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Informerat samtycke - Ögonbrynslyft 

Instruktioner 

Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din 

kirurg att informera dig om ögonbrynslyft, dess risker såväl som alternativa 

behandlingar. Det är viktigt att du läser all den här informationen noga. Var vänlig 

och sätt din signatur på varje sida, vilket visar att du läst sidan och samtycker till 

operation såsom föreslaget av din plastikkirurg, med ditt godkännande. 

 

Allmän information 

Området runt pannan och ögonbrynen visar ofta synbara tecken på åldrande. En 

slapphet i strukturerna i området kan orsaka hängande ögonbryn, hängande övre 

ögonlock, fåror i pannan och bekymmersrynkor. Med ett ögonbrynslyft stramar man 

åt de vävnader som orsakar problemet och slätar därmed ut pannan, lyfter 

ögonbrynen och förbättrar bekymmersrynkorna. Man kan välja att göra bara ett 

ögonbrynslyft eller kombinera detta med andra behandlingar, t ex ansiktslyft eller 

ögonlocksplastik. Fördelarna med ögonbrynslyft är att det finns flera olika metoder 

för att utföra ingreppet, inklusive endoskopisk. Ögonbrynslyft är ett ingrepp som 

individualiseras för varje patient. Hur man lägger snitten kan variera, liksom tekniken 

som din plastikkirurg väljer, för att passa dina individuella behov. Ett ögonbrynslyft 

kan inte förhindra åldrande.  

 

Alternativa behandlingar 

Alternativa behandlingar inkluderar att inte behandla slappheten i pannan och 

ögonbrynsregionen alls. Man kan också välja andra tillvägagångssätt för att 

behandla hudens slapphet och rynkor, t ex genom laser eller kemisk peeling. Även 

alternativa behandlingar är förenat med risker och potentiella komplikationer. 



 

 
 

Renaissance Clinique  •  Strandvägen 15  •  114 56 Stockholm   

Tel: 08- 66 70  800  •  Fax:  08- 665 60 90  

E-mail Adress: contact@renaissanceclinique.com  •  www.renaissanceclinique.com  Page 2 
 

Risker med ögonbrynslyft 

Varje kirurgiskt ingrepp är förenat med risker och potentiella komplikationer. Det är 

viktigt att du förstår det. Alla behandlingar har dessutom sina begränsningar. En 

persons val att undergå en kirurgisk behandling är en avvägning mellan risker och 

fördelar. Även om majoriteten av alla patienter slipper komplikationer, bör du 

diskutera alla tänkbara risker med din plastikkirurg för att säkerställa att du är helt på 

det klara med alla tänkbara konsekvenser som ett ögonbrynslyft kan få. 

 

Blödning - Det är möjligt, dock ovanligt, att blöda en del under eller efter ingreppet. 

Intraoperativa blodtransfusioner kan behövas. Om du skulle drabbas av en 

postoperativ blödning så kan du behöva en akut dränering eller en blodtransfusion. 

Ta ingen aspirin eller antiinflammatoriska läkemedel tio dagar innan operationen, 

eftersom det kan öka risken för blödningar. Icke receptbelagda örter och kosttillskott 

kan också öka risken för blödning. Hematom kan uppträda när som helst efter en 

skada. Om blodtransfusion blir nödvändigt finns risk för blodrelaterade sjukdomar 

såsom hepatit och HIV (AIDS). Heparin, som används för att förhindra blodproppar, 

kan orsaka blödning och minska antalet blodplättar.  

 

Infektion - Infektioner är ovanliga. Om en infektion skulle uppstå kan behandlingen 

inkludera antibiotika, inläggning på sjukhus och/eller ytterligare kirurgiska ingrepp.  

 

Missfärgningar i huden, svullnad och blånader är normalt efter ett ögonbrynslyft. 

Huden på och runt operationsområdet kan vara ljusare eller mörkare än övrig hud. 

Även om det är ovanligt kan svullnad och missfärgningar kvarstå under en längre tid 

och kan i ovanliga fall bli permanent.  
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Känselförändringar – Det är vanligt med känselbortfall i huden runt det opererade 

området. Det är inte säkert att du får tillbaka känseln i området runt ögonbrynen eller 

skalpen. Kronisk klåda kan uppstå som en effekt av ett ögonbrynslyft.  

