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SIDE 1

KEGLESNIT (CONUS)
INFORMATION TIL KVINDER,
DER SKAL HAVE FORETAGET KEGLESNIT.
Du har fået konstateret celleforandringer på livmoderhalsen.
Sådanne celleforandringer er ikke kræft, og stort set alle
kvinder, der får konstateret celleforandringer, bliver fuld
stændigt helbredt. Celleforandringerne opstår i slimhinden
på livmoderhalsen, enten på overfladen eller på indersiden.
Celleforandringer opdeles i lette, moderate og svære foran
dringer (kaldet dysplasi) eller carcinoma in situ (forstadie til
livmoderhalskræft). Forandringerne er påvist på baggrund
af den celleprøve (smear), der blev suppleret med kikkert
undersøgelsen (kolposkopi), samt et skrab og vævsprøver fra
livmoderhalsen. Celleforandringer på livmoderhalsen skyldes
en virus, der er seksuelt overført (Human Papillomavirus,
HPV). Både virusinfektionen og celleforandringer er ofte
symptomløse. Derfor er det vigtigt, at du bestiller tid til
celleprøve (smear), når du får en indkaldelse fra Regionen.

BEHANDLING
Behandling af (moderate) – svære celleforandringer samt
carcinoma in situ forandringer foregår ved en kegleoperation.
Indgrebet kaldes også konisation (konus = kegle). Indgrebet
foretages i lokalbedøvelse på klinikken. Det er en god ide at
lade vandet inden indgrebet, da du slapper bedre af, når din
blære er helt tom.
Inden selve keglesnittet vil jeg informere dig om indgrebet,
og du kan her stille spørgsmål. Du skal give tilsagn til, at ind
grebet foretages. Det er vigtigt, at du føler dig helt afklaret
og beroliget. Derfor er der afsat tid til, at vi kan komme
omkring alle dine overvejelser. Indgrebet foregår gennem
skeden, mens du ligger på et gynækologisk leje.

LÆS MERE OM VACCINEN
www.cancer.dk/hpv-vaccine

Det første der sker er, at jeg vil lægge lokalbedøvelse om
kring livmoderhalsen. De første par stik vil du kunne mærke.
Herefter vil du ikke kunne føle smerte. Du vil hele tiden
kunne mærke, at der bliver rørt ved dig, men smertesansen
er bedøvet. Når bedøvelsen virker, udskæres et lille keglefor
met (skive) vævsstykke fra livmoderhalsen med en såkaldt
elektrisk slynge (loop). Dette tager mindre end 10 sekunder.
Hele indgrebet varer sædvanligvis cirka 10-15 minutter.
Eventuel blødning stoppes umiddelbart herefter med
brænding (koagulering) af sårfladen. Dette vil du heller ikke
kunne mærke. Efter indgrebet bør du blive i venteværelset
ca. ½ time. Det kan være en god ide at lave en aftale om at
blive hentet af en pårørende.

EFTER INDGREBET
Det er meget sjældent, at man får smerter i efterforløbet.
På selve dagen kan du dække eventuel ubehag med almin
delig smertestillende medicin (Panodil). Der kan forekomme
små blødninger eller brunligt, vandigt evt. ildelugtende ud
flåd i op til et par uger. 10-14 dage efter operationen kan der
komme lidt frisk blødning i forbindelse med at sårskorpen
løsnes og afstødes. Hvis du oplever frisk blødning, krafti
gere end menstruation, feber og smerter i underlivet, skal du
kontakte en læge.

FORHOLDSREGLER
Efter indgrebet bør du være sygemeldt 2-3 dage – afhængig
af, hvor fysisk krævende arbejde du har. I denne periode
skal du tage det roligt og undgå at løfte tunge ting. Du bør
undgå samleje i perioden med blødning, det vil sige 2-3 uger.
For at forebygge infektion frarådes anvendelse af tamponer
samt svømme- og karbad. Efter 3-6 uger er livmoderhalsen
helet op, og ny slimhinde dækker området, hvorfra keglen
er fjernet.

VACCINATION MOD HPV
Der findes en forebyggende vaccine mod HPV. Den vil jeg
anbefale du får, hvis ikke du allerede har fået den. Du kan
lade dig vaccinere mod HPV hos din egen læge.
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