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Generelt: Mindre kirurgiske inngrep ved Hudklinikken foregår i 
lokalbedøvelse som ikke virker på bevissthetstilstanden. Imidlertid kan 

man likevel oppleve psykiske reaksjoner eller slapphet. Dersom du er 
usikker på dette, unngå å kjøre egen bil evt ta med deg følge. 

 
Lokalbedøvelsen inneholder Xylocain og Adrenalin. Huden i det 
aktuelle området blir raskt følelsesløs og er det 1/2 -2 timer. 

Adrenalin gjør at blodkarene trekker seg sammen midlertidig og gir mindre blødning og medvirker til 
at bedøvelsen beholdes lenger lokalt. De få som er plaget med hjertebank eller uvelhet av adrenalin, 
kan få lokalbedøvelse uten. 

EMLA krem til lokalbedøvelse av huden kan benyttes dersom man (spesielt barn) er særlig ømfintlig 
for sprøytestikk eller kun skal fjerne overflatiske vorter mm, men da må kremen påføres 1-2 timer før 
inngrepet. 

OBS!  Blodfortynning med MAREVAN skal vanligvis stanses 2 dager før operasjonsdagen og 
gjenopptas dagen etter, men husk alltid å konferere med legen om dette på forhånd. 

Acetylsalicyl (Dispril, Globoid, Albyl), andre betennelsesdempende medikamenter (Voltaren, 
Brufen, Ibux, Viox mm, E-vitamin   skal vanligvis unngås 1-2 uker før og inntil 1 dag etter 
inngrepet da disse preparatene kan øke faren for blødning eller hematomdannelse. 
 

Røyking bør unngås de 2 siste ukene før det kirurgiske inngrepet og de 2 første ukene etterpå, 
(spesielt hvis det er snakk om plastikkirurgi med hudtransplantasjon, lappekirurgi, ansiktsløft osv. da 
det er større risiko for redusert blodforsyning til huden ifm røyking.) 

 
Alkohol bør også unngås den siste uken før og 1-2 uker etter spesielt større hudkirurgiske inngrep da 
alkoholens utvidelse av blodkarene kan medføre økt blødningstendens.   
 

Reiser, ferier, fysisk aktivitet og sosiale begivenheter.  Ikke planlegg kirurgiske inngrep som kan 
vente, for tett opptil reiser, ferier osv. Dersom en eller annen komplikasjon skulle oppstå, er det 
tryggest å ha litt å gå på (3-4 uker).   
 
Antrekket på operasjonsdagen bør være lett og ledig. Unngå smykker, kostbare klær, bluser / skjorter 
og det peneste undertøyet dersom det er i nærheten av området som skal opereres. Skulle det komme 
en blodflekk kan den være vanskelig å få fjernet.  

 
ER DU I TVIL OM HVORDAN DU SKAL FORHOLDE DEG, TA KONTAKT MED VÅR 

SYKEPLEIER ELLER DEN LEGEN SOM BEHANDLER DEG I GOD TID FØR 
OPERASJONSDAGEN! 

 
#operasjonsinformasjon #småkirurgi 
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