
Patientinformation

Fjernelse af slimhinden i livmoderen
Kikkertoperation gennem skeden.

Du har sammen med en gynækolog aftalt at få fjernet slimhinden i livmoderhulen.
Operationen kan foretages, hvis du har blødningsproblemer. 
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På operationsdagen: 

Du skal faste til operation:

 Du må intet spise de sidste 6 timer før mødetid.
 Du må ikke indtage mælkeprodukter de sidste 6 timer før mødetid.
 Der er en god ide at drikke vand, saftevand, juice, te og kaffe uden mælk indtil 2 timer før du

møder.
 De sidste 2 timer før mødetid må du intet drikke

Det er vigtigt, at du overholder fastereglerne af hensyn til din sikkerhed under 
bedøvelsen. Operationen kan derfor blive aflyst, hvis du ikke har fastet korrekt. 

Du skal tage brusebad hjemmefra. Undlad at tage smykker på/med denne dag

Når du møder i Dagkirurgisk Afsnit bliver du bedt om at vente i opholdsstuen. Når du er i 
opholdsstuen kan du opleve, at andre, som er mødt senere end dig vil blive kaldt ind først. Det
skyldes, at ikke alle skal ind til samme læge/samme speciale.

Du vil blive modtaget af en sygeplejerske. I gennemgår sammen det planlagte forløb i 
Dagkirurgisk Afsnit.

Du må ikke køre bil eller tage bus alene hjem, så du skal sørge for at blive hentet eller tage 
en taxa hjem. Hvis du er pensionist, kan vi bestille patientbefordring hjem.

Du vil inden operationen komme til at tale kort med den læge, som skal operere dig.

Hvordan foregår kikkertoperationen?

Operationen foregår i fuld bedøvelse og tager cirka 30-45 minutter. 

Gynækologen fører et kikkertinstrument op igennem skeden til livmoderhulen. For at få et godt
billede af livmoderhulen skylles der under operationen med en klar væske. Gynækologen kan 
så fjerne det meste af slimhinden (endometriet) i livmoderen ved hjælp af kikkertinstrumentet.

Du får altså ikke noget synligt ar på maven.

Komplikationer:

I få tilfælde (1-5 %) kan man ved at fjerne slimhinden lave et lille hul i livmoderen. Du kan 
derved optage noget af den væske, som der skylles med under operationen. Du vil så få 
vanddrivende medicin og få taget en blodprøve. Hvis blodprøven er normal, og du i øvrig har 
det godt, kan du tage hjem

Efter operationen:

Du kommer på en hvilestue, hvor du skal regne med at være i et par timer til observation. Du 
får lidt at spise og drikke og du har mulighed for at drøfte eventuelle spørgsmål med en 
sygeplejerske. Du kommer til at tale kort med den læge, som har opereret dig. 
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Sygemelding:

Det er normalt at være træt en uges tid. Du må gerne være fysisk aktiv og der er intet 
løfteforbud. Arbejde kan genoptages efter et par dage.

Smerter:

Du skal forvente at have menstruationslignende smerter i underlivet i nogle dage. Vi anbefaler 
dig at tage smertestillende håndkøbsmedicin indtil smerterne aftager. Tabletterne virker bedst, 
når du tager dem med faste intervaller. Du kan tage:  

 Tablet Paracetamol (Pinex, Pamol, Panodil) 2 tabletter a 500 mg hver 6. time. 
 Eventuelt kan du samtidigt tage tablet Ibumetin (Ipren, Ibuprofen, Burana)              2 

tabletter a 200 mg.

Blødning:

Det er normalt, at der er blødning fra skeden af menstruationsstyrke i 1-2 uger efter 
operationen. Derefter er det normalt at have blodigt udflåd i et 3-4 uger.

Nogle kvinder vil fortsat have kraftige blødninger efter operationen. Man vil da ofte have god 
virkning af en gentagen operation.

I sjældne tilfælde kan der blive tale om at fjerne livmoderen.

Graviditet:

Når slimhinden i livmoderen er fjernet, vil det være meget vanskeligt at blive gravid og 
gennemføre en graviditet. Men det er dog ikke helt udelukket. Du skal derfor fortsat bruge 
prævention, hvis du ikke er i overgangsalder og ikke ønsker graviditet.

Ofte vil gynækologen lægge en hormonspiral i forbindelse med operationen. Hormonspiralen 
virker reducerende på blødningsmængden og også som prævention. Du aftaler inden 
operationen, om du er interesseret i en spiral.

For at undgå infektion anbefaler vi, at du:

 Anvender kondom ved samleje, så længe du bløder
 Ikke tager karbad, går i svømmehal eller bader i havet, så længe du bløder.
 Bruger hygiejnebind og ikke tampon.

Kontrol:

Det fjernede væv bliver sendt til undersøgelse. Du aftaler med sygeplejersken hvordan du får 
svar på vævsprøverne. Der er som regel ingen efterfølgende kontrol.
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Søg læge hvis:

 Du bløder kraftigt (mere end 2 fyldte hygiejnebind i timen)
 Du får meget kraftige smerter i underlivet.
 Du får feber (temperatur over 38 grader).
 Du får ildelugtende udflåd.

Hvem skal du kontakte:

Ved problemer det første døgn efter operationen skal du kontakte Akut Klinikken for Kvin-
desygdomme på telefon 78 45 37 21
Efter det første døgn skal du kontakte egen læge eller vagtlæge.

Venlig hilsen

Personalet

Dagkirurgi, Aarhus Universitetshospital, Tlf. 24778487 hverdage kl. 8.00-14.00

Kvindesygdomme og fødsler, Tlf. 78 45 35 85, mellem kl. 10-12

Yderligere informationer om Dagkirurgi, Aarhus Universitetshospital, kan du finde på vores 
hjemmeside: www.dagkirurgi.auh.dk
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