

Så går det till att sövas 

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

andningsmask. Det är vanligt att kombinera dessa två sätt.  
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Narkospersonalen övervakar dig och ditt hjärtas och dina lungors funktion under hela 

operationen. 

Så går ingreppet till 

En liten bit av håret rakas bort och huden öppnas genom ett snitt. Var snittet kommer att göras 

och hur stort det blir kommer din läkare att berätta. 

Därefter öppnas en lucka i skallbenet och den tjocka hjärnhinnan. För att hitta tumören används 

ett navigationssystem. Neurokirurgen och neurofysiologen stimulerar områden av hjärnan nära 

tumören och mäter funktionaliteten.  

När neurokirurgen närmar sig det område de behöver din hjälp med väcks du ur narkosen. Ditt 

huvud kommer att sitta fast och det kan kännas obehagligt, men det ska inte göra ont. 

Neurokirurgen kommer fortsätta att stimulera din hjärna under tiden som du uppmanas att prata 

och röra delar av kroppen under instruktioner av logoped eller neuropsykolog. Syftet är att noga 

kartlägga viktiga funktioner runt tumören för att minimera påverkan på vävnad med funktion, 

samtidigt som man tar bort så mycket som möjligt av tumören.  

När den delen av operationen är utförd sövs du igen. Vävnad från tumören skickas till patologen 

för analys.  

Hjärnhinnan sys ihop med tråd som kommer att försvinna av sig själv. Skallbenet sätts tillbaka 

med hjälp av titanklamrar. Den undre huden sys ihop med tråd som försvinner av sig själv och 

den övre huden häftas med så kallade agraffer. 

När du vaknar upp 

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.  

Första dygnet kommer du att ligga i sängen i en sal med extra övervakning. Du har fått en 

urinkateter så att du inte behöver 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. 

Utskrivning 

Du kommer att vårdas på sjukhuset i minst 3 dagar efter operationen. Vissa regioner erbjuder 

fortsatt rehabilitering som kan vara inneliggande eller i öppenvård.  

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

Sjukskrivning 

Det är helt individuellt när du kan börja arbeta igen, men det är vanligt att det tar många 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 medicin på vilket apotek 

du vill. 


