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Om Cevita Care och Gyn Stockholm 

Cevita Care bedriver högkvalitativ vård inom gynekologi 
och plastikkirurgi. Vi erbjuder våra patienter kort väntetid 
till en god och säker vård. Vi har utvecklat metoder för 
skonsamma bedövnings former, som medför en snab-
bare återhämtning efter ingrepp. Vi är ledande i Sverige 
inom vaginal gynekologisk kirurgi och genomför flest 
kirurgiska ingrepp i landet inom inkontinens och prolaps. 
Cevita Care grundades 1998 av docent Folke Flam och 
Med Dr Steffan Lundberg, som fortfarande är aktiva inom 
företaget. Företaget är under stark tillväxt och har idag 
drygt 60 kvalificerade medarbetare. 

Vi ringer varje patient och bokar in en 
operationstid som passar för att ge 
patienterna största möjliga valfrihet.  
Då berättar vi också lite mer om opera-
tionen och svarar på frågor. Det gör  

att du som patient kommer väl förberedd och på en tid 
som passar dig bra.

Om operationen

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 operatio-
nen. Du kommer till vår operationsavdelning samma 
dag som operationen sker. Målsättningen är kontinuitet 
och att du blir opererad av den doktor du träffat på 
mottagningen. Du får också träffa narkos läkare. 

I allmänhet sker operationen från slidan och tar 
25– 40 minuter. Även om livmodern är kraftigt förstorad 
av muskelknutor kommer det att fungera med en  
vaginal operation. Du är sövd. Du får en kateter till urin-
blåsan som tas bort nästa morgon innan du går hem.

Om operationen sker med ett buksnitt (tar 30– 45 
minuter) kan du också oftast gå hem nästa dag.

I bägge fallen har du värk den första tiden och du får 
recept elektroniskt på värktabletter samt sjukskrivning  
4 veckor.

Under sjukskrivningen kan du göra det du känner att 
du orkar (inklusive tunga lyft) men i allmänhet tar det ett 
par veckor att återhämta sig, både fysiskt och mentalt.

Efter operationen

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.
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