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Udtømning af serom 
COSMETIC & SURGERY
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Efter en operation, hvor større områder af huden 
har været løsnet, kan der optræde en væskefyldt 
lomme under huden. En sådan væskefyldt lomme 
kaldes et serom.

Seromer optræder typisk efter en mave-
skindsoperation, men kan optræde efter et 
hvilket som helst kirurgisk indgreb.

Tilstanden opdages typisk ved den første 
kontrol hos sygeplejersken. Huden er lidt 
udspilet og man kan evt. fornemme, at 
væsken flytter sig under huden. Hvis der er 
meget væske, kan man undertiden føle, at 
væsken presser under huden. Seromer gør 
ikke ondt.

Behandling
Sygeplejersken eller lægen udtømmer væ-
sken i ambulatoriet uden bedøvelse med 
en tilpas tyk nål, som indføres under sterile 
forhold.

Udtømningen kræver ingen bedøvelse, 
og man vil kunne køre hjem efter endt 
behandling.

Efter indgrebet

Nogle gange er én udtømning nok, men 
ofte må man have flere udtømninger, 
som hver gang foregår ambulant. Der kan 
forekomme små lommer, som kan være 
svære at udtømme, hvorfor udtømningen i 
sjældne tilfælde foretages ultralydsvejledt, 
men stadig uden bedøvelse.
 
Efter udtømningen taler du med sygeplejer-
sken eller speciallægen, som informerer om 
planen og forholdsregler efterfølgende.

Smerter
Du vil ikke få flere smerter efter en serom-
udtømning. Ofte føles det som en lettelse, 
at væsken ikke længere presser under 
huden.
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Forbinding el. bandage 
Området som er udtømt skal behandles 
med en komprimerende bandage (f.eks. 
mavebælte)

Bad
Du må tage bad som foreskrevet under 
anbefalinger for det primære indgreb, du 
har gennemgået

Aktivitet
Så længe der gendanner sig serom, bør du 
indskrænke dit aktivitetsniveau for ikke at 
fremprovokere mere væskeansamling.

Arbejde/sygemelding 
Gælder som foreskrevet under anbefa-
linger for det primære indgreb, du har 
gennemgået.

Mulige bivirkninger og 
komplikationer

Alvorlige og/eller typiske bivirkninger  
og komplikationer for dette indgreb 
En seromudtømning medfører en lille risiko 
for infektion svt. indstiksstedet.
Hvis der kommer yderligere rødme eller 
ømhed af huden efter en seromudtøm-
ning, vil du blive tilbudt en antibiotika- 
behandling.
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