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Mindre operation i huden
Hvad indebærer en mindre operation i huden?
Området der skal opereres, vurderes og indtegnes af lægen. Huden i området bedøves og vaskes, og 
den omgivende hud afdækkes med rent papir. Lægen skærer det syge hud væk, og huden syes 
sammen. Operationen varer ca. 1⁄2 time, og du kan tage hjem umiddelbart efter operationen.
Hvad sker der med det hud som skæres væk?
Hvis huden i området ikke tidligere er undersøgt, sendes det fjernede hudstykke til mikroskopisk 
undersøgelse. Undersøgelsen skal hjælpe lægen med at stille den rigtige diagnose. Der går ca. 4 
uger før der er svar på undersøgelsen. Svaret får du af lægen ved næste besøg i ambulatoriet eller pr. 
brev.
Hvordan skal du forholde dig?
Det er ikke nødvendigt, at du holder pause med Marevan eller Magnyl før operationen med mindre, 
du har fået andet at vide af lægen. Det er en god ide at tage et brusebad og vaske håret, den dag du 
skal møde til operation. Det anbefales, at du har en chauffør som kan køre dig hjem.
Det anbefales, at du sygemeldes på dagen for behandlingen og tager det roligt resten af dagen. Såret 
skal holdes tørt i 4 dage. Herefter kan områdes bruses forsigtigt. Hvis plasteret eller forbindingen 
bliver våd, eller at væske fra såret siver igennem forbindingen, skal forbindingen/plasteret skiftes 
med det samme for at forebygge betændelse i såret.
For at forebygge infektion anbefales brug af klorhexidinsalve som kan købes i håndkøb på apoteket. 
Det kan være en fordel at have købt salven på forhånd. Stingene fjernes her eller hos din egen læge 
efter 7-14 dage. For at forebygge at huden skrider og arret bliver bredt, tilrådes daglig brug af 
”englehud” (Micropore) over arret i 3-6 mdr. efter operationen.
For at undgå farveforskelle (pigmentforandringer) i arret anbefales brug af solfaktor 50+ over arret 
eller tildækning af arret ved ophold i solen i op til 1 år.
Bivirkninger:
Der vil komme et ar i det opererede område som bliver mindre synligt med tiden. Der kan opstå 
nerveskade og evt. ændret følsomhed i det behandlede område. Der kan opstå betændelse og/eller 
blødning i det opererede område.
Tegn på blødning og/eller betændelse er:
Tiltagende smerter i området 
Øget rødme og hævelse 
Øget varme og dannelse af pus/betændelse 
Feber
Ved mistanke om betændelse skal du henvende dig til Hudklinikken eller til din egen læge.


