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Patientinformation vedr. kegleoperation
Definition:
Kegleoperation er et lille operativt indgreb, hvor der fjernes et kegleformet stykke af
livmoderhalsen, i det område, hvor der er konstateret celleforandringer.
Formål:
Indgrebet foretages, når der er påvist celleforandringer på livmoderhalsen.
Celleforandringer kaldes også for dysplasi, og inddeles i fire grader: Let, moderat samt svær
dysplasi, og endelig carcinoma in situ.
Det fjernede stykke af livmoderhalsen sendes til mikroskopisk undersøgelse for at vurdere graden
og omfanget af celleforandringerne.
Svaret foreligger efter ca. 14 dage, og du får besked om svaret og den videre plan per brev/mail
eller ved telefonopringning.
Selve operationen:
Indgrebet foregår, mens du ligger i gynækologisk leje. Der lægges lokal bedøvelse i
livmoderhalsen. Med en el-slynge udskæres herefter det stykke på livmoderhalsen, hvor
forandringerne sidder.
Operationen kan ikke udføres under menstruation, så vi må planlægge uden om
menstruationstidspunktet.
Efterforløb:
Smerter: Normalt er der ingen smerter efter en keglesnitsoperation.
Blødning: Der kan i efterforløbet komme blødning, og såfremt denne er mindre end
menstruationsblødning, kræver dette ingen speciel behandling, men forhold dig i ro. Undgå således
større fysisk aktivitet.
Ved blødning kraftigere en menstruation, skal klinikken kontaktes på telefon 53 38 86 26. Er det
udenfor klinikkens åbningstid, bedes du kontakte vagtlæge.
Ca. 8 dage efter operationen kan der komme lidt ny blødning, dette skyldes afstødning af
sårskorpen, og kræver ingen speciel behandling.
Udflåd: Vær forberedt på et kraftigt, let blodtilblandet udflåd i op til tre uger efter indgrebet. Hvis
udflåddet bliver rigtigt ildelugtende, og du får feber bedes du kontakte vores klinik, egen læge eller
vagtlæge.
Feber: Hvis du efter indgrebet får feber, bør du kontakte vores klinik, egen læge eller vagtlæge.
Arbejde:
Hvis du har stillesiddende arbejde kan dette genoptages dagen efter operationen. Såfremt du har et
fysisk krævende arbejde, kan du via din læge sygemeldes i en uges tid.
Du bør pga. risiko for blødning efter operationen afholde dig fra større fysisk aktivitet i et par uger.
Andre forholdsregler:
Indtil blødningen ophører, bør du ikke bruge tampon, tage karbad, gå i svømmehal eller bade i
havet. Ved samleje anbefales kondom.
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