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Efter HIPEC-operationen 

Efter operationen kommer du att vara på en intensivvårdsavdelning eller postoperativ avdelning 

i cirka 2 dygn. Där övervakas du mer intensivt än på den vanliga vårdavdelningen. Om du vill 

och kan ta emot besök bedömer man från fall till fall om det är möjligt. När ditt allmäntillstånd 

bedöms som stabilt får du komma tillbaka till vårdavdelningen.  

Efter operationen kommer du att ha flera slangar kopplade till dig: 

 Epidural-kateter (ryggbedövning, så kallad EDA) som går in i ryggen och är till för 

smärtlindring. Den ska sitta cirka 7 dagar, ibland kortare och ibland längre beroende på hur 

bra smärtlindringen fungerar. 

 Urinkateter som sitter kvar åtminstone tills EDA:n är borttagen. 

 Central venkateter (en plastslang vid halsen) för dropp som sitter kvar tills du kan äta och 

dricka helt själv, oftast efter 1–2 veckor. 

 Slangar för att dränera ut vätska ur buken. Dessa tas bort när det inte längre kommer så 

mycket vätska, oftast inom en vecka. 

 I vissa fall har du en slang som går in i magsäcken. Denna slang dränerar vätska som samlas 

i magsäcken, eftersom mag-tarmkanalen inte fungerar normalt omedelbart efter operation. 

Denna slang kallas ventrikelsond och läggs in via näsan ner i magsäcken. 

 Ofta får du en stomi, en tarmöppning på magen där tarminnehållet samlas upp i en påse. 

Du kan börja äta mer och varierad mat beroende på hur snabbt du återhämtar dig och tarmarna 

börjar fungera igen. När tarmarna börjar fungera igen kan du uppleva kramp i magen i samband 

med att du äter. En dietist kommer att besöka dig på vårdavdelningen för att ge råd och 

kontrollera hur du kan äta. 

Som smärtbehandling kommer du att ha en ryggbedövning, EDA. Den brukar fungera bra, men 

kan som alla mediciner ha olika effekt på olika personer. Vi kan behöva justera dosen så att det 

blir bra för just dig. Därför är det viktigt att du talar om för personalen om du får ont. När EDA:n 

tas bort kan du få en så kallad PCA, en pump för smärtlindring som du själv reglerar. 

Fysisk aktivitet är viktigt under sårläkningen. På avdelningen kommer du att träffa en 

fysioterapeut och du får hjälp att komma upp ur sängen och börja röra på dig.  

Efter operationen kan bukväggen vara försvagad vid operationssnittet. Ibland får du därför en 

gördel för att stödja och minska risken för att såret går upp. Om du får en gördel ska den 

användas i 6 veckor dygnet runt, följt av 6 veckor dagtid. Om du behöver hosta kan du använda 

en kudde som stöd över magen.  

Du kommer att ha stödstrumpor först 6 veckor dygnet runt, följt av 6 veckor dagtid, för att 

minska svullnaden i benen. Stödstrumporna ökar blodcirkulationen och minskar risken för 

blodproppar.  

Stygnen i bukväggen kommer att tas bort efter cirka 14 dagar. Om du åkt hem innan dess tas 

de bort på din vårdcentral. 

När du kommer hem 

Du stannar oftast på vårdavdelningen 2–3 veckor. Du kan åka direkt hem efter detta, men 

ibland behövs ytterligare några dagars återhämtning på en rehabiliteringsenhet innan du åker 

hem. Du och vårdpersonalen kommer tillsammans överens om den bästa lösningen för just dig. 

Om du bor i en annan region än den du opereras i kan du ofta få vård på hemsjukhuset en del 

av tiden.  
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Du kommer att bli kallad till ett återbesök efter cirka 6 veckor. Innan det kommer din 

kontaktsjuksköterska att ringa dig. Eventuellt får du fortsatt behandling med cytostatika efter 

operationen. Den startar i så fall inom 8 veckor efter operationen. 

Det finns vissa regler för hur du får lyfta och röra dig efter att du har kommit hem. 

Fysioterapeuten på avdelningen kommer att berätta för dig vad du bör tänka på. 

Använd stödstrumpor och eventuell gördel dygnet runt de första 6 veckorna och sedan dagtid i 

6 veckor eller efter läkarens rekommendation.  

Sexuell aktivitet 

Det finns inga medicinska hinder för sexuell aktivitet. Det är dock vanligt att den sexuella lusten 

inte är som den var före behandlingen.  

De kvinnor som fått sin livmoder borttagen under HIPEC-operationen bör inte ha samlag de 

första 6 veckorna efter operationen. 

Mat 

Du får äta vad du vill när du kommer hem, om vi inte har kommit överens om något annat. Det 

är vanligt att din smak och lukt förändras efter behandlingen, men det brukar gå över efter ett 

tag. Det är oftast svårt att äta större måltider de första veckorna efter operationen. Ät i stället 

små portioner och mycket oftare än vanligt.  

Det är viktigt att du dricker ordentligt, cirka 1,5–2 liter per dag. Drick inte bara vatten, för det ger 

mättnadskänsla men saknar näring.  

Ofta går man ner några kilo de första veckorna efter operationen, men därefter brukar vikten bli 

stabil. Det är viktigt att du inte fortsätter att gå ner i vikt många veckor efter operationen. 

Sår 

Du behöver inte vara extra rädd om ditt operationssår. Duscha och tvätta dig som vanligt. Om 

operationssåret fortfarande är öppet kommer personalen att visa hur du bäst ska ta hand om 

det. I vissa fall kan du behöva få hjälp av en distriktssköterska på vårdcentralen för att lägga om 

såret. 

Trötthet 

Ofta känner du dig mycket trött efter en stor operation och annan cancerbehandling. Det kan 

hålla i sig under flera månader, men det går så småningom över. Försök att motionera så gott 

du kan för att rehabiliteringen ska gå bra och du ska få tillbaka dina krafter.  

Det finns separat information om så kallad fatigue, som är en kraftig trötthet som kan drabba 

cancerpatienter. Prata med din kontaktsjuksköterska. 

  


