
4. MIN BEHANDLING - OPERATION 

Operation 

För att få bort tumören helt rekommenderas ofta operation. Ibland ges cytostatika innan 
operationen, som ensam behandling eller i kombination med strålbehandling. Förbehandling 
med cytostatika, med eller utan strålbehandling, minskar risken för återfall av cancer men 
innebär ytterligare en påfrestning för kroppen. Cytostatika är en form av cellhämmande 
läkemedel. Operationen genomförs oftast cirka 4–6 veckor efter avslutad cytostatikakur. 

Inför operation 
Inför operationen kommer du att träffa kirurg, kontaktsjuksköterska, narkosläkare, dietist och 
sjukgymnast och få information om hur behandlingen går till och när du kommer att få olika 
behandlingar.  

Det är en fördel att skriva upp eventuella frågor i förväg och att ha med sig en närstående vid 
mottagningsbesöken. Då kan ni hjälpas åt att komma ihåg vad som sades vid besöken. Ta 
gärna med dig din aktuella medicinlista. Inför operation kan din medicinering behöva förändras. 
Till exempel om du behandlas med någon blodförtunnande medicin kan du behöva göra 
uppehåll eller ersätta den med en annan medicin några dagar till en vecka före operation. 

Om operation 
Operationen är omfattande och tar 5–7 timmar.  Det vanligaste ingreppet innebär att man 
avlägsnar den del av matstrupen där tumören finns med god marginal tillsammans med övre 
delen av magsäcken och omgivande lymfknutstationer. Kvarvarande matstrupe och magsäck 
sys sedan ihop.  

Operationen kan utföras med titthålsmetod men behöver ibland ske genom ingrepp i bröst- 
respektive bukhåla och ibland på halsen. Så långt det är möjligt används titthålsmetod men den 
kan ibland behöva ändras till öppet ingrepp med långa snitt. Resultatet inuti kroppen blir 
detsamma men återhämtningen kan gå snabbare när man undviker långa snitt.  

Vid operationen opereras också en jejunostomi in. Det är en tunn liten slang som går genom 
huden in i tunntarmen. Den används sedan för att ge näringslösning, så länge du behöver det, 
några veckor till månader efter operationen. På sjukhuset får du instruktioner hur den ska 
skötas när du kommer hem. Du blir kvar på sjukhuset cirka 10 dagar efter operationen om inga 
komplikationer tillstöter. 

Efter operation 
Operationen innebär att övre magmunnen tas bort och att ingen ”ventil” finns som förhindrar att 
maginnehåll kommer upp i matstrupen och eventuellt rinner ned i luftvägarna. Detta kan 
upplevas som obehagligt och ge upphov till lunginflammation. Den första tiden efter operationen 
bör du därför ha sängens huvudända höjd.  
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Operationspreparatet, det vill säga de delar som avlägsnats skickas på mikroskopisk 
undersökning. Där bedöms typen av tumör och utbredningen i detalj. Detta är en del i 
utredningen för att kunna fatta beslut om den fortsatta behandlingen för dig. 

Analysen brukar vara klar efter 6–8 veckor. Du kommer då att kallas till återbesök. Då får du 
träffa en läkare och ta del av resultatet. Vi försöker ordna så att du får träffa den läkare som 
opererade dig, men det är inte alltid möjligt. 

Du kommer även att kallas till uppföljande kontroller vid mottagningen. Första året görs 
kontroller var tredje månad. Andra året görs kontroller var sjätte månad och därefter en gång 
per år i totalt fem år. Om frågor eller problem uppstår mellan besöken kan du alltid nå din 
kontaktsjuksköterska under kontorstid. Se kontaktuppgifter i början av pärmen.  
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