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OPERATIONEN
Igennem ørespytkirtlen forløber nervus fa-

cialis, som er nerven til ansigtets muskler. 

Den deler kirtlen i en større, overfladisk og 
en mindre, dybere del. De fleste knuder sid-

der i den overfladiske del.

Ved fjernelse må man identificere og frilæg-

ge ansigtsnerven for at undgå beskadigelse 

af denne. Trods alle forholdsregler kan 

beskadigelse af nerven ikke fuldstændig 
udelukkes, men heldigvis forekommer det 

yderst sjældent, at der opstår varige mén 
efter en operation.

For at sikre sig, at hele knuden fjernes, 

fjernes også et mindre stykke af det om-

givende spytkirtelvæv, idet ansigtsnerven 
bevares.

For at optimere oversigtsforholdene er det 

oftest nødvendigt at dele af følenerven til 

øreflippen overskæres, hvilket medfører 
nedsat følesans i øreflippen.

For at undgå hævelse på halsen indlægg-

es ofte et dræn med et svagt sug. Drænet 
fjernes oftest dagen efter operationen.

BEDØVELSE
Operationen foregår i helbedøvelse. Under 

hele bedøvelsen vil du blive overvåget af 

anæstesilægen. Læs folderen ”Information 
om fuldbedøvelse og spinalbedøvelse”.

I mange tilfælde er det fordelagtigt at kom-

binere helbedøvelse med lokalbedøvelse 

– særligt for at mindske ubehag og smerter 
efter operationen.

Under operationen bliver der lagt lokal-

bedøvelse i operationsfeltet. Dette medvirk-

er til at fjerne sårsmerterne i de første vig-

tige timer efter operationen.

OPVÅGNINGEN
Når operationen er afsluttet, vågner du af 

narkosen og kommer efter kort tid til sen-

geafsnittet, hvor du vil blive overvåget af 

specielt uddannet personale.

Enkelte patienter kan efter bedøvelsen få 

kvalme og opkastning. Er der optræk til 
kvalme, vil du blive tilbudt kvalmestillende 

medicin. 

Umiddelbart efter operationen kan der kom-

me en nedsat funktion af ansigtsnerven på 

den side, du er opereret. Den ene mund-

vig kan komme til at “hænge” lidt. I langt de 
fleste tilfælde er ansigtsfunktionen helt nor-
mal igen inden for 3 mdr.

SMERTEBEHANDLING EFTER OPERAI-
TON - NÅR DU KOMMER HJEM
Den smertebehandling, der skal gøre det 

nemmere at komme igennem de første 

dage efter operationen, påbegyndes allere-

de før operationen med den Panodil-dosis, 

anæstesilægen anbefaler. Vi anvender den 
medicin, der er anført herunder.

Under indlæggelsen bruges også stærkere 
smertestillende midler fra morfin-gruppen, 
men det er kun nødvendigt i timerne under 

og lige efter operationen.

Mod smerter anbefales Panodil® og Ibu-

metin® - et gigtmiddel som virker godt på 

smerter i halsen.

Voksne
Tbl. Panodil 1 g, 4 gange dgl. (altså ca. hver 

6. time) suppleret med Tbl. Ibumetin 400 

mg, 3 gange dgl.

NB! Den anførte dosis er maksimumdo-
sis.

KÆRE PATIENT

Knuder i ørespytkirtlen er langt overvejende godartede (ca. 80 %). Forud for en evt. operation 

skal du have gennemgået en klinisk undersøgelse. Der vil inden operation være taget en finnål-
spunkttur (nåleprøve) for at undersøge, om det drejer sig om en godartet eller ondartet knude. Får 

en knude lov til at sidde, kan den vokse og udarte sig i ondartet retning.



FJERNELSE AF STING
Sædvanligvis er såret syet med tråde, som 
opløser sig selv, og såret er holdt sammen 

med Steristrips (en slags plaster).

Er der sting tilbage ved den ambulante kon-

trol, fjernes de der.

KOMPLIKATIONER TIL OPERATIONEN
Blødning og infektion er komplikationer, som 

kan opstå ved alle kirurgiske indgreb. Disse 

forekommer heldigvis sjældent ved ørespy-

tkirtelkirurgi.

Den mest alvorlige komplikation er 

naturligvis overskæring af ansigtsnerven. 
Som anført er det en yderst sjældent fore-

kommende komplikation, men i forbindelse 

med operationen kan man manipulere så 

meget med nerven, at den forbigående har 

nedsat funktion. Funktionen kommer dog ret 

hurtigt tilbage.

Derudover har man nedsat følesans sv.t. 

øreflippen, hvilken af nogle opfattes som 
“papøre”.

På længere sigt kan man udvikle et såkaldt 
Freys syndrom, som er abnorm svedten-

dens i forbindelse med fødeindtagelse. 

Svedtendensen er lokaliseret til kinden, hvor 

du er opereret.

FORVENTNINGER TIL RESTULTAT
Efter operationen er følesansen oftest 

ophævet på det ydre øre (“papøre”) og i et 
område omkring operationsarret.

Følesansen på ydre øre vil ofte være per-
manent nedsat, mens følesansen i ansigt-

shuden normaliseres inden for 2-4 måneder.

EFTERBEHANDLING
Udover almindelig kirurgisk kontrol er der 

ingen efterbehandling. Naturligvis er det 

fjernede væv sendt til mikroskopisk un-

dersøgelse.

KONTROL
Du skal til kontrol 8-10 dage efter op-

erationen, hvor steristrips fjernes, og 

vævsprøvesvar meddeles.

PROBLEMER EFTER UDSKRIVELSEN
Hvis der skulle opstå problemer omkring op-

erationsstedet, efter du er udskrevet, eller du 

har spørgsmål, der ikke kan vente til næste 
kontroltid, kan du kontakte Capio.

KONTAKT
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



Revideret af CBU

Sidst revideret: 11. december 2020

Revideres igen: 11. december 2023

Version 2

Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00

Fredag kl. 8.00-16.00

     Odense
Pantheonsgade 25

5000 Odense C

Tlf.: 6548 7070

     MR Aarhus
Morten Børups Gade 8

8000 Aarhus C

Tlf.: 8612 1200

     Hellerup
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup

Tlf.: 3977 7070

     Aarhus
Margrethepladsen 3

8000 Aarhus C

Tlf.: 8612 1186

     Viborg
Stadion Allé 7
8800 Viborg

Tlf.: 8725 0899

info@capio.dk • capio.dk

     Skørping
Himmerlandsvej 36

9520 Skørping

Tlf.: 9839 2244


