Operation av hudförändring,
Hudmottagningen
Information

Denna information har utformats för dig som ska eller har opererats på grund av en
hudförändring.
Vi vet att det kan uppstå många frågor i samband med detta. Vi hoppas att du hittar svar på en
del av dina frågor i denna information.

Har du frågor, kontakta:
Hudmottagningen via e-tjänster på www.1177.se alternativt via telefon.
Telefonnummer: 018-6115060 (mån-ons 8-14.30), (tors-fre 8-10).
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Operation




Inledningsvis får du lokalbedövning som verkar både smärtstillande och blodstillande.
Hudförändringen tillsammans med en viss marginal (omkringliggande hud) skärs bort
med skalpell och skickas för mikroskopisk undersökning.
Avslutningsvis sys såret ihop.

Sårläkning och tecken till komplikation








En normal läkningsprocess kan ge svag rodnad och klåda i sårkanterna samt
blåmärken som skiftar färg. Lite blodtillblandad vätska kan läcka ut i förbandet.
Kontakta läkare vid komplikation som till exempel: påtaglig rodnad, svullnad, värk,
feber, varig vätska från såret, kraftigare blödning eller om operationssåret spricker
upp. Kontakta Hudmottagningen eller din vårdcentral dagtid. Närakuten på helg- och
jourtid.
Förbandet ska helst sitta kvar tills stygnen tas bort. Förbandet tål lättare dusch.
Om det blöder igenom förbandet så är det oftast bäst att endast byta det yttersta
förbandet. Låt innersta tejpen sitta kvar tills stygnen tas bort.
Om hela förbandet lossnar: duscha rent området, låt lufttorka och sätt därefter på
kirurgtejp.
Vid eventuell värk/ömhet kan du ta paracetamol (till exempel Alvedon). Andra
preparat såsom exempelvis Treo och Ipren kan öka risken för blödning efter operation.

För finare ärrbildning:




Tejpa ärret med kirurgtejp i minst tre månader, finns att köpa på apotek. Ärret är
normalt rodnat i flera månader men bleknar och blir ljusare med tiden.
Smörj ärret med mjukgörande kräm vid behov.
Undvik att sola på ärret.

Stygnborttagning


Du bokar själv tid för stygnborttagning på din vårdcentral.





Du har blivit opererad den:……………………………………………………………...
Lokalisation:………………………………………………………………………….…
Suturerna/stygnen,………stycken, bör avlägsnas om………………………………......

Provsvar
Oavsett vad analysen av hudförändringen visar så ska du få provsvar via brev eller telefon
inom ca 5 – 6 veckor. Om du inte blivit kontaktad när det gått 2 månader ska du höra av dig
till Hudmottagningen.

1177 Vårdguiden

Kontakt Akademiska

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
www.akademiska.se

www.akademiska.se

