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Om operationen – resektion eller öppen biopsi 

Vid en operation tar neurokirurgen antingen bort en del av tumören, eller all sjuk vävnad, vilket 

kallas för resektion. Ibland kan operationen i stället innebära en så kallad biopsi, när man tar en 

liten bit av tumören för att få en diagnos. Hur mycket som tas bort beror på vad som är möjligt i 

ditt fall. 

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. 

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 

I hjärnan 

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. Med hjälp av mikroskop och mikroinstrument tas tumörvävnad försiktigt 

bort. Vävnaden skickas till patologen för analys.  

När det är klart sys hjärnhinnan 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 sys med stygn eller häftas med agraffer. 

I ryggmärgen 

Du kommer att ligga på magen under operationen. Ett snitt i huden öppnas över den del av 

ryggraden där tumören ligger. Hur långt snittet blir avgörs av tumörens storlek. Din läkare 

berättar hur långt det blir.  

För att komma åt tumören i spinalkanalen, där ryggmärg och nervrötter finns, lossas 

muskelfästen vid spinalutskott på kotan och sedan sågas en öppning genom kotans bakre 
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omfång. Med hjälp av mikroskop, ultraljud eller navigationssystem lokaliseras tumören och 

ryggmärgshinnan öppnas. Ofta används neurofysiologisk övervakning för att övervaka 

nervfunktionen.  

Efter avslutad resektion sys ryggmärgshinnan ihop. Kotans bakre omfång fixeras och därefter 

försluts muskeln och huden med stygn som försvinner av sig själva samt 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 på vilket apotek du vill. 

 


