
Du er velkommen til at have en bisidder med ved den 

efterfølgende mundtlige information. 

 

Undertegnede har læst og forstået den skriftlige samt 

den efterfølgende mundtlige information. 

 

 Jeg giver hermed mit informerede samtykke til 

operation for indaddrejet øjenlåg. 
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 Operation for  

indaddrejet øjenlåg 

 

 

 



Indaddrejet øjenlåg 

er oftest forårsaget af slaphed i de strukturer, der støtter 

øjenlåget. Indaddrejet øjenlåg giver gener, idet 

øjenvipperne vender ind mod øjeæblet og irriterer dette. 

 

På operationsdagen 

må du ikke bruge øjenmakeup samt indtil 1 uge efter 

operationen. 

Du skal tage din medicin som du plejer. 

Hvis du bruger blodfortyndende medicin aftales der 

med øjenlægen og evt egen læge om der skal holdes 

pause.  

Når operationen er overstået, får du nogle små hvide 

hudplastre på det nederste øjenlåg. Disse hudplastre 

skal blive siddende, indtil du kommer til fjernelse af 

stingene. 

 

Operationen 

foregår ambulant og i lokalbedøvelse.  

Ved operationen strammer man øjenlågets støtteapparat 

op.  

Det er lejlighedsvis nødvendigt at operere øjenlåget 

flere gange. 

Operationen varer ca. 30 min. Efter operationen hviler  

du 10 minutter i venteværelset. Derefter kan du tage 

hjem. 

Det er tilladt at køre bil hjem. 

 

Efter operationen 
må du gerne tage brusebad. Bad i svømmehal frarådes. 

7-10 dage efter operationen kommer du til efterkontrol. 

Ved kontrollen fjernes de hvide hudplastre og trådene. 

Der vil være et stregformet ar under vippekanten samt et 

lodret ar ude i siden af øjenlåget. 

 

Risiko for komplikationer 

er der ved alle operationer. Komplikationer til denne 

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

blødning eller infektion. 

Infektion kan antibiotikabehandles. 

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 tage kontakt 

til øjenlæge Marianne Berthelsen på tlf. 86437311. Du 

kan også møde op i klinikken. Udenfor åbningstiden 

kontaktes vagtlægen på telefon 70113131. 


