Patientidentifikationsnummer

Symptomer efter livmoderhalskræft behandlet med trachelectomi

Når man har været behandlet for livmoderhalskræft kan man blive usikker på de mindste
symptomer. Det kan være svært at skelne mellem tegn på at kræften er vendt tilbage,
følger af behandlingen og ufarlige hverdags skavanker.
Det er vigtigt at være opmærksom på at ikke alle symptomer fra underlivet er tegn på at
kræften er vendt tilbage.
Selve operationen kan give nogle følgevirkninger som oftest bedres spontant med tiden,
men ikke altid. Følgevirkninger er vigtige at diskutere med din læge ved kontrolbesøget, da
de ofte kan afhjælpes.
Følgevirkninger af operationen:
•
•
•
•

Smerter ved menstruation, som kan skyldes at menstruationsblodet har svært ved
at løbe ud, dette kan afhjælpes ved at udvide livmoder åbningen.
En spændt fornemmelse i lår og ben og evt. hævelse (lymfødem).
Påvirket evne til at tømme blæren, det kan give blærebetændelse. Ved svie og
smerte under vandladning skal du bede din egen læge kontrollere din urin.
Smerter ved samleje pga. muskelspændinger i bækkenbunden.

Nedenfor beskrives fysiske symptomer der kan være tegn på at kræften er vendt tilbage,
og som det er vigtigt at du reagerer på hvis de vedvarer og påvirker din hverdag.
Du kan holde øje med symptomerne:
•
•
•
•
•
•
•

Blødning mellem menstruationerne
Blødning ved samleje
Murrende, vedvarende smerter i nedre del af maven og over lænden
Ændret udflåd fra skeden
Nyopstået træthed
Nyopstået hævelse af det ene eller begge ben
Nyopstået vejrtrækningsbesvær og/eller tør hoste

Vaccine: En medvirkende årsag til at man udvikler livmoderhalskræft er, at ens krop ikke
har været i stand til at komme af med en infektion (betændelse) med Human Papilloma
Virus (HPV). Der findes en vaccine mod HPV virus, og vi formoder, at denne vaccine kan
nedsætte risikoen for at du atter får kræft og /eller celleforandringer i livmoderhalsen.
Derfor anbefaler vi at du får denne vaccine. Desværre er det en vaccine du selv skal
betale og som du får hos din egen læge.
Kontakt: Hvis du får nogle af de nævnte symptomer er du meget velkommen til at ringe til
sygeplejetelefonen i Gynækologisk Ambulatorium og få fremskyndet dit kontrolbesøg på
telefon 35 45 81 81 mellem kl. 14.30 og 15.45.

