
Hvis det skulle begynde at bløde, skal du tage 

den med ro. Tag en ren klud og tryk den mod det 

sted der bløder, i mindst 10 minutter. Dette vil 

oftest standse blødningen. Hvis det fortsat bløder, 

må du tage kontakt til Randers Øjenklinik på tlf. 

86437311. Du kan også møde op i klinikken. 

Udenfor åbningstiden kontaktes vagtlægen på tlf. 

70113131. 

 

Du er velkommen til at have en bisidder med ved 

den efterfølgende mundtlige information. 

 

Undertegnede har læst og forstået denne 

skriftlige information samt den efterfølgende 

mundtlige information. 

Jeg giver hermed mit informerede samtykke til 

operation af forandringen i mit øjenlåg. 

 

 

CPR nummer:__________________________ 

 

Dato:_________________________________ 

 

Navn:_________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dytmærsken 12, 1.  

8900 Randers 

Tlf. 86437311 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Operation for en 

forandring på eller i 

nærheden af øjenlåget 

 

 

 

 

 



 

Hudforandringer på eller i 

nærheden af øjenlåget 
kan være af forskellig art. Der kan være tale om 

en inflammation eller normale aldersforandring-

er. Man kan også have svulster, som kan være 

godartede eller ondartede. Hvis forandringen 

generer, eller hvis man har mistanke om, at den 

er ondartet, vil man fjerne den ved en operation. 

Hvis forandringen er fuldstændig fjernet, er 

operationsresultatet oftest livsvarigt. 

 

Før operationen 
Skal du tage din medicin som vanlig. 

Hvis du bruger blodfortyndende medicin aftales 

der med øjenlægen og evt. egen læge hvorvidt 

der skal holdes pause med denne. 

Du skal ikke bruge øjenmakeup indtil 1 uge efter 

operationen. 

 

Operationen 

foregår ambulant og i lokalbedøvelse. 

Ved operationen fjernes forandringen, og såret 

syes evt. sammen. Når operationen er overstået, 

får du nogle små hvide hudplastre på. Disse 

fjerner vi, når stingene skal tages. 

  

 

Enkelte gange er det nødvendigt at operere flere 

gange for at opnå et tilfredsstillende resultat. 

Der vil altid komme et ar efter operationen. I 

løbet af de første 6 måneder vil arret modne,  

blive blødt og farven vil ligne den normale 

hudfarve. 

Efter operationen hviler du 10 minutter i 

venteværelset, derefter kan du tage hjem. 

Det vil være en fordel, hvis du ikke selv kører 

hjem efter operationen. 

 

Efter operationen 

må du må gerne tage brusebad. Bad i 

svømmebassin. frarådes. 

Hvis du er blevet syet, kommer du til efterkontrol 

7-10 dage efter operationen, hvor de hvide 

hudplastre og trådene fjernes. 

 

Risiko for komplikationer 

er der ved alle operationer. Komplikationer til 

denne type operation er sjældne. Det kan f.eks. 

være blødning, infektion, stramning eller 

asymmetri. 

En infektion kan antibiotika behandles. 

Evt. stramning aftager oftest i løbet af den første 

uge. 


