
være, at helingsprocessen ikke eksakt kan 

forudsiges. 

Infektion kan antibiotikabehandles. 

Stramhedsfornemmelsen aftager i løbet af den første 

uge. 

Hvis det skulle begynde at bløde, skal du tage den 

med ro. Tag en ren klud og tryk 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 den skriftlige og 

den efterfølgende mundtlige information om 

operation for hængende øjenlåg. 

Jeg giver hermed mit informerede samtykke til  

operation. 

 

Cpr. nummer………………………………. 

 

Navn……………………………………….. 

 

Dato………………………………………… 
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 Operation for hængende  

øjenlåg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hængende øjenlåg 
er oftest forårsaget af en svækkelse af den muskel, 

som hæver og sænker øjenlåget. Tilstanden kan være 

et led i den normale aldringsproces, men den kan 

også være medfødt. En skade på øjenlåget kan 

bevirke, at øjenlåget kan komme til at hænge. 

Hvis det hængende øjenlåg giver gener, kan det være 

nødvendigt med en operation, hvor øjenlåget hæves. 

Det er sjældent, at øjenlåget daler igen således, at 

man skal opereres igen. 

 

På operationsdagen 
må du ikke bruge øjenmakeup samt indtil en uge 

efter operationen. 

Du skal tage din medicin som du plejer. 

Hvis du bruger blodfortyndende medicin aftales med 

øjenlægen samt evt egen læge om der skal holdes en 

pause. 

Når operationen er overstået, får du nogle små hvide 

hudplastre på øjenlåget. Disse hudplastre skal blive 

siddende indtil du kommer og får fjernet stingene. 

 

Operationen 
foregår ambulant og i lokalbedøvelse. 

Ved operationen strammer man hæve-sænke 

musklen op. Operationen varer ca. 45 minutter. Efter 

operationen hviler du 15 minutter i 

 

venteværelset, og herefter kan du tage hjem. 

Du må ikke selv køre bil hjem efter operationen. 

 

Efter operationen 
er det godt at bruge kølige omslag for at 

modvirke hævelse. Et rent håndklæde lægges 

over øjenlågene, og herpå lægges fx en 

plastikpose med frosne ærter. Omslaget bliver 

liggende i 10 minutter. Hvis det føles ubehageligt 

koldt, fjernes omslaget. 

Behandlingen gentages 5 gange dagligt de første 

2 dage efter operationen. 

Du må gerne tage brusebad efter operationen. 

Bad i svømmehal og i havet frarådes. 

5-7 dage efter operationen kommer du til 

efterkontrol. Ved kontrollen fjernes de hvide 

hudplastre og trådene. 

Der vil være et lille stregformet ar i 

øjenlågsfolden. 

 

Risiko for komplikationer 
er der ved alle operationer. Komplikationer til 

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

være blødning, infektion, stramhed og 

asymmetri. Lejlighedsvis vil øjenlåget ikke 

komme til at ligge i eksakt samme højde som det 

modsatte. En årsag til dette kan 


