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ØJENLÅG – OPERATION AF LØS HUD ØVRE 
ØJENLÅG 

Baggrund for operationen  

Med alderen mister huden gradvist sin elasticitet. Huden på øjenlågene bliver løs, og den 
kan hænge ned mod det øvre øjenlågs øjenvipper og ned foran pupillen og genere synet  

Der kan også være kosmetiske gener i form af ”poser” over øjnene 

Den overskydende hud kan fjernes ved en operation 

Hjertemagnyl og anden acetylsalicylsyre (Kodimagnyl o lign)  

Hvis du tager mild blodfortyndende medicin Hjertemagnyl bør du holde pause op til 
operationen 
Pausens længde aftales i samråd med egen læge og øjenlægen 

Ved anden acetylsalicylsyre Kodimagnyl o lign bør pauseres 2 uger før operationen 

Blodfortyndende medicin  

Hvis du tager regulær blodfortyndende medicin (AK-behandling) henvises til 
specialafdeling 

Før operationen  

Om morgenen på operationsdagen bedes ansigtet vasket grundigt og undlad at tage 
makeup på  

Derudover kræver operationen ingen særlige forberedelser  

 



Selve operationen  

Du er i lokalbedøvelse under operationen  

Operationen starter med at din hud renses og operationssnittet optegnes med tusch 
Ved hjælp af en fin kanyle lægges lokalbedøvelse i huden på øjenlågene. Bedøvelsen 
spænder og kan i kort tid gøre ondt. Herefter vil du ikke føle smerte 

Dit ansigt bliver sterilt afdækket. Det kan virke indelukket, men du er sikret fri vejrtrækning. 
Under selve operationen vil du kunne mærke berøring af huden 

Såret syes sammen med en fin tråd  

Efter operationen  

Efter operationen kan du tage hjem og efter behov anvende isposer på øjenlågene det 
første døgn 

Hjemme anbefaler vi, at du ikke dyrker sport, sex eller anstrenger dig fysisk  

Du bedes holde dit hoved hævet over hjertets niveau i 2-3 dage. Såfremt der opstår lidt 
blødning fra såret bedes du i siddende stilling holde en ren klud mod såret i ca.10 
minutter. Blødningen vil da ofte stoppe 

Trådene fjernes efter 6-7 dage  

Undlad at bruge makeup og kontaktlinser i 2 uger efter operationen  

Risici og komplikationer  

Blødning  

Let sivende blødning er almindelig det første døgn. Kraftig blødning er sjælden, men kan 
være alvorlig. Hvis blødningen er kraftig eller ikke stopper ved let tryk på såret, giver 
smerte, nedsat syn eller dobbeltsyn, bedes du øjeblikkeligt henvende dig. Udenfor vor 
åbningstid kontakt 1813 med henblik på vurdering af vagthavende øjenlæge på 
øjenafdelingen Glostrup  

Infektion  

Infektion er sjælden, men vil kræve medicin og evt. ny operation  

Misfarvning af huden  

I dagene efter operationen vil der i varierende grad være misfarvning og hævelse som ofte 
vil aftage i løbet af 1-2 uger 



Løs hud  

Huden på øjenlåget er nødvendig for at beskytte øjet. Det er derfor vigtigt ikke at fjerne for 
meget hud under operationen. Du kan ikke forvente, at huden bliver helt stram og glat  

Dårligt kosmetisk resultat  

Der kan opstå asymmetri og folder omkring arret. Folderne vil oftest mindskes i løbet af 
nogle måneder 

Ardannelse  

Svarende til den kirurgiske snitlinje opstår der naturligvis et ar svarende til øvre 
øjenlågsfure. Undlad soleksponering og anvend solcreme og solbriller i 2 måneder efter 
operationen 
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