 

Irregulariteter i huden – Irregulariteter i hudens konturer och sänkor kan uppstå 

efter ett ögonbrynslyft. Synliga och påtagliga rynkor i huden kan uppstå. Överbliven 

hud vid änden av operationssnittet eller ”hundöron” kan förekomma eftersom huden 

plisseras när det finns för mycket överskottshud. Detta tillstånd kan förbättras med 

tiden eller korrigeras med kirurgi. 

 

Ärrbildning – All kirurgi efterlämnar ärr, en del mer synliga än andra. Även om man 

förväntar sig att såren ska läka bra så kan anormal ärrbildning uppstå i huden eller 

de underliggande vävnaderna. Ärr kan vara oattraktiva och ha en avvikande färg än 

kringliggande hud. Själva ärrvävnaden kan också variera och ärr kan vara 

asymmetriska (se olika ut på högra jämfört med vänstra sidan av kroppen). Det finns 

också risk för märken på huden efter suturer. I vissa fal kan det krävas kirurgisk 

behandling av ärren.  

 

Att ändra metod vid ögonbrynslyft – I vissa fall, beroende på faktorer som 

upptäcks när det är dags för operation, kan din kirurg behöva ändra teknik och 

metod för ögonbrynslyftet. Detta kan innebära att istället för ett endoskopisk lyft görs 

ett standardlyft. 

 

Kirurgisk anestesi – Både lokalbedövning och narkos involverar risker. Risken finns 

för komplikationer, skador och till och med dödsfall. Detta gäller alla former av 

narkos och sedering.  
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Nervskada – Det föreligger risk för skada på både motoriska och sensoriska nerver 

under ett ögonbrynslyft. Försvagning eller förlust av rörelser i pannan och 

ögonbrynen kan förekomma. De flesta får tillbaka den motoriska funktionen, 

permanent försvagning är ovanligt. Skada kan också uppstå på de sensoriska 

nerverna i pannan, skalpen och tinningen. Minskad känsel runt skalpen är normalt 

efter ett ögonbrynslyft. Permanent känslobortfall eller smärtsamma nerver som 

fastnat i ärrvävnaden är ovanligt. 

 

Skada på djupare strukturer – Vid alla operationer föreligger risk för skada på 

djupare strukturer inklusive nerver, blodkärl, muskler och lungor (pneumothorax). 

Hur stor risken är varierar mellan olika ingrepp. Skadan som uppstår kan vara 

tillfällig eller permanent.  

 

Asymmetri – En människas ansikte är normalt sett asymmetriskt. Det kan finnas 

variationer från en sida till en annan även efter ögonbrynslyftet. Ytterligare kirurgi 

kan krävas för att korrigera eventuell asymmetri.  

 

Fördröjd läkning – Det föreligger risk för att såren inte läker som de ska, eller inte 

så fort som de borde. En del områden kring ögonbrynen eller skalpen kanske inte 

läker normalt eller tar lång tid på sig för att läka. Under tiden kan hud och vävnad dö. 

Detta kan kräva frekvent bandagebyte eller ytterligare kirurgiska ingrepp för att ta 

bort den vävnad som inte läkt. Rökare löper högre risk att förlora hud och drabbas av 

komplikationer till följd av fördröjd läkning.  
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Allergiska reaktioner – I sällsynta fall kan allergi mot tejp, suturmaterial, lim, 

blodprodukter, ytliga redskap eller injicerade vätskor uppstå. Allvarliga reaktioner, 

som kan leda till anafylaktisk chock, kan uppstå av läkemedel, antingen de som ges i 

samband med operationen eller receptbelagd medicin. Allergiska reaktioner kan 

kräva tilläggsbehandling.  

 

Vätskeansamlingar – Vätskeansamlingar kan uppträda mellan huden och 

underliggande vävnad.  Detta kan kräva tilläggsbehandlingar, t ex dränering.  

 

Irritation av ögonen – Irritation eller torrhet i ögonen kan förekomma efter ett 

ögonbrynslyft eller när patienten  genomgått ögonlocksplastik samtidigt.  

