
 

Vejledning om keglesnit  

Celleforandringer i livmoderhalsen er ikke kræft, men kan evt. udvikle sig hvis de ikke fjernes. Stort set alle der får 
konstateret celleforandringer bliver fuldstændig helbredt. 
Celleforandringer skyldes en virus, der er seksuelt overført (HPV). 
Både virusinfektionen og celleforandringerne er oftest symptomløse og opdages, som regel ved rutinemæssig 
celleprøve (screening for livmoderhalskræft).  Det er derfor vigtigt, at du følger disse celleprøver nøje også i fremtiden. 
 
På dagen for indgrebet må du gerne spise og drikke et måltid før du ankommer i klinikken, men pas på ikke at overfylde 
din mave, da nogle efterfølgende får lidt kvalme. 
 
På undersøgelsesstuen vil lægen lægge lokal bedøvelse og fjerner derefter et lille kegleformet område af 
livmoderhalsen med en elektrisk slynge. Indgrebet lugter lidt da der anvender brænding af vævet for at reducere 
blødning. Af miljømæssige hensyn skal klinikken derfor anvende udsugning over operationsområdet for at begrænse 
gener – det larmer lidt, men indgrebet varer kun ca. 10 minutter. 
 
Bedøvelsen varer til hen på eftermiddagen og du skal ikke forvente at have ondt bagefter. 
Har du alligevel murrende smerter i underlivet, må du gerne tage lidt smertestillende i form af 1 g paracetamol og/eller 
ibuprofen 400 mg højest 4 gange i døgnet de første par dage. 
Hvis du forsat har ondt derefter skal du henvende dig i klinikken til kontrol. 
 
Vævet, som bliver fjernet, sendes til undersøgelse og du vil få brev/mail fra os omkring resultatet. Du får også en tid til 
kontrol 6 måneder efter indgrebet, som er vigtig at komme til. 
 
Efter indgrebet på klinikken kan såret sive lidt. Du bør skifte trusseindlæg hyppigt de følgende dage og skylle med vand 
efter toiletbesøg. Du må gerne gå på arbejde og passe din normale hverdag – blot bør du undgå at dyrke hård motion, 
hårdt fysisk arbejde og foretage tunge løft de første 10 dage efter indgrebet. Du bør undgå samleje de første 2 uger 
efter indgrebet og bruge kondom den første måned. 
 
På 7-10 dagen falder sårskorpen af og du kan opleve blødning i forbindelse hermed. 
Du kan bløde/have brunligt udflåd op til 6 uger efter indgrebet. 
 
Du bør undlade at bruge tampon den første måned. Ligeledes bør du undgå karbad og svømmehal i samme periode. 
Vær opmærksom på tegn på infektion og kontakt egen læge hvis du får symptomer som feber, smerter og ildelugtende 
udflåd. 
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