OPERATION VED SKEDEINDGANG
OG YDRE KØNSORGANER
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Skørping

Viborg

Operation ved skedeindgangen og de ydre
kønsorganer foretages, når der er påvist
celleforandringer eller ved kroniske gener
i området. Celleforandringer skyldes i de

fleste tilfælde en langvarig infektion med
human papillomavirus (HPV). Kroniske gener kan være betinget af hudsygdom, infektion eller fødselsskade.

FØR OPERATIONEN
Inden operationen bliver du tilbudt en forundersøgelse for at afklare problemets omfang. Ved mistanke om celleforandringer
tages en vævsprøve (biopsi) for at vurdere
forandringernes sværhedsgrad.

indtager de tilbudte smertestillende tabletter.
Udskrivelsen finder sted samme aften eller
næste dag. Hvis du udskrives samme dag,
må du ikke selv køre bil hjem, og du skal
være under voksent opsyn det første døgn.
Inden hjemsendelsen orienterer kirurgen dig
om operationen og om, hvordan du skal forholde dig efter udskrivelsen.

Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer normalt 20-30 minutter. Se separat patientinformation om fuld bedøvelse.

MULIGE KOMPLIKATIONER
Der er tale om en lille operation, og alvorlige komplikationer er derfor sjældne. Der
kan dog opstå overfladisk infektion i såret.
Blærebetændelse, som kræver antibiotisk
behandling, ses også, hvis du har haft kateter.

OPERATIONEN
Ved operationen fjernes det syge eller forandrede hud og slimhinde. Indgrebets størrelse
afhænger således af forandringernes udbredelse. Såret lukkes efterfølgende med selvopløselig tråd.

FORHOLDSREGLER
Hvis du i tiden efter operationen oplever:
• tiltagende smerter i såret
• feber over 38 grader
skal du kontakte Capio CFR, egen læge eller
lægevagten i din region (akuttelefonen 1813,
hvis du bor i Region H).

I tilfælde af celleforandringer sendes det
fjernede væv til mikroskopisk undersøgelse.
Her undersøges det, om forandringerne
er fjernet i sundt væv (om kanten består af
sundt væv).
EFTER OPERATIONEN
Ved operation tæt på urinrøret lægges kateter i blæren. Kateteret fjernes 2 timer efter
operationen.

Såret skal holdes så rent og tørt som muligt.
Du skal vaske med vand og sæbe 2 gange
dagligt, specielt i forbindelse med toiletbesøg. Skyl med håndbruser og tør forsigtigt.

Der kan være svie og smerter i såret de første
dage efter operationen. Vi anbefaler, at du
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KONTAKT
Er der noget, du er i tvivl om, eller har du
yderligere spørgsmål, er du altid velkommen
til at ringe til Capio CFR.

Såret heler i løbet af 2-3 uger, og i denne
periode fraråder vi samleje og besøg i
svømmehal.
Spis sundt og varieret og hold om nødvendigt tarmen i gang med HUSK eller Magnesia 500 mg, 2 tabletter 1-2 gange dagligt.

Lyngby: 3977 7070
Odense: 6548 7070
Aarhus: 8612 1186
Skørping: 9839 2244
Viborg: 8725 0899

Sygemelding
Det vil være individuelt, hvornår du kan
genoptage dit arbejde, men sædvanligvis
efter et par dage til 1 uge.

Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-16.00

KONTROL
Du får en tid til ambulant kontrol af såret en
uge efter operationen. Hvis trådene strammer, kan man her vælge at fjerne nogle af
dem.

info@capiocfr.dk
www.capiocfr.dk

SVAR
Inden du går hjem, aftaler du med gynækologen, hvordan du får svar, hvis der er sendt
væv til mikroskopisk undersøgelse. I de
fleste tilfælde vil svaret foreligge, når du
møder til kontrol efter en uge.
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Hellerup
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup
Tlf.: 3977 7070

Odense
Pantheonsgade 25
5000 Odense C
Tlf.: 6548 7070

Lyngby
Jægersborgvej 64-66B
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 3977 7070

Skørping
Himmerlandsvej 36
9520 Skørping
Tlf.: 9839 2244

Aarhus
Margrethepladsen 3
8000 Aarhus C
Tlf.: 8612 1186

Viborg
Stadion Allé 7
8800 Viborg
Tlf.: 8725 0899

info@capiocfr.dk • capiocfr.dk
Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
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