Operation vid ansiktsfraktur
Information

Denna information har utformats för dig som har fått en ansiktsfraktur.
Vi vet att du och din familj kommer att ha många frågor om vård och behandling. Vi hoppas
att du ska hitta svar på en del av dina frågor i denna information.

Har du frågor, kontakta:
Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se
Mottagningen (vardagar 7 – 9.30)
018-611 54 36
Avdelning 85F2 (akuta besvär kvällar och helger) 018-611 54 25
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Ansiktsfraktur
Skador i ansiktets och skallens skelett behandlas av ett kraniofacialt traumateam. Skadans
omfattning beror på vilka ben i skelettet som är skadade. Operation sker vanligast inom två
veckor och innebär att benen i skelettet läggs tillrätta igen.
Ingreppet innebär att du kan komma att utsättas för röntgenstrålning. Mer info finns på 1177.

Efter operation
Ett dygn efter operation görs en datortomografi, röntgen för att kontrollera att benen sitter på
rätt plats.
Hur länge du behöver stanna på sjukhuset beror på skadans omfattning.

Dusch och bad
Hårdusch går bra en vecka efter operation, använd mild tvål.

Sjukskrivning
Besked om eventuell sjukskrivning ges i samband med utskrivning.

Sårläkning
En normal läkningsprocess innebär:
 Svag rodnad och klåda i sårkanterna
 Blåmärken som skiftar i färg
 Knölar runt ärret
Vid ökad rodnad, svullnad, ömhet, smärta, feber eller vätskande sår, bör du kontakta
plastikkirurgmottagningen.
Det opererade området kommer att vara rejält svullet de första veckorna. Svullnaden minskar
succesivt men det tar flera månader, upp till ett år, innan det slutgiltiga resultatet syns.
Efter operation kan känseln vara påverkad. Beroende på typ av skada, återkommer känseln
succesivt inom ett år, eller inte alls.

För finare ärrbildning




Tejpa ärren med kirurgtejp i minst tre månader, finns att köpa på apotek.
Smörj ärren med mjukgörande salva.
Undvik att sola på ärren första året efter operation.

Uppföljning
Läkarbesök sker två månader samt ett år efter operation. Besked om återbesök ges i samband
med utskrivning.
Observera att detta är generella rutiner och att det kan ändras utifrån individuella behov.
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Du hittar information och
tjänster för din hälsa och vård
på webbplatsen 1177.se. För
sjukvårdsrådgivning ring 1177,
öppet dygnet runt.

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
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