
3. BEHANDLING 
Operation 

 

Senast uppdaterad 22022-06-07 

(D) Operation med öppen teknik vid lungcancer 
Du har rekommenderats en operation för att behandla din cancer. Operationen syftar till att ta 
bort tumören med god marginal. Ibland tas även kringliggande organ bort.  

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.  

Så går det till 

Du får ligga ner på ett operationsbord. Du ligger med sidan som ska opereras uppåt. Armen 
läggs lite uppåt för att de ska komma åt ordentligt. Därför kan du få ont i axeln efteråt. 

Under operationen är du sövd eller bedövad med ryggbedövning. Ibland både och.  

När du sover gör kirurgen ett snitt och tar ut tumören och eventuella kringliggande organ.  

Ibland tas vävnadsprover från tumören eller kringliggande organ. Proverna skickas till ett 
laboratorium för analys. 

Snittet stängs med stygn eller metallklamrar, så kallade agraffer. 

Du får en kateter som samlar upp urinen i en påse. 

Ibland får du en slang i såret, ett så kallat dränage, som leder bort sårvätska.  

Operationen tar vanligen 1–2 timmar. 

Vad händer efteråt? 

Du stannar oftast på sjukhuset 1–3 dygn, beroende på hur omfattande operationen var.  

Du får börja äta och dricka igen när du vaknar upp efter att ha varit sövd och mår tillräckligt bra.  

Du får hjälp av personalen att komma upp ur sängen och röra på dig så snart som möjligt efter 
operationen.  

Om du har ont får du smärtstillande medicin.  

Katetern tas bort när du kan gå på toaletten själv, vanligen inom ett dygn. Om du har katetern 
kvar när du lämnar sjukhuset får du veta hur du sköter den. 

Dränaget tas oftast bort innan du får lämna sjukhuset. Om du har dränaget kvar när du lämnar 
sjukhuset får du veta hur du sköter det.  

Om du ska ta blodförtunnande medicin efter operationen, får du lära dig hur du tar den innan du 
lämnar sjukhuset.  

Innan du får lämna sjukhuset får du veta hur operationen har gått. Du får också veta när och var 
stygnen eller agrafferna ska tas bort.  

Sjukskrivning 

Hur länge du behöver vara sjukskriven beror på vad du jobbar med och hur du mår. Det är 
vanligt att vara sjukskriven 1–2 veckor.  

Återbesök 
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Du kallas till ett återbesök 2–6 veckor efter operationen. Återbesöket kan ske på sjukhuset, eller 
via telefon eller videosamtal. Du får då veta resultatet av eventuella vävnadsprover som togs 
under operationen, prata om hur du mår och diskutera nästa steg.
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