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Information om operation för framfall 
och/eller defektläkt förlossningsskada 
 

Detta är en kort information till dig som ska opereras. Vi är tack-

samma om du läst igenom den innan du kommer till oss för din oper-

ation! 

 

Framfall 
Framfall innebär att slidans väggar är försvagade och buktar ut genom 

slid-öppningen eller att det finns defektläkta skador efter graviditet 

och förlossning. Ibland är även livmodern sänkt. Det kan ge besvär i 

form av skavsår på slemhinnan, fyllnadskänsla i slidan, tyngdkänsla, 

känsla av att slidöppningen är för stor och ibland svårigheter att 

tömma blåsa och tarm. Du kan läsa mer om framfall på 1177.se . 

 

Defektläkt förlossningsskada 
En defektläkt förlossningsskada ger ofta symtom i form av tyngd-

känsla, vidhetskänsla i slidan, sämre sex, svårigheter att hålla urin, 

ibland gaser och även avföring. En del har smärtor. 

 

Inför operationen 
Om du är rökare ska du att sluta minst en månad, gärna två in-

nan planerad operation för att öka möjligheten för ett gott operat-

ionsresultat. Du kan få hjälp med rökavvänjning via din hälsocentral. 

 

Avstå alkohol en månad innan och efter operationen för att optimera 

läkningen.  

 

Om du är överviktig bör du försöka gå ned i vikt innan planerad oper-

ation, för att öka möjligheten för ett gott operationsresultat och minska 

risken för att få ett nytt framfall. 

 

Om du passerat klimakteriet är det viktigt att påbörja lokal östrogen-

behandling inför operationen för att optimera för god läkning (om du 

är behandlad för bröst- eller underlivscancer skall du inte använda 

östrogen utan att ha rådgjort med oss). 

 

Om du har en prolapsring, bör den tas ut två veckor innan planerad 

operation. 

 

Köp hem Alvedon och Ipren. Börja gärna med bulkmedel (t ex 

Moxalole el liknande) minst en vecka innan planerad operation. Då är 

avföringen mjuk och lätt att få ut utan att behöva krysta efter operat-

ionen. 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lqJMB-0005JF-6F&i=57e1b682&c=P5iCzd2B2G9uNiGp8Z3zNXh5sFi7Vp9TKVx64cCYH3We0O2ZTTymccDkmEAU5VNrA4z8iw4qn4iHc4RcDj1VAVrgoCBIy0T1pnulSccVrzUH644tZUjtS8oEZ6w4R79Pv6Yveo7YSKj_co1YP5_KVvnESW7WPnX8S8FrnJbhMrHaC4tiDE147FhrgPj31adGRIWuRQHg0DGUI5dQ8ymn_A
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Fasta från klockan 24.00 kvällen innan. Du kan ta din medicin med 

lite vatten, borsta tänderna som vanligt. Duscha med vanlig 

tvål/schampo kvällen före och operationsdagens morgon. 

 

Hur går operationen till? 
Operationen görs via slidan. Det vanligaste är att operationen görs i 

lokalbedövning och lugnande medel. Det finns hela tiden en narkos-

sjuksköterska som övervakar dig och ser till att du mår bra. Sövning 

kan ibland bli aktuell efter individuellt ställningstagande.  

Slidväggen öppnas och vävnaderna därunder förstärks beroende på 

vad det är för skada. Muskler som är delade och/ eller defektläkta letas 

fram och en rekonstruktiv kirurgi görs för att återskapa anatomin igen. 

Ibland kan livmodertappen behöva kortas av. Alla stygn försvinner av 

sig själv. 

 

För dig som opereras i dagkirurgi gäller att du stannar någon till några 

timmar på sjukhuset efter operationen, fikar, kissar. Sedan får du åka 

hem. 

 

Om du har lång resväg, eller har sjukdomar som gör att det är lämpligt 

att vara nära sjukhuset dygnet efter operationen, kan du stanna över 

natten på vårt patienthotell. 

 

Tiden efter operationen 
De första veckorna efter operationen kommer det ofta lite blodig flyt-

ning från slidan. Duscha istället för att bada, undvik samlag och tam-

pong så länge du har flytningar. 

 

Stygnen försvinner av sig själv. 

Ibland finns det stygn kvar i 3 månader. Ibland kan knutar och trådar 

kännas vassa. Det är viktigt att knutarna trots det får vara kvar, annars 

finns risken att det opererade går sönder.  

 

Trötthet och lätt till måttlig smärta i underlivet är normalt den första 

tiden. Ta de värktabletter (Alvedon och Ipren) som ordinerats vid 

hemgång. 

 

Om du har genomgått en rekonstruktiv kirurgi av defektläkta muskler 

ska du förvänta dig att ha rejält ont de första dagarna efter operation-

en. Förutom Alvedon och Ipren som du har köpt hem innan operation-

en kommer du att få med dig några starka smärtstillande tabletter. Om 

de inte räcker finns det recept för att hämta ut fler. 

 

Ibland är det svårt att tömma blåsan efter operationen. Man kan då få 

gå hem med urinkateter. Den kan oftast tas bort efter ett dygn. Efter en 

framfallsoperation kan ett eventuellt urinläckage bli både bättre och 
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sämre. Blir det sämre, får man utreda och behandla det i ett senare 

skede. Det ses inte som en komplikation, utan något som vi har med i 

beräkningen. 

 

Ibland blir avföringen hårdare än vanligt efter operationen. Särskilt 

om du äter starka smärtstillande tabletter. Det är viktigt att undvika att 

krysta. Du kan köpa receptfria bulkmedel som mjukgör avföringen på 

Apoteket. Använd det minst en månad.  

 

Gradvis tilltagande träning, till exempel i form av promenader ute 

rekommenderas. Cykling, skidåkning, simning, löpning, samlivet, 

samt lyft som överstiger 4 kg bör du vänta med i 4 veckor. Knipöv-

ningar kan du börja med efter 4 veckor. Du kan bli sjukskriven i 2-5 

veckor beroende på vilken operation som görs och vilket arbete du 

har. Därefter kan du återgå till dina normala aktiviteter. Använder du 

lokalt östrogen (till exempel Vagifem eller Ovesterin) så kan du åter-

uppta behandlingen fyra veckor efter operationen. 

 

Om du skulle få feber över 38 grader, kraftigare smärtor i buken, 

riklig blödning eller illaluktande flytningar under de närmaste 

dygnen efter operationen ska du kontakta sjukhuset. Se kontakt-

uppgifter nedan. 

 

Återbesök behövs normalt inte. Vi kommer att skicka en enkät till dig 

8 veckor och 1 år efter operationen. Enkäten är ett led i vårt kvalitets-

arbete och vi är tacksamma om du fyller i den!   

 

Kontaktinformation 
 

Länets gynmottagningar, dagtid vardagar:  010-452 63 00 

 

Övrig tid: 

Kusten: Gyn-avdelning 49 Sunderbyn  0920-28 20 49  

Malmfälten: Gyn-avdelning 4 Gällivare   0970-196 83 

Sjukvårdsrådgivningen   1177 

 

 

Operationsdatum: ______________________________________ 

 

Ansvarig operatör: _____________________________________ 

 

Typ av operation:_______________________________________ 

 

Sjukskrivning fram till: __________________________________ 

 

Recept: _______________________________________________ 


