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Hudöverskott efter fetmakirurgi – villkor
Information för remitterande läkare och patienter
Gäller för: Kirurgkliniken Växjö
Vi opererar enbart viss omfattande hudöverskottsproblematik med klara funktionella
besvär, huvudsakligen på buken. Då görs bukplastikkirurgi när hudöverskottet
avlägsnas på magen och eventuellt i kontinuitet något utåt mot flankerna.
Korrektioner av bysten utförs i enlighet med riktlinjer för tung byst eller
asymmetri. Enbart hängande byst opereras inte inom ramen för offentlig
rekonstruktiv plastikkirurgi. Hudöverskott på armarna och låren tar vi i regel inte
hand om.
För att patienter skall övervägas för kirurgi inom ramen för vår verksamhet finns
villkor som man ska uppfylla. Viktnedgång kan nämligen, pågå i vissa fall även det
andra postoperativa året. I andra fall kan viktuppgång börja det andra året efter
kirurgi. De flesta opererade patienter stabiliserar sin vikt efter det andra året. Av
de skälen finns följande villkor:


Man ska inte vara rökare



BMI ligger under 28



Hudöverskottet ska överstiga fem centimeter mätt på buken från
veckets övre del i avslappnat tillstånd till den lägsta punkten.



Vikten ska ha legat stabilt och under BMI < 28, under ett års tid



BMI upp till 30 och eller mindre hudveck accepteras i enstaka fall
med extrem initial vikt och viktnedgång. Samma gäller om det
finns svårt behandlat hud eksem, irritation eller svampproblem



Man ska vänta ett år efter den sista graviditeten innan man kan
räkna med att bli bedömd.

Kirurgi av detta slag innebär stor risk för postoperativa komplikationer beroende både
på stora sårytor, lång operationstid, och den genomgångna fetmaoperationen.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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