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1 denne pjece vil vi gerne infor-mere dig om din indlæggelse i 
forbindelse med din operation, hvor du sk&l have foretaget en 
konsskifteoper-ation fra mand til kvinde. 

Hvad skal der sk e der Inden operationen? 
Det e•· vigtigt, at dine tarme er tomte Inden OPerationen, da en fyldt 
tormkan gøre operationen vanskelig. Du 1111 derfor to dage før oøe· 
rationen f5 nogle affønngsplller og du skal 1 de dage kun spise fly· 
<tende kost. Attenen før operationen vJI du fil et lavement, dvs. et 
flydende afføringsmiddel. 
For at forebygge blodpropper vil du for operauonen få en IndsprøJt· 
rong af blodfortyndende medicin. 
Du m& •kke spise fra klokken 24.00 aftenen for operationen. lndbl 
klokken 6.00 om morgenen m& du kun drikke vand, saft og te/kaffe 
uden mælk medmindre du har ~et anden besked. 

selve operationsdagen 
For at forebygge Infektion er det vigtigt, at du tager brusebad om 
m<>rgenen. Se badeveJledning l baderummet 
Om morgenen, før operationen, vi l du eventuelt få noget beroligende 
medicin, hvis du har daoene for har aftalt det med en narkoselæge. 
En partor 1111 kere drg Ul operatlonsgangen, hvor du vil blive modtaget 
ar en sygepleJerske. 

Hvad skal der ske efter operationen? 
Du bliver observeret nogle timer p& en fælles opvågnlngsafdellng, for 
du kommer tilbage til klinikken. 
• Du vd have en tampon siddende i skeden. Det er normalt, at der 

gy~ blod fra 'Skeden dl! forste dage. 
• Du har et drop, som er et tyndt plastlkr<lr l en blodSt<!, hvongen· 

nem du fir væske. 
• Det er normal t at have Ondt efter operationen, og du vil derfor f~ 

smertestillende medidn flere gange i d agnet. Hvis du trods dette 
alligevel tlar ondt, er det vigtigt, at du henven<Jer dig til svgeple · 
jersken. 

• For at holde operatie>nsomr~det tørt og dermed give operations· 
omr3det de bedS(e betlngelw ror at hele, vil du r3 lagt et kateter B 
blæren under operationen. Katetret skal du have l ca. svv dage. 

• Du vU eventuelt have et eller to sugedræn l operatlonsområdet. 
Sugedrænet er en tynd plastikslange, som leder overskydende 
lymfevæske/blod fra operatloosomr5det ud 1 en plastlkbeholder. 
Sygeplejersken (]emer drænene, når der siver mindre end 20 ml 
lymfevæske/blod ud pr. dagn. 

• For at m•ndske riSlkoen for forstoppelse, som kan genere operatl· 
onsomr~det, skal du have flydende kost i S· 7 dage. Desuden t&r 
du medicin, som bevirker at din afførill9 ikke bliver for hård. 



• 

• 

Du Skalligile 1 sengM ca. en uge. For at un<J9A belastning ar ope
ratlonsomradet, Skal du ligge næsten fladt 1 sengen. Plejepersona
let vil en oano dagligt rense operatlonsområdel med vand og sæ· 
be. 
Syv dage etter operationen kommer du Ul en undersøgelse p$ 
Ol)erationsganoen, hvor lægen vil undetSOQe det omr~de, der er 
Ol)ereret og f)eme eller skifte tamponen. Denne undersøgelse vil 
foregå l en kort bedøvelse. 1 forbindelse med undersøgelsen f~r du 
som regel fjemet urinblærekatetret. 
Efter denne undersogelse vil du som regel tå lov at komme ud af 
sengen. 
Ou in.S sp1se afmmdehg ml!ldJ og ved behov kan du fA medicin som 
bevarker, ~t dm afføring Ikke bhver for h~rd. 

Hvordan undg8r j eg, at skeden vokser sammen igen? 
Efter at tamponen er fjernet er det stadig vigtigt, at skeden udvides 
dagligt, s~ den okke vokser sammen igen. Du r~r derfO< udleveret en 
piastikstav(dolatator), som du skal nave i skeden 2 gange 10 minutter 
om dagen. Hvor længe du skal fortsætte med dette er individuelt 
spørg dertor lægen, som har Ol)ereret dig. Inden du sætter piasuksta
ven op er det meget vigtigt, at du vasker dig grundigt 1 skridtet og ~ 
hænderne. Efter bruo skal piastikstaven vaSkes onundlot med vand oo 
sæbe. 

Hvor længe skal jeg være Indlagt'? 
ou skal være Indlagt ca. ti dage efter operationen. Du skal komme tH 
ambulant kontrol tn! mAneder efter operationen 1 J<linik for Plastikki· 
nuf91 og BrandsArsbehandlings ambulatorium. Du finder ambulatonet l 
alsnit 3004 (OP9at19 3, stuen). 

Hvor længe skal j eg være sygemeldt? 
Eller tre uger kan du normalt genoptage •kke fySisk belastende arbej· 
de. Men sygemeldingsperiOden vil altid være individuel og afhængig af 
dot arbejdes beSkatfenned. Spørg derfor lægen som har opereret dig. 

Hvad skal jeg være særligt opmærksom pA efter udskrivt>lsen? 
• Ugen efter udskriveiSen Skal du tage den med ro. Du må gerne 

g§ l bed, o~ en lille tur 00 lave mad. 
• To uger efter udSkrivelsen må du o3 ture, cykle oo lave lettere 

hUSlige aktiviteter. 
• Tre UQer efter m~ du oenoptaQe dit normale aktivitetsniveau 1 

dertl)emn-.e oo fx handle ind og bære tunge Indkøbsposer. 
En måned etter operanonen mS du starte med at dyrke mot,on Igen. 



I hvilke situationer skal jcv kontakte klinikken? 
Hvis du f~r feber, hvis det Siver/bloder mere fra skeden end da du blev 
udskrevet eller nvis du fAr mere ondt, skal du kontakte klinikken. 

Egne notater: 

Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehand ling 
Alsntt 2104, Opg~ng 2, 10. sal 
HovedOrteCentret 
RigshOSpttalet 
Blegdamsvej 9 
2100 Kobenn~>vn ø 
Telefon: 35 45 2104 
Web: www .o•ast~kklrurat-bra.nøsaar.rh.dk 


