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Fjernelse af galdeblære

capio.dk



FORUNDERSØGELSE

Ved forundersøgelsen foretager kirurgen en kli-

nisk undersøgelse. Såfremt ultralydsskanning 

ikke er foretaget, vil kirurgen iværksætte dette, 

da galdeblæresten skal kunne påvises inden 

eventuel operation. Der skal endvidere foretag-

es blodprøver for at undersøge leverens funk-

tion.

OPERATION

Før operationen påbegyndes, gives en indsprø-

jt-

ning som forebyggelse mod blodpropper og an-

tibiotika som forebyggelse mod infektion. Ope-

rati-

onen foregår i fuld bedøvelse og varer ca. 1 time.

Der lægges 4 små snit på ca. 0,5-1 cm. Her igen-

nem indføres 4 små rør, som operationen fore-

tages gennem. Galdeblæren med stenene 

frilægges og fjernes, og de 4 små snit lukkes 

med nylontråd, hvorpå der sættes 4 plastre.

Forskellige forhold kan vanskeliggøre opera-

tionen, således at den ikke kan gennemføres 

som kikkertoperation (færre end 5 %). Det kan 

f.eks. være tidligere operation eller svær betæn-

delse omkring galdeblæren. I disse tilfælde kan 

det være nødvendigt at anvende et større opera-

tionssnit under højre ribbenskant. Dette kan 

medføre forlænget indlæggelse pga. øget ten-

dens til smerter, kvalme og opkastninger.

EFTER OPERATIONEN

Du kan efter operationen have smerter i ma-

ven, hovedsageligt svarende til de 4 små snit og 

mest udtalt til såret ved navlen. Nogle patienter 

får også smerter under højre ribbenskant eller 

i skulderen. Smerterne kan behandles med let 

smertestillende medicin, som du anbefales at 

tage de følgende 3 døgn.

Fjernelse af galdeblæren giver ikke ændringer i 

fordøjelsen, og du må spise, hvad du har lyst til 

efter operationen.

Udskrivelse

Du kan udskrives samme dag eller dagen efter.

Trådfjernelse

Trådene fjernes efter ca. 10 dage på Capio CFR 

eller hos egen læge.

Arbejde og vanlige aktiviteter

Det er normalt at føle sig træt i den første tid 

efter operationen, men arbejde kan uden risiko 

genoptages efter 2 døgn.

Lettere sport og vanlige aktiviteter kan genop-

tages, så snart du føler dig klar til det.

MULIGE KOMPLIKATIONER

Blødning

Ses sjældent, men kræver fornyet operation i 

fuld bedøvelse.

Infektion
Der ses oftest betændelse i såret ved navlen. 

Betændelsen behandles med rensning af såret. 

Er der tale om dybere infektion behandles med 

antibiotika.

Beskadigelse af galdegangen

Forekommer hos ca. 0,5 % og behandles kiru-

rgisk.

Ring til Capio CFR hvis:

• Smerterne tiltager

•  Du får feber

• Du oplever rødme, hævelse og dunkende 

smerter ved operationssårene

•  Du bliver gul i øjne eller på huden

Galdesten dannes i galdeblæren. Stenenes tilstedeværelse kan give anledning til gal- destenskolik med 

smerter under højre ribbenskant, eventuelt med udstråling til ryggen. I forbindelse med koliktilfældet kan 

der være kvalme og opkastninger.

Galdesten kan give komplikationer i form af galdeblærebetændelse. Derudover kan de også give anled-

ning til stop i galdegangene med efterfølgende udvikling af gulsot og risiko for betændelse i galdegangene 

og leveren. Galde-

sten kan også give betændelse i bugspytkirtlen, da bugspytkirtel og galdeblære har samme udførsels-

gange i tolvfingertarmen.

Behandling af gentagne tilfælde af galdestenssmerter er oftest operation med fjernelse af galdeblæren 

med stenene.



KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderlig-

ere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe 

til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capio.dk 

www.capio.dk
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