
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientvejledning til operation for pilonidalcyste 

 
En pilonidalcyste er en rede af hår i en sæk (blære) i underhuden. Dette kan ses i revnen mellem 

endeballerne og hvis der opstår betændelse i en sådan, udvikles ofte en smertefuld byld. Hvis der er 

betændelse i pilonidalcysten, skal den opereres akut. 

Mange har gener fra pilonidalcysten uden at der er akut betændelse. Dette kan være siven af væske, irritation 

af huden etc. Hvis man har gener og har haft flere tilfælde med betændelse er det tilrådeligt med operation. 

 

Vigtigt 

Inden operationen er det altid vigtigt at oplyse om, hvis du har pacemaker og om al medicin, du indtager - 

specielt blodfortyndende medicin som Magnyl og Marevan og midler mod depression.  

 

Operationen 

Der er flere forskellige måder at operere og behandle denne sygdom på. Valget af metode afhænger af, hvor 

stor cysten skønnes at være, om der er flere små gange under huden og evt. flere små cyster. Det afhænger 

også af, om man er blevet opereret for det før. 

Ved selve operationen fjerner man det syge væv og såret kan så enten lades åbent eller det kan sys sammen. 

Hvis det bliver syet sammen, skal trådene fjernes efter 14 dage. Hvis såret lades åbent, skal der foretages 

sårskiftning, i begyndelsen dagligt og senere med flere dages mellemrum. Dette kan evt. foregå i samarbejde 

med hjemmeplejen. Vi vælger her at kontrollere sårbehandlingen med en ugentlig kontrol på klinikken, indtil 

såret er helet op. I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at lave en mindre hud- og underhudsplastik 

for at dække såret. Hvilken behandling der vælges i dit tilfælde, afgøres ved en forundersøgelse, hvor disse 

forhold grundigt gennemgås. 

 

Efter operationen 

Det er vigtigt at tage smertestillende medicin. Vi anbefaler tabl. Panodil 500 mg, 2 tabletter x 3 dagligt og 

Brufen 600 mg, 1 tablet x 3 dagligt. Det aftales individuelt, hvornår evt. tråde skal fjernes, men vanligvis efter 

14 dage. I de tilfælde hvor såret behandles åbent, skal der påregnes længere tid til heling, i nogle tilfælde 

helt op til 8-12 uger. De fleste kan dog føre en normal tilværelse og passe deres arbejde længe før selve 

såret er helet. 

 

Komplikationer 

Hvis såret bliver syet sammen kan der opstå infektion. Det kan vise sig ved rødme, varme, hævelse, smerter 

og evt. feber. Du skal henvende dig på klinikken for at få det vurderet, hvis du har ovennævnte symptomer. 

Infektioner skal behandles enten med antibiotika eller ved at åbne såret, så betændelsen kan komme ud. 

Der kan ses misfarvning i huden omkring operationsarret. Dette skyldes lidt blødning i underhuden og er helt 

ufarlig og forsvinder af sig selv igen. 

I sjældne tilfælde kan der være tale om lidt større blødning, som viser sig ved en ansamling i såret eller ved 

at det siver igennem forbindingen. 

Der er risiko for, at man efter behandlingen kan få sygdommen igen og det kan kræve yderligere behandling 

/ operation. 



 
 

 

Søg læge 

Ved større blødning, blodansamling eller tegn på betændelse har du altid mulighed for at kontakte klinikkens 

læge på tlf. 28 93 51 84. Du har også mulighed for – og ret til – at søge vagtlæge eller skadestue. 

 

Ventetid og afbud 

Der kan være ventetid på, at få tid til klinikken og på dagen for undersøgelsen kan der opstå forsinkelser. 

Ved at acceptere tiden hos os, accepterer du denne ventetid. Hvis du eller din henvisende læge mener, at 

du skal have en hurtigere tid, end den vi kan tilbyde, beder vi dig om at finde en anden klinik eller få din læge 

til, at henvise dig til sygehuset. Den dag du kommer til klinikken kan der være forsinkelser i dagsprogrammet. 

Dette skyldes, at det er forskelligt, hvor lang tid der anvendes til den enkelte patient. Dette hverken kan eller 

vil vi planlægge os ud af. Vi forbeholder os retten til, at bruge den tid, der er nødvendigt for, at udføre 

undersøgelser og behandlinger ordentligt og bedst muligt.   

Afbud bedes venligst meddelt klinikken – på tlf. 44 94 85 37 man-tirs og tors-fredag mellem kl. 9 og 15 - 

senest dagen før den planlagte undersøgelse. Vi henleder opmærksomheden på, at for sent afbud eller 

udeblivelse medfører fremsættelse af regningskrav på 500 kr. 
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