 

Smärta – Du kommer att ha ont efter din operation. Smärtan kan vara av varierande  

intensitet och varaktighet. Kronisk smärta är sällsynt med kan uppstå då nerver blir 

instängda i ärrvävnaden.   

 

Hudkänslighet – Klåda, ömhet eller överdriven känslighet för kallt och varmt kan 

uppstå. Vanligtvis är detta övergående, men i sällsynta fall kan tillståndet bli kroniskt.  

 

Förlust av hår – Du kan tappa hår på skalpen där som snittet lagts. Man kan inte  

förutsäga om detta kommer att ske. Hårförlusten kan vara permanent eller tillfällig.  

 

Djupare suturer – En del kirurgiska tekniker använder små skruvar eller 

permanenta och djupa suturer. Du kanske lägger märke till dessa efter din operation. 

Suturer kan spontant bli synliga genom huden och orsaka irritation som kan kräva att 

de tas bort.  



 

 
 

Renaissance Clinique  •  Strandvägen 15  •  114 56 Stockholm   

Tel: 08- 66 70  800  •  Fax:  08- 665 60 90  

E-mail Adress: contact@renaissanceclinique.com  •  www.renaissanceclinique.com  Page 6 
 

I extremt ovanliga fall kan skruvarna penetrera skallen. Intrakraniell skada är 

sällsynt, men risken finns. Om detta inträffar kan du behöva behandling för detta. 

Senare kan det bli nödvändigt att ta bort skruvarna eller de djupa suturerna.  

 

Störningar i ögonlocken – Störningar som innebär anormal positionering av de 

övre ögonlocken (ptos), lös hud på ögonlocken eller anormal slapphet i de nedre 

ögonlocken (ektropion) kan vara närvarande tillsammans med en hängande panna 

och ögonbryn. Ett ögonbrynslyft kan inte åtgärda detta, du kommer att behöva 

ytterligare kirurgiska ingrepp. 

 

Chock - I ovanliga fall kan ditt ingrepp leda till trauma, särskilt när flera och/eller 

omfattande ingrepp utförs. Även om allvarliga komplikationer är ovanliga, kan 

infektioner och vätskeförlust leda till svår sjukdom och död. Om kirurgisk chock 

uppstår kommer patienten att läggas in på sjukhus för behandling.  

 

Otillfredsställande resultat – Även om man kan förvänta sig goda resultat, finns 

det inga uttryckliga eller underförstådda garantier vad gäller resultatet. Du kan bli 

besviken med resultaten efter ditt ögonbrynslyft. Detta inkluderar missnöje med 

asymmetri, ärr, synbara deformiteter i änden av operationssnitten (hundöron), 

oförmåga att röra ansiktet, dålig läkning och känslobortfall. Ytterligare kirurgi kan 

vara nödvändigt för att försöka förbättra dina resultat. 

 

Djup ventrombos, Hjärt- och lungkomplikationer – Operationer, och särskild 

långa sådana, kan orsaka blodproppar. Detta kan i sin tur leda till lungkomplikationer 

(lungembolier), fettdepåer (fettembolier) eller delvis lungkollaps efter anestesi.  
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Lung- och fettemboli kan bli livshotande och/eller dödligt i vissa fall. Att flyga, vara 

inaktiv och andra förhållanden kan öka risken för att blodproppar vandrar till lungorna 

och orsakar en stor blodpropp som leder till döden. Det är viktigt att diskutera din 

medicinska historia avseende blodproppar, svullna ben, användningen av östrogen 

eller p-piller med din läkare. Detta kan bidra till att blodproppar bildas. 

Hjärtkomplikationer är en risk vid all kirurgi och anestesi, även för patienter utan 

symtom. Om någon av dessa komplikationer skulle uppstå kan du behöva 

tilläggsbehandlingar eller läggas in på sjukhus. Om du har andningssvårigheter, 

bröstsmärtor eller oregelbunden hjärtrym – sök omedelbart läkarvård. 

 

Ytterligare råd 

Långvariga resultat – Din panna och området runt ögonbrynen kan komma att 

förändras i takt med att du åldras, solexponering, viktnedgång, viktuppgång eller 

andra omständigheter som inte har något med din operation att göra. Ett 

ögonbrynslyft stoppar inte åldrandet eller gör att pannan stramas åt för all framtid. 

