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Till Dig som skall opereras för ljumskbråck 
 

Vad ä r ett ljumskbråck? 
Med ljumskbråck menas att man i ljumsken har en svaghet i bukväggen så att bukhinnan 
buktar fram alldeles under huden. I denna frambuktning (bråcksäck) kan tarmar glida ned. Om 
tarmen härigenom kläms eller kommer till skada upplever man smärta. Ett bråck försvinner 
normalt i liggande ställning. Om det ej gör det, och speciellt om man samtidigt har ont, bör man 
uppsöka läkare. 
 
Operation 
I de allra flesta fall är operation den bästa behandlingen för ljumskbråck. I Motala opereras 
ljumskbråck genom ett litet snitt i ljumsken eller nedtill i buken. Den svaghet som finns i 
bukväggen förstärks i flertalet fall genom inläggning av ett nät. Normalt sys huden efter en 
bråckoperation med stygn som kroppen själv tar hand om. Som regel sker operationen som 
dagkirurgi, d v s kan gå hem operationsdagens eftermiddag/kväll. I enstaka fall behöver man 
dock stanna över natt. Inför en ljumskbråcksoperation kan du dricka klara drycker fram till två 
timmar före operationens början.  

 
Bedövning 
En bråckoperation sker alltid under full bedövning och du behöver inte uppleva någon smärta. 
Man kan få bedövning lokalt (på platsen för bråcket), genom ryggbedövning eller genom 
narkos. Du har själv möjlighet att framföra synpunkter på val av bedövningsform. 
 
Symtom efter operation 

 
• Du kan känna en del smärta och obehag flera dagar efter operationen. De flesta patienter 

behöver ta Panodil tabletter 1 g var 4:e till 6:e timma de första fem 
 dagarna. 

• Operationen är gjord utan sträckning i vävnaderna och utan några djupgående stygn, så 
svår smärta är ovanlig. 

• Ditt sår och/eller testiklar kan bli lätt svullna. Du kan också notera blåmärke i 
operationsområdet. 
Detta är en del av den naturliga läkningen och ger inte anledning till oro. 

 
Aktivitet 

 

• Du kan vara obehindrat aktiv. Låt vägleda dig av obehag/smärta i såret. Du skadar inte  
operationsresultatet genom att vara i rörelse och anstränga dig. Undvik att lyfta tungt de 
första dagarna efter operationen, men sedan kan du lyfta och anstränga dig som du önskar 
beroende på hur smärtsamt ärret är. 
Det är bra att promenera och du kan gå i trappor. 

• Återvänd till arbetet så snart du känner dig redo. 
• Om sjukskrivning behövs (utöver de dagar man har rätt att vara borta utan intyg) kontakta din 

patientansvariga/e läkare vid kirurgmottagningen, Lasarettet i Motala, telefon 010-105 99 00, 
vardagar 7-13.
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Kost 
 

• Operationsdagen: Före operationen, följ de råd du fått med hänsyn till bedövningsform och 
operationstid. Efter operationen, ät som du brukar. 

• Det är inte ovanligt med förstoppning efter en bråckoperation. Ät vid behov extra 
frukt, katrinplommon etc. 

 
 

Medicinering 
 
• Du kan återuppta ordinarie medicinering omedelbart efter operationen. 
 

Sårvård 
 
• Du kan duscha dagen efter operationen. Vid behov kan du byta operationsförbandet till 

vanlig sårtejp. 
• Inga stygn behöver tas bort. Huden sys med tråd som kroppen själv långsamt löser upp. 
 
 

Bråckregistret 
 
Bråckoperationer vid Lasarettet i Motala registreras enligt ett Nationellt system i avsikt att 
åstadkomma ökad operationskvalitet. En samlad analys av data från alla deltagande sjukhus görs 
årligen. Ur patientens synpunkt är deltagande i denna kvalitetsregistrering frivillig. Om du önskar 
att din operation ej skall ingå i kvalitetsregistret, meddela din läkare härom. 
 
Inga personnummer kommer att användas vid redovisning av data och vid offentliggörande av 
resultat kommer ingen patient att kunna identifieras. Ansvarig för behandling av dina 
personuppgifter är det Landsting som ditt sjukhus tillhör. Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du 
rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 
eventuella fel rättade. 
 
 
Telefonkontakt 
 
Dagen efter operationen kommer du att bli uppringd av sköterska från vår Dagkirurgiska 
avdelning som då kommer att fråga efter hur du mår. (Patienter opererade på fredag 
upprings kommande måndag). Om du har besvär i ljumsken mer än en månad efter operationen 
kontakta då kirurgmottagningen och be att få kontakt med din läkare. 
 
Skulle du behöva komma i kontakt med oss så kan du nå oss på telefonnummer 
010-105 99 00 vardagar mellan kl 7-13. 


