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De sygdomme, der kan føre til operation af 
ørespytkirtlerne  er især knuder. Disse er dog heldigvis 
oftest godartede. De kommer gradvist men kan blive 
voldsomt store, hvis de ikke bliver fjernet.

Mundhulen er beklædt med en 
slimhinde, der holdes fugtig af spyt. 
Spyttet  kommer fra tre par spytkirtler.  
Et par ligger under tungen, et par 
under  kæben, og det sidste par, 
som kaldes ørespytkirtlerne, ligger 
foran  øret. Det er hævelse af øre
spytkirtlerne, der fx giver fåresyge.

Ørespytkirtlen sørger især for spyt
produktion, når du spiser. Da du har 
flere spytkirtler, kan du godt undvære 
øre spytkirtlen. Kirtlerne under kæben 
producerer hele tiden spyt. Det er 
årsagen til, at tandlægen må anvende 
en spytsuger under tungen, mens han 
arbejder. 

Behandling af 
ørespytkirtlen 
Operation af ørespytkirtlen er en 
specialist opgave pga. de mange 
nerver, der ligger omkring ørespyt
kirtlen. I forbindelse med operation af 
ørespytkirtlen skal man især passe på 
ansigtsnerven.

Forundersøgelse
Inden beslutningen om en operation 
kommer  du til forundersøgelse hos 
en af vores speciallæger i ørenæse
halskirurgi.

Speciallægen lytter til dine symptomer 
og undersøger kinden og halsen. I 
enkelte tilfælde kan der være behov 
for at lave en ultralydsscanning.

Aftaler I, at en operation er 
nødvendig,  gennemgår speciallægen 
forløbet  samt mulige bivirkninger 
og komplikationer  med dig. I taler 
desuden  om, hvad du kan forvente dig 
af operationen.

Datoen for operationen kan du selv 
være med til at bestemme, så den 
passer ind i din kalender.

Forventninger
Du skal forvente, at kinden er hævet i 
den første tid efter operationen. Der 
vil være nedsat følesans over kinden 
og ved øre flippen. Der kan gå 2  3 
måneder,  inden følesansen er normal 
igen.

Forberedelse
Vi anbefaler, at du inden operationen 
har læst denne folder samt folderen 
”Generel  vejledning i forbindelse med 
din operation ”. 

Faste
Operationen foregår i fuld bedøvelse, 
og du skal derfor møde fastende til 
operationen .

Pause med medicin
Se angående dette i folderen ”Generel  
vejledning i forbindelse med din 
operation ” eller ”Vanlig medicin i for
bindelse med din operation”.

Fjernelse af skæg og hår
Hvis du har skæg eller hår i det 
område,  hvor du skal opereres, bedes 
du selv fjerne det om morgenen på 
operationsdagen. Det skal du gøre for 
at huden kan blive desinficeret og vi 
kan sætte plaster på såret.

Indlæggelse
Du må forvente at være indlagt natten 
over. Udskrivelsen sker efter morgen
maden. 

Kirteludførselsgang

Tunge

Tungespytkirtel

Ørespytkirtel

Kæbespytkirtel

Spytkirtlernes placering
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Operation
Operationen varer ca. 2  3 timer.

Du bliver bedøvet ved, at der lægges  
en kanyle ind i håndryggen, hvor 
bedøvelsesmidlet  sprøjtes ind.

Speciallægen lægger et snit foran øret 
og ned under underkæben. Snittet 
lægges i en naturlig fold på halsen. 
Det betyder, at arrene meget hurtigt 
bliver usynlige.

Efter at ansigtsnerven er frilagt og 
i sikker  afstand fra knuden, fjernes  
knuden  med det omgivende 
ørespytkirtelvæv.  Under operationen  
anvendes der et specielt apparat  
(Neurosign), som registrerer, om 
speciallægen er tæt på ansigtsnerven. 
Dermed minimeres risikoen for at 
beskadige ansigtsnerven. 

