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Øreflipkorrektion



FØR OPERATIONEN

Inden operationen skal du til forundersø-

gelse hos den kirurg, der skal operere dig. 

I forbindelse med konsultationen vil du blive 

informeret om indgrebet. Du er velkommen 

til at tage en ven eller et familiemedlem med 

til forundersøgelsen.

Der skal gå mindst én uge fra forundersø-

gelsen til operationen foretages, hvis indgre-

bet betragtes som udelukkende kosmetisk 

betinget.

OPERATIONEN
Når du møder op, bliver du vist til rette af en 

sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som 

skal operere dig, komme og hilse på dig. 

Der kan gå fra 30 min.-1½ time fra ankomst, 

til selve operationen vil blive foretaget.

Der lægges et snit på øreflippen, og det 
overskydende væv fjernes.

Der syes med en tråd foran og bag ved øre-

flippen. Der pålægges et mindre plaster.

EFTER OPERATIONEN

Efter operationen bliver du sendt hjem, når 

du er klar til det. I de første to dage efter 

operationen skal du undgå at få hovedet ne-

dad, og du skal også sove med hævet hov-

edgærde.

Trådene fjernes 7 dage efter operationen.

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLI-

KATIONER
Hævelse, misfarvning og blødning
Blødning ses meget sjældent, men kan op-

stå i de første par døgn efter operationen 

(ses hos under 1 %).

Ar

Arret ligger på øreflippen og kan stort set 
ikke ses. Meget sjældent kan der ses store, 

voldsomme, klyngende ar, såkaldt keloid-

dannelse (ses hos under 1 %).

Det er ikke ualmindeligt at være øm omkring 

det opererede område ved berøring i nogle 

uger efter operationen.

Føleforstyrrelser

Det er ikke unormalt at være følelsesløs 

omkring det opererede område i op til 2-6 

måneder efter operationen.

Infektion (betændelse)
Betændelse er uhyre sjældent (ses hos 

under 1 %), men kan få betydning for det 

blivende resultat. Derfor skal du de første 

dage efter operationen kontakte den oper-

erende kirurg eller hospitalet ved tiltagende 

dunkende smerter og/eller temperaturforhø-

jelse.

DET FORVENTEDE RESULTAT
Resultatet er varigt. Lever resultatet ikke 

op til forventningerne, kan en ny operation 

komme på tale. Det er dog ikke i alle tilfælde 

muligt at operere til et mere tilfredsstillende 

resultat.

En stor øreflip kan være medfødt eller opstå ved langvarig brug af tunge øreringe. Det kan korri-
geres ved en operation.

Formålet med operationen er at forme brusken, således at øret lægges længere ind mod hovedet.



KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du 

yderligere spørgsmål, er du altid velkom-

men til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899

Telefontider:

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

info@capio.dk 

www.capio.dk

Undertegnede er informeret om ovenståen-

de:

__________    ______________________

Dato  CPR-nr.

__________________________________

Underskrift
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