
Hvad er et keglesnit? 

Det er en lille operation, hvor man fjerner 

det område omkring livmodermunden, 

hvor celleforandringerne sidder. 

 

 

Hvornår skal der laves et keglesnit? 

Operationen foretages oftest, når celle-

prøven eller vævsprøverne har påvist 

sværere celleforandringer på livmoder-

halsen (afhængig af din alder). 

 

 

 

Er der følger efter et keglesnit? 

Der er en lille risiko for at føde for tidligt 

på ca. 2 %.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bedøvelse 

Operationen laves i lokalbedøvelse.  

Du er således vågen, men kan ikke 

mærke smerter ved operationen.  

Det ligner meget den fornemmelse, som 

du mærkede, da du fik taget vævsprøver. 

 

Operationen 

Med en el-slynge udskæres det stykke på 

livmoderhalsen, hvor celleforandringerne 

sidder. 

Operationen varer kun ganske kort tid, 

som regel under 10 minutter. 

 

Normalt kan du gå hjem igen umiddelbart 

efter indgrebet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterforløb 

 

Rekreation 

Det er normalt at være træt i nogle dage. 

Du skal ikke anstrenge dig fysisk hårdt i 

de første 2 uger, men holde dig lidt i ro. 

Såret kan springe op og bløde, det er 

derfor, at du ikke må lave noget fysisk 

anstrengende. 

Du tilrådes sygemelding i 2 dage efter 

operationen. 

 

 

Smerter 

Det er almindeligt at få lette 

menstruationslignende smerter i 

underlivet i nogle dage.  

Vi anbefaler dig i så fald at tage smerte-

stillende håndkøbsmedicin, f.eks: 

Tbl. Paracetamol 1 g højst 4 gange dagligt 

Eventuelt kan du samtidigt tage: 

Tbl. Ibuprofen eller Ipren 400 mg højst 3 

gange dagligt. 

 

 

Blødning 

De fleste bløder ikke ret meget efter 

operationen. I stedet kan du få rigelig 

mængde ildelugtende, tyndt, gulligt 

udflåd. Dette kan vare ved op til en 

måned. Det er ikke tegn på betændelse, 

men skyldes det indvendige sår i 

slimhinden, som producerer sårvæske. 

Hvis du bløder, kan blødningen vare et 

par uger efter operationen. Blødningen 



skal være mindre end ved en normal 

menstruation.  

Ca. 1½ uge efter operationen kan der 

forekomme øget blødning igen i forbindel-

se med afstødning af sårskorpen. Dette 

kræver ingen behandling og holder hurtigt 

op af sig selv. 

Næste menstruation kan du forvente til 

normal tid. 

 

For at såret ikke springer op anbe-

faler vi, at du i de næste 2 uger (eller 

længere hvis du stadig bløder): 

• Undgår samleje 

• Undgår karbad, svømmehal og havbad 

• Undgår brug af tampon 

• Holder dig fysisk i ro (du må gerne gå 

ture, men ikke f.eks. dyrke sport) 

 

 

Problemer 

Hvis du bløder kraftigere end ved normal 

menstruation, får meget kraftige under-

livssmerter, får feber (over 38 0 C) eller 

får puslignende udflåd, skal du kontakte 

klinikken. 

Du kan ringe hverdage kl. 9-12 på tlf. 

8619 8822 (undt. onsdag) eller kl. 12-16 

på fax-tlf. 8619 8104 (undt. onsdag) 

 

Hvis det er udenfor klinikkens åbningstid, 

kontaktes din egen læge, vagtlægen eller 

 

 

Svar og plan 

Svar på undersøgelsen af vævet fra 

kegleoperationen foreligger efter ca. 2-3 

uger. Vævet undersøges for graden af 

celleforandringer og for, om celleforan-

dringerne er helt væk i kanten af keglen. 

 

Du får svar pr. mail via lægevejen. 

Svaret foreligger ca. 2-3 uger efter 

operationen. I mailen vil der også være 

oplysning om den videre kontrol.  

 

Du kan læse mere om celleforandringer 

på livmoderhalsen under Kræftens 

Bekæmpelse: 

http://www.cancer.dk/Hjaelp+viden/kraef

tformer/forstadier/Celleforandringer+livm

oderhalsen/ 
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Keglesnit 

(Conisatio) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pernille Daugaard 

Speciallæge i Gynækologi 
Park Alle 3, 1.th 

8000 Århus C 

Tlf. 86 19 88 22 

www.pernilledaugard.dk 
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