Ved operationens afslutning lægger 
speciallægen et sugedræn, som er en 

tynd plastikslange syet fast til huden 
nær operationsstedet. Dette sker 
for at fjerne overskydende blod og 
vævsvæske  fra operations såret.

Derudover får du et plaster henover 
stingene . Det fjernede væv sendes til 
nærmere  undersøgelse.

Efter operationen
Efter operationen taler du med 
speciallægen  og sygeplejersken,  
som informerer om planen 
og forholdsregler  i tiden efter 
operationen. 

Smerter
Du kan have lette smerter efter 
operationen.  Du kan få smertestillende 
medicin, hvis du har behov for det.

Dræn
Drænet bliver fjernet næste morgen, 
inden du skal hjem.

Efter udskrivelsen
Smerter
Du kan evt. have behov for 
smertestillende  håndkøbsmedicin.

Mad og drikke
For at undgå at stimulere 
spytproduktionen  for meget, skal du 
undgå stærkt krydret  mad de første 2 
uger efter operationen.

Sår / plaster
Plasteret må du fjerne 24 timer efter 
operationen, og du skal kun have 
plaster  på igen, hvis det væsker fra 
såret. Steristrips hen over såret skal 
blive siddende, indtil du kommer til 
ambulant opfølgning.

Bad
1 døgn efter, at drænet er fjernet, må 
du tage brusebad. 

Hævelse og misfarvning
Operationsområdet bliver oftest 
hævet  og misfarvet i den første uge til 
to. Det forsvinder af sig selv.

Daglige gøremål
Almindelig daglig aktivitet og gøremål 
kan du genoptage stille og roligt, som 
du formår. 

Sport og motion bør du vente med til 
efter den ambulante opfølgning. 

Arbejde og sygemelding
Du skal regne med at være sygemeldt 
7  10 dage og evt. længere, hvis dit 
arbejde er fysisk krævende. Du aftaler 
med speciallægen, hvad du skal regne 
med i din situation.

Fjernelse af tråde og opfølgning
En uge efter operationen kommer du 
til ambulant opfølgning, hvor trådene 
bliver fjernet. Her får du også svar på 
under søgelsen af spytkirtlen.

Mulige bivirkninger og 
komplikationer 
Blodansamling og infektion
Der kan opstå blodansamling og 
betændelse  i såret. Hvis du får 
feber  eller voldsom hævelse, kan 
det være tegn på betændelse eller  
blodansamling.  I så fald skal du 
kontakte  os.

Føleforstyrrelse til det ydre øre
Følenerven til det ydre øre sender 
en sidegren ind i spytkirtlen. Denne 
kan påvirkes ved operationen, og 
det kan medføre en forbigående 
føleforstyrrelse  til det ydre øre, som 
varer op til 10 uger. I sjældne tilfælde 
er føleforstyrrelsen til det ydre øre 
permanent.

Nedsættelse af ansigtsmimikken
Selv om ansigtsnerven næsten 
altid  bevares intakt, kan det være 
nødvendigt  at skubbe til grenene 
under  vejs. Derfor vil ca. 10  15%, 
af dem, som bliver opereret, have 
en forbigående nedsættelse af 
ansigtsmimikken.  Det er næsten altid 
mundvigen,  det går ud over. Det kan 
vare fra nogle få dage til 4  5 uger, 
hvilket dog er sjældent. For at mindske 
risikoen for skade på ansigtsnerven,  
bliver den under operationen 
overvåget  vha. elektroder i panden og 
mundvigen.

Freys-syndrom
Et særligt fænomen er det såkaldte 
Freyssyndrom, hvor endegrenene 
af de små nerver, der stimulerer 

Snit
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Egne notaterspytkirtlerne,  vokser ind i hudens 
svedkirtler på halsen. Det betyder, at 
du kan blive fugtig på halsen, når du 
bliver rigtig lækkersulten. Tilstanden 
ophører sædvanligvis af sig selv efter 
nogle måneder, og mange opdager 
det slet ikke. Man kan dog måle, at op 
mod halvdelen af de opererede har 
fænomenet i større eller mindre grad.
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