
 
 

 

 
Kegleoperation af livmoderhalsen  

(Conisatio) 

Hvad er en kegleoperation?  
Det er en operation, hvor lægen fjerner et kegleformet stykke af livmoderhalsen, hvor der er 
fundet celleforandringer.  

Hvordan foregår kegleoperationen?  
Kegleoperationen foregår i lokal bedøvelse.  

Hvor lang tid varer operationen?  
Operationen varer kun 15-20 minutter inklusive anlæggelse af bedøvelse. Normalt kan du gå 
hjem efter 1/2 - 1 times observation.  

Hvordan skal jeg forberede mig til kegle- operationen? 
Vi anbefaler, at du tager 2 tabletter Panodil (Pamol, Parecetamol, Pinex) á 500 mg og 2 
tabletter Ibuprofen (Ibumetin, Burana, Ipren) à 200 mg cirka 1 time før indgrebet, da du kan 
få lette menstruationslignende smerter. Inden indgrebet får du også 1 gram Cyklonova der 
mindsker risiko for blødning  
 
Hvordan med smerter efter kegleoperationen? 
Normalt vil du ikke have smerter efter operationen.  
Ved smerter anbefaler vi, at du tager 2 tablet- ter Paracetamol (Pinex, Panodil, Pamol) á 500 
mg max. 4 gange i døgnet og evt. supplerer med 2 tabletter Ibuprofen á 200 mg max. 3 
gange i døgnet. Du kan købe begge præparater i håndkøb på apoteket.  

Hvordan skal jeg forholde mig efter kegle-operationen? 
I løbet af 1 - 2 dage kan du genoptage dine normale aktiviteter, som arbejde, sport og 
lignende. Du skal dog vente med hård sport i 3-4 uger.  

Hvilke komplikationer kan kegleoperationen medføre? 
Komplikationer er sjældne. I de første 14 dage, skal du kontakte os, hvis du får:  
• Kraftige underlivssmerter.  
• Kraftig blødning, som er kraftigere end menstruation.  
• Temperatur over 38 grader.  

 
Uden for klinikkens åbningstid, skal du kontakte egen læge eller 1813 

Kan der komme blødning?  
I et par uger efter operationen, er det normalt at have:  
• Små blødninger.  
• Brunligt, vandigt udflåd.  
• Lettere ildelugtende udflåd.  
• Efter 10 - 14 dage kan du få lidt frisk blødning i forbindelse med at sårskorpen løsner sig 

og falder af  
• Efter 3 - 6 uger er slimhinden helet op, og en ny slimhinde dækker området 



 
 

 

 

Hvad skal jeg gøre for at undgå infektioner? 
Så længe du bløder / har anderledes udflåd, bør du:  
• Undgå samleje de første 14 dage, herefter skal du benytte kondom.  
• Undgå karbad, svømmehal og havbad.  
• Bruge hygiejnebind fremfor tamponer.  
 
Hvilken betydning har kegleoperationen for graviditet? 
Muligheden for at blive gravid og det seksuelle samliv påvirkes ikke af kegleoperationen. 
Kegleoperationen kan give en let øget risiko for at føde for tidligt, hvis man må foretage det 
flere gange.  
 
Hvordan får jeg svar på resultat af vævsprøven? 
Inden du går hjem, aftaler du med lægen, hvordan du får svar.  
 
Video af proceduren (fra Region Sjælland) https://regionsjaelland.23video.com/keglesnit-1  

Revideret april 2020. Revideres løbende og senest 1. april 2022, før ved betydende 
ændringer.  
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