
Hvis det skulle begynde at bløde, skal du tage den 

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

der bløder i mindst 10 minutter. Dette vil oftest 

standse blødningen. 

Hvis det fortsat bløder, må du kontakte øjenlæge 

Marianne Berthelsen på tlf. 86 43 73 11. 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 erklærer hermed at have læst og 

forstået ovenstående informationsmateriale samt den 

efterfølgende mundtlige information. Jeg giver mit 

informerede samtykke til operation for tunge 

øjenlåg. 

 

 

 

 

 

 

Cpr:________________________________ 

 

Dato:_____________________________ 
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Operation for løs hud på øvre  

øjenlåg 
 

 

 

 

 

 



Løs øjenlågshud  

kan være forårsaget af et hudoverskud på 

øjenlågene. Dette opstår ofte som følge af den 

normale aldringsproces. Lejlighedsvis kan 

hudoverskuddet give gener, som gør det nødvendigt 

at operere. Operationsresultatet varer ca. 10 år, 

enkelte patienter bliver opereret flere gange. Man 

kan ikke forvente fuldstændig symmetri mellem de 

to øjenlåg efter operationen. De fleste har en smule 

asymmetriske ansigtstræk fra fødslen. 

Efter operationen vil der være et stregformet ar der 

er beliggende i øjenlågsfolden. 

 

Før operationen 

kan du spise og drikke som du plejer.  

Du skal ikke bruge øjenmake-up. 

Du skal tage din vanlige medicin. Bruger du 

blodfortyndende medicin, skal du aftale med 

øjenlægen og evt. egen læge om der skal holdes 

pause i forbindelse med operationen.  

 

Operationen 

foregår ambulant og i lokalbedøvelse. 

Ved operationen fjerner man den del af 

hudoverskuddet, der generer. Når operationen er 

overstået, får du nogle hvide hudplastre på øjenlåget. 

Disse skal blive siddende, indtil du kommer til 

fjernelse af stingene. 

Operationen varer ca. 20 minutter per øjenlåg. Efter 

operationen hviler du mindst 10 minutter i 

venteværelset.   

Du må selv køre bil hjem efter operationen 

 

Efter operationen 

er det en fordel at bruge kølige omslag for at 

modvirke hævelse. Et rent håndklæde lægges over 

øjenlågene, og herpå en plasticpose med fx frosne 

ærter. Omslaget bliver liggende i 10 minutter. Hvis 

det føles ubehageligt, fjernes det. Behandlingen 

gentages 5 gange dagligt de første 2 dage efter 

operationen. 

Du må gerne tage brusebad dagen efter operationen. 

Bad i svømmehal, brug af makeup, brug af 

kontaktlinse og kraftig motion frarådes indtil 

stingene er fjernet.  

Efter operationen kan der være en strammende 

fornemmelse i såret men ikke stærke smerter. 

4-7 dage efter operationen kommer du til 

efterkontrol. Ved kontrollen fjernes de hvide plastre 

og trådene. 

 

Risiko for komplikationer 

er der ved alle operationer. Komplikationer til denne 

operation er sjældne. Det kan f.eks. være blødning, 

infektion, stramhed eller asymmetri. 

Stramhed fortager sig i løbet af de første 6 måneder. 

Infektion kan antibiotika behandles. 

 


