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Keglesnit 

Skal du ud at rejse optil 2 mdr. efter indgrebet, skal du kontakte dit forsikringsselskab, da 

de muligvis vil have en forhåndsgodkendelse www.sos.eu  

Indgrebet kan i de allerfleste tilfælde foregå ambulant.  

Det første, der sker, er anlæggelse af lokalbedøvelse omkring livmoderhalsen. De første 

par stik vil du kunne mærke. Herefter vil du ikke føle smerte. Du vil hele tiden kunne 

mærke, at der bliver rørt ved dig, men smertesansen er bedøvet. 

Med en el-slynge udskæres et lille kegleformet vævsstykke medinddragende 

celleforandringerne på livmoderhalsen. Dette tager mindre end 30 sekunder. Indgrebet 

tager i alt ca. 15 minutter. Kanten og evt. blødning stoppes umiddelbart herefter med 

brænding (koagulation af sårfladen) Efter indgrebet skal du vente ca.15 minutter for at 

sikre, at du ikke bløder. Der vil som regel ikke være smerter, men hvis det skulle 

forekomme, kan man købe håndkøbsmedicin, f.eks. Paracetamol, evt. sammen med Ipren 

200 mg, 1-2 stk.  

De fleste kvinder mærker ikke noget. Tag evt. 2 tbl. Paracetamol 1 time inden indgrebet.  

Alle med moderate og svære celleforandringer indberettes elektronisk til Sundhedsdata 

Styrelsen. 

OBS! 

Da der anvendes strøm, sættes en selvklæbende elektrode på dit højre lår. Derfor beder vi 

dig om IKKE at smøre højre lår ind i creme. 

Det er en god idé at lade vandet inden indgrebet, da du slapper bedre af, når din blære er 

tom. 

Du anbefales at tage en ven eller veninde med, som kan følge dig hjem. 

Efter indgrebet skal du tage den med ro et par dage og undgå tunge løft, løb og cykling. 

Hvis du har tungt arbejde, tilråder vi sygemelding 3-4 dage. Der vil være sparsom blødning 

og udflåd 2-3 uger efter indgrebet, og i den periode bør du undgå samleje uden kondom, 

tamponer, svømmebad, havvand og karbad for at undgå infektion. Efter 10-14 dage falder 

sårskorpen af, og der kan du forvente lidt frisk blødning. 

Efter 4-6 uger er livmoderhalsen helet op, og området hvorfra keglen er fjernet, er dækket 

af en ny slimhinde. 

Komplikationer 

Du bør kontakte klinikken/lægevagten i tilfælde af: 

- Kraftigere blødning end normal menstruation 

- Ildelugtende udflåd 

- Feber og smerter 

http://www.sos.eu/
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Vaccination mod HPV 

Du anbefales vaccination hos din egen læge. Er du medlem af ”Danmark” gives tilskud på 

50 %. 

Du kan læse mere om vaccinationen hos Kræftens Bekæmpelse eller cancer.dk 

Kontrol 

Ca. 4-6 uger efter indgrebet vil du kunne forvente svar på den mikroskopiske 

undersøgelse af vævet. Den videre kontrol afhænger af, om der er sundt væv hele vejen 

rundt om forandringerne eller ej. Hvis forandringerne er fjernet i sundt væv, skal du blot 

kontrolleres med celleprøve hos din egen læge efter 6 måneder, hvor der samtidigt laves 

en virus (HPV) test. Hvis forandringerne når ud til kanten af keglen, skal du kontrolleres 

hos os efter 6 måneder. Selvom forandringerne når kanten, er det sjældent nødvendigt 

med yderligere behandling, da de sidste restforandringer som regel er brændt væk ved 

slutningen af indgrebet. Det videre forløb afhænger af, om prøverne er normale og om der 

fortsat er virus (HPV) tilstede. 

Indgrebet har ingen indflydelse på det sexuelle samliv og dine muligheder for opnåelse af 

og gennemførelse af graviditet. Der vil dog være en lille øget risiko for at føde for tidligt. 

Myter om celleforandringer – er det arveligt? 

Nej, det er IKKE arveligt men skyldes smittte ved sex med HPV virus. 

 

Kræftens Bekæmpelses pjece: Celleforandringer 

 

 

  

 

 

 

 