Framtida kirurgi eller andra behandlingar kan krävas för att bibehålla resultatet av ett 

ögonbrynslyft.  

 

Hudåkommor / Hudcancer - Ett ögonbrynslyft är ett kirurgiskt ingrepp för att strama 

åt hud och djupare strukturer i ansiktet. Hudåkommor och hudcancer kan uppstå 

oberoende av ingreppet. 

 

Användandet av fibrinlim – Fibrinlim tillverkas av värmebehandlade komponenter 

som utvinns ur människoblod. Det används för att inaktivera virusöverföring och för 

att hålla ihop vävnad vid operationer, och på så sätt minska de postoperativa 

blånaderna. Produkten är noga framställd av blodplasma från donatorer som inte bär 
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på vare sig hepatit, syfilis eller HIV. Produkterna har använts som ett tätningsmedel 

på ett säkert sätt inom hjärt- och allmänkirurgi under många år. Produkten anses 

kunna minska blödningar och hålla samman vävnader under operationen. 

 

Tidigare kirurgiska ärr – Om man har ärr från tidigare ansiktslyft kan det begränsa 

mängden hud som kan stramas åt.  

 

Information till kvinnliga patienter – Det är viktigt att du meddelar din kirurg om du 

äter p-piller, östrogen eller om du misstänker att du är gravid. Många läkemedel, 

inklusive antibiotika, kan neutralisera effekten av p-piller vilket gör att man kan 

befruktas och bli gravid.   

 

Intima relationer efter operationen – Operationen inkluderar koagulering av 

blodkärl och alla former av ansträngande aktiviteter kan öppna dessa blodkärl och 

leda till blödningar eller hematom. Ansträngande aktiviteter som höjer din puls kan 

orsaka blånader, svullnad och behovet av ytterligare kirurgi för att kontrollera 

blödningarna. Det är klokt att avstå från sexuella aktiviteter tills din läkare kunnat 

konstatera att det är säkert.  

 

Rökning, passiv rökning, nikotinprodukter (plåster, tuggummi, nässpray) – 

Patienter som röker, använder tobak och/eller nikotin löper större risk för allvarliga 

komplikationer såsom att huden dör, försenad läkning och kraftigare ärrbildning. 

Personer som är utsatta för passiv rökning löper också större risk för liknande 

komplikationer. Dessutom kan rökning ha en negativ effekt på anestesi och 

återhämtning efter anestesin. Några bieffekter som kan uppstå är hosta och ökad 
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blödning. Personer som inte exponeras för tobaksrök eller produkter innehållandes 

nikotin löper betydligt mindre risk att drabbas av komplikationer.  

 

Var vänlig ange din nuvarande status nedan: 

____ Jag är en icke-rökare och jag använder inga produkter som innehåller nikotin. 

Jag är medveten om riskerna med passiv rökning och att det kan orsaka 

komplikationer.  

____ Jag är rökare och använder produkter innehållandes tobak och nikotin. Jag är 

medveten om riskerna för komplikationer som kan vara relaterade till rökning och 

användandet av produkter innehållandes nikotin.  

Det är viktigt att avstå från rökning i minst sex veckor innan operationen och en tid 

efteråt tills din läkare meddelar att det är säkert att återuppta vanan om det är vad 

patienten önskar.  

 

Psykiska sjukdomar och elektiv kirurgi – Det är viktigt att alla patienter som söker 

för att undergå elektiv kirurgi har realistiska förväntningar på resultatet, som ska 

fokusera på förbättring snarare än perfektion. Komplikationer och missnöjdhet med 

resultatet är ibland oundvikligt, kan kräva tilläggskirurgi och är ofta stressande. Var 

vänlig och tala öppet med din kirurg, innan operationen, om du lider av depressioner 

eller andra psykiska sjukdomar. Även om resultaten kan vara till glädje för många 

kan effekterna på patientens mentala hälsa inte förutspås.  

