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I. Preoperativ planering 
 
Gynekologisk kirurgi som kan anstå prioriteras ej under pågående pandemi. Alla alternativ till 
kirurgi bör uttömmas, i synnerhet hos misstänkta/verifierade Covid-19 infekterade patienter. 
Kirurgi vid akuta/subakuta sjukdomstillstånd exempelvis utomkvedshavandeskap, torsion, 
smärta eller anemiserande blödningar, exeres, cancer och precancerösa tillstånd, prioriteras 
utifrån sedvanliga principer.  
 
Ingrepp i lokalbedövning och/eller ryggbedövning bör övervägas om möjligt.  
Undvik laparotomi hos patienter med komorbiditet (t ex obesitas, diabetes, hjärt-
kärlsjukdom) p g a ökad risk för komplikationer. Beakta att laparotomi innebär en högre risk 
för längre vårdtid, vilket belastar sjukvården mer och ökar risken för nosokomial smitta med 
Covid-19. 
 
Elektiv kirurgi 
Elektiv kirurgi bör anstå tills sju veckor efter Covid-19 infektion p g a  trombosrisk/risk för 
pulmonella komplikationer även vid mindre kirurgiska ingrepp; detta bygger dock på studier 
där laparoskopiska ingrepp var exkluderade. 
 
Patienter ska tillfrågas om de har diagnosticerats med Covid-19 tidigare. Vaccination 
rekommenderas inför elektiv kirurgi, om möjligt/tillämpligt. Kirurgi rekommenderas tidigast 
tre dagar efter vaccination, för att undvika att ev. biverkningar (t ex feber) av vaccinationen 
misstas för infektion. 
 
Preoperativ provtagning avseende SARS-CoV-2 
Om urakut situation inte tillåter adekvat preoperativ testning, bör patienten betraktas som 
SARS-CoV-2 smittförande. 
 

- Vid hög smittspridning i samhället – alla bör provtas före kirurgi. 
- Vid låg smittspridning i samhället – ej nödvändigt att provta asymtomatisk patient 

inför elektiv kirurgi p g a hög risk för falskt positivt PCR/falskt negativt antigen-test. 
Var god se FHM för bedömning avseende gällande smittspridningsgrad. 
 

Antigentest (s.k. ”snabbtest”) kan användas, beaktande en hög risk för falskt negativa 
resultat (sensitivitet 48,9%). PCR-test har högre sensitivitet (ca 71-98%). Provtagning bör ske 
så nära operationstillfället som möjligt. 
 



Följande patienter behöver inte provtas inför kirurgi: de som är asymptomatiska och 
antingen är fullvaccinerade eller har haft en laboratoriemässigt verifierad genomgången 
Covid-19 infektion för < sex månader sedan.  
 
Asymptomatiska PCR-negativa eller fullvaccinerade patienter betraktas som icke 
smittförande.  
 
 

II. På operationssalen 
 
Skyddsutrustning 
Vid misstänkt/verifierad Covid-19 skall Full Personal Protective Equipment (PPE) inklusive 
ansiktsmask med skyddsklass Filtering Facepiece 3 (FFP3) användas, oavsett procedur.  
 
Operationspersonal bör bära: 
- PPE i form av: N-95 andningsskydd (99% skydd mot virus) eller FFP-2/3 vid högrisk/säkert 
infekterade patienter.  
- Dubbla handskar 
- Visir/ögonskydd 
- Ogenomtränglig rock 
- Skyddande utrustning för huvud 
- Täckta skor 
 
Allmänt 
Risken för smittspridning via kvinnliga genitalier bedöms som mycket låg. Evidensläget är 
bristfälligt. 
 
Högst risk för smittspridning av SARS-CoV-2 finns vid aerosolgenererande procedurer.  
Intubering/extubering på sal ska utföras med så få personer närvarande som möjligt. 
Negativt lufttryck på sal rekommenderas under intubation, under kirurgi och till minst 20 
minuter efter det att patienten lämnat salen. Operationssal ska ha adekvat ventilation.  
 
Använd inte ventrikelsond rutinmässigt (aerosolgenererande procedur). 
 
Rörelse av personer in och ut från operationssalen bör minimeras. Studenter och personal 
under upplärning bör undvikas vid operationer där risk för smittspridning anses vara hög. 
 
Minimera utsläpp av rök genom att sätta diatermin på låg effekt och undvika långa 
koaguleringstider. Använd rökutsug med ultralåg partikel filtrering (UPLA). Evidensläget är 
svagt avseende möjlig smittspridning genom kirurgisk rök och baseras främst på andra 
patogener som HPV, HBV och HIV. 
 
Minimera blödning och vätskespridning på operationssalen. 
 
Covid-19 partiklar blir lätt inaktiverade av vanlig ytdesinfektionssprit (EN 14885). 
 
Kontaminerade sopor efter operationen handläggs som högrisksopor.  



 
Laparoskopi/robotkirurgi 
För att minska risk för spridning av SARS-Cov-2 från bukhålan bör följande beaktas:  

- Eftersträva lägsta möjliga buktryck under operationens olika moment. 
- Minimera användandet av diatermi och ultraljudskniv. Kombinerade instrument bör 

dock övervägas för att minimera uttag/insättning av instrument genom porthålen. 
- Undvik otäta portar, minimera antal portar, använd engångsportar eller kontrollera 

packning i flergångsportar, och håll dessa stängda under operationen. 
- Vävnadsextraktion med minimalt med CO2-läckage eftersträvas. Sug eller extraktion 

av preparat i påse används framför minilaparotomi, vaginal kolpotomi osv. Om 
möjligt exsufflera gas innan vävnadsextraktion påbörjas. 

 
Vaginal kirurgi och laparotomi 
Överväg i samarbete med anestesipersonal att göra vaginala ingrepp i lokal/regional 
bedövning för att i möjligaste mån undvika aerosolgenererande moment vid intubering och 
extubering. 
 
Dissektion och blodstillning utan diatermi, om möjligt, annars använd rökutsug. 
 
Hysteroskopi 
Teoretiskt sett är det låg risk för transmission vid användande av bipolär diatermi och NaCl.  
Lokalbedövning rekommenderas framför generell narkos. 
 
Konisering/laser 
Oklart evidensläge. Minimering av rök med rökutsug. Använd FFP-2/3 andningsskydd. 
Lokalbedövning rekommenderas framför generell narkos. 
 
 

III. Postoperativ vård 
 
Indikation för trombosprofylax behöver generellt inte utvidgas hos asymptomatiska 
patienter under pågående pandemi. 
 
Patienter med misstänkt/verifierad Covid-19 skall separeras från andra patienter i alla 
vårdutrymmen. 
 
 
 
Sammanfattning  
Behov av gynekologisk kirurgi under Covid-19 pandemin bedöms från fall till fall. All kirurgi 
bör betraktas som ett högriskmoment.  Komorbiditet hos patienten, vald teknik och lokala 
resurser bör vägas in i beslut om eventuell kirurgi. Minimalinvasiv kirurgi bör övervägas av 
morbiditetsskäl. Dagkirurgi rekommenderas, om möjligt. Anestesimetod bör noga övervägas 
då generell narkos genererar aerosol. 
Evidensläget angående rökexponering och spridning av Covid-19 är bristfälligt. Risk för 
exponering skall minimeras för vårdpersonal, enligt ovan. 
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