PANNELØFT/ØYEBRYNSLØFT
KOMPLIKASJONER
Blødning
Blødning er en av de vanligste komplikasjoner etter kirurgi. Det er imidlertid kun i få prosent det skjer.
Blødning oppstår vanligvis i løpet av de første timer etter operasjonen. Operasjonsområdet vil hovne
opp og kan bli smertefullt. Det kan da i noen tilfeller være nødvendig med en kortvarig re-operasjon
der man åpner såret, stopper blødningen og syr sammen igjen.
Infeksjon
Rutinemessig gis antibiotika som infeksjonsforebyggende tiltak før operasjonen. Infeksjoner er således
et sjeldent et problem. Skulle det allikevel forekomme, utvikler symptomene seg somregel innenfor
den første uken etter operasjon. Infeksjonen viser seg vanligvis ved økende smerter, hevelse og
rødme på operasjonsstedet. Man kan også utvikle feber og nedsatt allmenntilstand. Tilstanden
behandles med antibiotika.
Endring i hudfølelse
Etter operasjonen vil følesansen ofte endre seg i operasjonsområdet. Den kan være redusert, men
også bli helt borte. Særlig utsatt er et mindre område mer baktil i hodebunnen. Noen kan også oppleve
at huden blir overfølsom. Følesansen blir vanligvis normal igjen etter noen måneder, men endringen i
hudfølelse kan vedvare.
Smerter
Operasjonsområdet vil være ømt og man kan ha lette til moderate smerter som vil kunne forverres ved
bevegelse. Smertene forsvinner vanligvis i løpet av få dager, men hos enkelte pasienter kan det
vedvare noe lengre. Smertestillende medisiner vil bli utlevert på klinikken på operasjonsdagen før du
reiser hjem og du vil få resept på smertestillende dersom du har behov for det
Hevelse
Operasjonsområdet vil være hovent etter inngrepet. Vanligvis forsvinner mesteparten av hevelsen i
løpet av få uker, men hos enkelte kan det ta måneder før huden blir normal igjen.
Arr
I begynnelsen vil arrene være røde og litt hovne, men over måneder blir de vanligvis gradvis lysere og
mykere. Enkelte danner dessverre arr som kan bli mindre pene.
Hårtap rundt arrene kan også forekomme. Dette er vanligvis forbigående, men kan noen ganger være
permanent.
Spør din kirurg om arrdannelse ved konsultasjonen.
Forsinket tilheling og tap av hudområde kan forekomme og er ofte relatert til underliggende årsaker
med redusert blodsirkulasjon i hud, som røyking eller sukkersyke. I sjeldne tilfeller kan denne typen
komplikasjoner kreve en korreksjon med hudtransplantasjon
Skade på ansiktsnerven
Skade på ansiktsnerven kan forekomme i enkelte tilfeller. Den kan resultere i delvis tap av bevegelse
og et ” usymmetrisk ” utseende av pannen. I sjeldne tilfeller kan skaden bli permanent.
Andre mulige komplikasjoner
Liten forskjell i utseende mellom høyre og venstre side av pannen.