 

Mediciner – Det finns många biverkningar som kan uppstå som ett resultat av 

receptbelagda örter och läkemedel. Stäm av med din läkare om eventuella 

interaktioner mellan läkemedel som du redan tar och de du kommer att ges. Om du 
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drabbas av någon biverkning, sluta omedelbart att ta medicinen och ring din 

plastikkirurg för vidare instruktioner.  

 

Om du får en allvarlig reaktion, uppsök genast närmaste akutmottagning. När du tar 

de receptbelagda smärtstillande du kommer att få efter operationen ska du vara 

medveten om att dessa kan påverka din tankeförmåga och din koordination. Kör inte 

bil, operera inte avancerad utrustning, fatta inga viktiga beslut och drick ingen 

alkohol. Ta bara din ordinerade medicin enligt rekommendation.  

 

Ytterligare kirurgi (omoperationer) 

Det fins många faktorer som kan påverka operationens resultat på lång sikt. Om det 

skulle uppstå komplikationer kan ytterligare kirurgi eller andra behandlingar krävas. 

En andra operation kan vara nödvändig för att uppnå optimala resultat. Även om 

komplikationer sällan tillstöter är de risker som nämnts särskilt förknippade med ett 

ögonbrynslyft. Andra komplikationer kan tillstöta men är än mer ovanliga. Medicin 

och kirurgi är ingen exakt vetenskap. Även om man kan förvänta sig goda resultat 

finns det inga uttryckliga eller underförstådda garantier. I vissa fall är det kanske inte 

möjligt att uppnå optimala resultat med bara ett enda ingrepp.  

 

Patientens samtycke 

Följ din läkares instruktioner noga; detta är helt nödvändigt för att du ska uppnå 

optimala resultat. Det är viktigt att ditt operationssnitt inte utsätts för onödigt våld, 

svullnad, nötning eller rörelse under tiden som du läker. Personlig och yrkesmässig 

verksamhet måste begränsas. Skyddande bandage och dränage ska inte tas bort 

såvida din plastikkirurg inte instruerat dig att göra det.  
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Hur framgångsrik din postoperativa rörelseförmåga är beror på både kirurgi och 

efterföljande vård. Fysisk aktivitet som ökar din puls kan orsaka blånad, svullnad, 

vätskeansamlingar och behov av ytterligare kirurgi. Det är klokt att avstå sexuella 

aktiviteter tills din läkare säger att det är säkert. Det är viktigt att du går på 

efterkontroller och gör vad du kan för att påskynda ditt tillfrisknande. 

 

Ekonomiskt ansvar 

På Renaissance Clinique erbjuder vi flera olika alternativ så att våra patienter kan 

fatta ett enkelt beslut avseende hur de vill finansiera sin kosmetiska behandling. 

Priset vi ger dig under konsultationen inkluderar alla kostnader. Det tillkommer inga 

dolda kostnader för t ex operationssal eller andra avgifter som andra kliniker kanske 

lägger till i sista minuten.   

 

Kontant 

Att betala kontant är alltid det enklaste och lättaste sättet att betala.  

 

Postanvisningar och checkar 

Vi accepterar postanvisningar och checkar för vilken summa som helst  

 

Kreditkort 

Vi accepterar alla stora kreditkort: 

• Master Card  

• Visa  

• American Express  
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Finansiering 

Det är inte längre nödvändigt att senarelägga ett kirurgiskt ingrepp som du verkligen 

vill göra. Du behöver heller inte oroa dig för att inte kunna betala. Vi arbetar 

tillsammans med Connect Capital. Det här alternativet ger dig möjlighet att betala lite 

varje månad men under en längre tid.  Självklart är du alltid välkommen att gå via din 

egen bank, finansinstitut eller kreditföretag för att säkra dina lån. Valet är ditt. Gå in 

på vår hemsida för att ladda ner ansökningsformulär. 

