INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL FÅ UTFØRT KONISERING AV LIVMORHALSEN
Dersom timen ikke passer, gi beskjed snarest! Utsetter du timen, må du beregne ny ventetid.
FØR OPERASJONEN
Behandlingsdagen skal du være fastende.
Faste betyr at du de siste 6 timene før operasjonen:
 Ikke kan spise eller drikke melkeprodukter/juice.
 Ikke kan røyke eller snuse.
 Ikke kan bruke tyggegummi, drops eller lignende.
Du kan drikke litt vann/saft inntil 2 timer før møtetidspunktet og du skal ta 3 tabletter Paracet 500
mg med litt vann 2 timer før. Dette legger grunnlag for god smertebehandling.
NB! Dersom du ikke har fulgt reglene for faste de siste 6 timene før operasjonen, kan vi ikke
operere deg, og operasjonen må dessverre avlyses!
Menstruasjon er ingen hindring for operasjon.
OM OPERASJONEN
Konisering av livmorhalsen betyr at det fjernes et lite område av livmorhalsen på grunn av
celleforandringer. Slike celleforandringer er ikke kreft, men et forstadium som kan utvikle seg til
livmorhalskreft dersom det ikke blir behandlet. Celleforandringene skyldes HPV-virus.
Konisering av livmorhalsen er et vanlig inngrep og utføres på rundt 3000 kvinner årlig i Norge.
Etter behandling er de aller fleste kvinner kvitt celleforandringene og får det ikke tilbake, men det
kan forekomme. Derfor skal det tas hyppigere celleprøver de første årene etter konisering enn
vanlig.
Operasjonen vil bli utført i narkose, eller i lokalbedøvelse med tillegg av
avslappende/smertestillende medisin.
ETTER OPERASJONEN
 Du ligger her en stund til observasjon etter inngrepet, og reiser hjem etter noen timer.
 Sykemelding operasjonsdagen og neste dag.
 Unngå samleie den første uken etter inngrepet, men ellers kan du ha normal aktivitet.
 Litt smerter forekommer og du kan ved behov ta Paracet. Det kan være en del utflod i 1-2
uker etterpå, og dette er normalt og går over av seg selv.
 Komplikasjoner er sjeldne, men kraftig blødning kan oppstå. Ved mistanke om at noe er
unormalt, kan du kontakte Betanien dagkirurgisk senter.

Forts. vend ->

KONTROLL
Det skal tas ny vanlig celleprøve 4-6 måneder etter inngrepet. Dette gjøres vanligvis hos fastlegen
eller hos henvisende gynekolog.
KONTAKT
Ved spørsmål ta kontakt med Betanien dagkirurgisk senter telefon 55 50 71 61.

