Borttagande av livmoder
Om oss
GynStockholm som startade 1998 har specialiserat sig på bort
tagande av livmoder från slidan och utför flest sådana operationer
i Sverige. Vi utför även operationer för andra sjukdomar inom
gynekologin samt har allmän gynekologisk mottagning.
Kliniken ligger på S:t Görans sjukhus område. Det går lätt att
komma hit med allmänna transportmedel eller bil.

Vi har förenklat de gynekologiska operationerna vilket i allmänhet
också medför kort vårdtid och snabb återgång till de dagliga aktivi
teterna. Vi tar fullt ansvar för patienterna och det är lätt att per tele
fon /mail komma i kontakt med den doktor som opererat om pro
blem skulle uppstå. Du kan självklart styra när du vill bli opererad.

Om operationen

Övrigt

Syftet är att på det för dig bästa sättet ta bort livmodern. Av
kallelsen ett par veckor innan ingreppet kommer att framgå hur
du ska göra med eventuella mediciner och frukost den dagen
du opereras.
Du kommer att få ta några blodprover innan operationen.
Du kommer till vår operationsavdelning samma dag som ope
rationen sker. Målsättningen är kontinuitet och att du blir opere
rad av den doktor du träffat på mottagningen. Du kommer ock
så att få träffa narkosläkare.
I allmänhet sker operationen från slidan och tar 25– 40 minu
ter. Även om livmodern är kraftigt förstorad av muskelknutor
kommer det att fungera med en vaginal operation. Du är sövd.
Du får en kateter till urinblåsan som tas bort nästa morgon inn
an du går hem.
Om operationen sker med ett buksnitt (tar 30– 45 minuter)
kommer du ofta att vårdas ett dygn längre.
I bägge fallen har du värk den första tiden och du får recept
elektroniskt på värktabletter samt sjukskrivning 4 veckor.
Du kan fysiskt göra vad du orkar hemma inklusive tunga lyft
men i allmänhet tar det ändå ett par veckor att fysiskt och
mentalt återhämta sig.

Livmodern skickas för mikroskopisk undersökning och när
analysen kommer efter ett par veckor kontaktas du.
Det är vanligt med flytning de första veckorna. Du ska inte
få feber.
Du kommer att erbjudas ett återbesök för utvärdering av
operationsresultatet.
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