 

Ansvarsfriskrivning 

Formuläret för informerat samtycke används för att kommunicera information om den 

föreslagna kirurgiska behandlingen, dess risker och tänkbara alternativa 

behandlingar inklusive icke-kirurgiska sådana. Processen för informerat samtycke är 

ett försök att definiera principerna bakom riskinformationen, vilket generellt borde 

möta de flesta patienters behov. Men, formuläret för informerat samtycke ska inte 

betraktas som allomfattande när det kommer till att definiera andra 

behandlingsalternativ och ingreppets risker. Din plastikkirurg kan förse dig med 

ytterligare eller annan information som baseras på ditt specifika fall och din 

medicinska status. Formuläret för informerat samtycke syftar inte till att definiera eller 

fungera som en standard för medicinsk vård. En standard baseras på alla fakta vid 

varje individuellt fall och kan komma att ändras i takt med att vetenskapen och 

tekniken utvecklas och en ny praxis görs gällande. Det är viktigt att du läser 

ovanstående noggrant och att alla dina frågor är besvarade innan du signerar ditt 

samtycke på nästa sida. 
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Samtycke för kirurgi / förfarande / behandling  

1. Jag befullmäktigar härmed Dr. Montroyal och sådana assistenter som kan bli 

utvalda att utföra följande ingrepp/behandling: 

ÖGONBRYNSLYFT (PANNLYFT) 

Jag har fått följande informationsblad: 

INFORMERAT SAMTYCKE - ÖGONBRYNSLYFT 

2. Jag inser att det, under operationen och den medicinska behandlingen eller 

anestesin, kan inträffa oförutsedda händelser som nödvändiggör andra ingrepp eller 

förfaranden än de som nämns ovan. Därför befullmäktigar jag ovan nämnda läkare 

och hans assistenter eller utvalda ställföreträdare att utföra sådant som enligt hans 

professionella bedömning är nödvändigt eller önskvärt. Fullmakten under denna 

paragraf ska inkludera alla tillstånd som kräver behandling och som inte är kända för 

min läkare då behandlingen startar. 

3. Jag samtycker till den anestesi som anses nödvändig eller tillrådig. Jag är 

medveten om att alla former av anestesi är förenat med risker och möjligheten finns 

för komplikationer, skador och ibland döden.  

4. Jag erkänner att ingen har gett mig några garantier angående resultatet.   

5. Jag samtycker till att bli fotograferad eller filmad före, under och efter 

operationen(erna) eller behandlingen(-arna), vilket inkluderar lämpliga delar av min 

kropp, för medicinska eller vetenskapliga syften eller i utbildningssyfte, under 

förutsättning att min identitet inte avslöjas av bilderna.   

6. I medicinskt utbildningssyfte samtycker jag till observatörers tillträde i 

operationssalen.   

7. Jag samtycker till avyttrandet av alla typer av vävnad, medicintekniska produkter 

eller kroppsdelar som kan tas bort.   
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8. Jag samtycker till användandet av blodprodukter om min kirurg och/ eller hans 

utvalda, skulle anse att detta är nödvändigt. Jag är medveten om att detta medför 

potentiellt allvarliga hälsorisker.   

9. Jag ger mitt tillstånd för att lämna ut mitt personnummer till lämpliga organ för 

juridisk rapportering och registrering vid en medicinsk enhet, om så är nödvändigt.  

10. Jag förstår att kirurgens avgifter är separerade från kostnaden för anestesi och 

sjukhusavgifter, och jag accepterar detta. Om ett andra ingrepp blir nödvändigt 

kommer jag att krävas på ytterligare avgifter.  

11. Jag inser att det är ett alternativ att INTE genomgå operationen.  

12. MAN HAR FÖRKLARAT FÖLJANDE FÖR MIG PÅ ETT SÄTT SOM JAG 

FÖRSTÅR: 

a. OVAN NÄMNDA BEHANDLING ELLER INGREPP SOM JAG SKA UNDERGÅ  

b. DET KAN FINNAS ALTERNATIVA INGREPP ELLER BEHANDLINGSMETODER 

c. INGREPPET ÄR FÖRENAT MED RISKER  

JAG SAMTYCKER TILL BEHANDLINGEN ELLER INGREPPET OCH TILL OVAN 

NÄMNDA (PUNKT 1-12). JAG ÄR NÖJD MED HUR MAN HAR FÖRKLARAT 

DETTA FÖR MIG.  

 

______________________________________________        _______________ 
Patienten eller patientens förmyndare                                         Datum 
 
 

Vittne 
 

 

 


