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Operation av portvaktskörteln – sentinel node 
Du har en cancertumör i huvud- och halsområdet i ett tidigt skede. Man har inte hittat några 
tecken på dottertumörer (metastaser) i halsens lymfkörtlar. Ändå kan cancerceller ha spridit sig 
till lymfkörtlarna. För att noggrannare utreda det erbjuds du en portvaktskörtelbiopsi i samband 
med operationen av primärtumören.  

Hur lymfbanorna på halsen går varierar mellan olika personer, därför skiljer det sig vilken 
lymfkörtel som först tar emot lymfa från ett specifikt område. Den första körteln som tar emot 
lymfa kallas portvaktskörtel (sentinel node).  

Vad är en portvaktskörtelbiopsi?  

Det är ett ingrepp där man tar ut en eller flera portvaktskörtlar för att noggrant undersöka dem 
under mikroskop och få reda på om de innehåller cancerceller.  

Om man inte hittar några cancerceller i portvaktskörteln talar det för att cancern inte har spridit 
sig till lymfkörtlarna.  

Om man hittar cancerceller i portvaktskörteln talar det för att cancern kan ha spridit sig även till 
andra lymfkörtlar. Det ger också möjlighet att gradera tumören noggrannare och bättre planera 
vidare behandling. Om portvaktskörteln innehåller cancerceller kan det innebära att du bland 
annat rekommenderas en fullständig halskörtelutrymning inom någon till några veckor. 

Hur ska jag förbereda mig? 

I kallelsen får du veta hur du ska förbereda dig, när du ska komma till sjukhuset och vart du ska 
gå.  

För att kirurgen ska hitta portvaktskörteln får du en spruta med ett radioaktivt ämne och 
eventuellt ett blåfärgat ämne i anslutning till tumören. Man avbildar sedan halsen med så kallad 
SPECT-CT (en röntgenundersökning) för att hitta portvaktskörteln. Detta görs oftast dagen före 
operationen.  

Så går det till 

Under operationen sprutas ett blåfärgat ämne in kring tumören. Färgen gör att kirurgen kan se 
portvaktskörteln med en särskild apparat och en kamera.  

Körtlarna skickas sedan på analys för att se om de innehåller cancerceller.  

Ibland sätter man ett dränage i såret på halsen. 

Vad händer efteråt? 

Oftast stannar du på sjukhuset i några dagar efter operationen. Om du i samband med 
operationen har gjort någon ytterligare operation kan det bli längre. Din kirurg berättar vad som 
gäller för dig. 

  Eventuellt dränage tas oftast bort cirka 1–2 dagar efter operationen.  

Det är normalt att ha ont i operationsområdet efteråt. Det gör mest ont första dygnet. De 
följande 3–4 dagarna minskar smärtan successivt. Du kan lindra smärtan genom att regelbundet 
ta smärtstillande medicin. 

Stygnen tas bort 10–12 dagar efter operationen. Innan du lämnar sjukhuset får du veta vart du 
vänder dig för att ta bort stygnen.  

Du kan känna domningar i området under flera månader efter operationen. 
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Operationen innebär inte att du blir mer infektionskänslig, eftersom du har många andra 
lymfkörtlar som deltar i immunförsvaret.  

Du kan få en blödning eller infektion efter operationen.  

Sjukskrivning 

Du rekommenderas att vara sjukskriven 1–2 veckor beroende på vad du jobbar med. 

Återbesök 

Du kallas till ett återbesök cirka 2–3 veckor efter operationen. Återbesöket kan ske på sjukhuset, 
eller via telefon eller videosamtal. Du får då veta resultatet av proverna som togs under 
operationen, prata om hur du mår och diskutera nästa steg.  

Om du behöver träffa vårdpersonal före återbesöket, får du veta det när du skrivs ut från 
sjukhuset.   

Om du har frågor före återbesöket, prata med din kontaktsjuksköterska. 
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