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Operationen 

Operationen sker via ett snitt i buken. Din läkare förklarar närmare hur just din operation går till. 

Innan du blir sövd inför operationen får du en ryggbedövning genom en tunn plastslang som 

sätts in i ryggen. Denna har du kvar tre till fyra dagar efter operationen för att minska smärtan i 

magen. Under operationen är du sövd och den del av tarmen där tumören sitter tas bort. Medan 

du är sövd läggs dessutom en kateter in i urinblåsan via buken eller urinröret. Denna har du kvar 

så länge du har ryggbedövning. Du kan ofta åka hem tre till sex dagar efter operationen. 

Förberedelse 

Under operationen är du sövd och därför ska du fasta inför ingreppet. Du får information om 

hur du ska förbereda dig för operation i en kallelse. 

Titthålsoperation 

Om det är möjligt opererar man tarmtumörer med titthålsteknik. Vid sådan teknik gör kirurgen 

flera små hål i bukväggen istället för ett stort. Efter operation med titthålsteknik återhämtar du 

dig snabbare och har mindre ont än om du gjort ett stort buksnitt. Kirurgen avgör om det är 

möjligt att operera med titthålsteknik. 

Vid titthålsoperation blir du sövd. Du har inte kvar någon plastslang i ryggen efter operationen 

utan får istället tabletter mot smärta. Under operationen läggs en kateter in via urinröret till 

blåsan. Denna kateter har du kvar något dygn. 

Vid titthålsoperation finns alltid risken att operationen inte kan slutföras via titthål utan att man 

istället måste göra ett traditionellt buksnitt. 

Vid titthålsoperation av tarmcancer används ibland en så kallad operationsrobot. Den 

kontrolleras av kirurgen. Roboten överför kirurgens handrörelser till operationsinstrumenten. 

Operationsroboten kan inte göra något själv utan operationen utförs helt av kirurgen. Du kan 

oftast åka hem tre till fem dagar efter en titthålsoperation. 
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Packlista: 

• Legitimation 

• Dina mediciner, eventuell medicinlista 

• Telefonnummer till närstående 

• Stadiga inneskor och eventuellt en morgonrock 

• Hygienartiklar 

• Tidsfördriv, till exempel böcker och tidningar 

• Fickpengar 

• Egna anteckningar och frågor 

• Mobiltelefon och laddare 

Lämna hemma: 

• Värdesaker (smycken med mera) 

• Stora summor pengar 

 


