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Till Dig som ska genomgå Operation av Pilonidalsinus 
 
 

Operation 
Du har blivit inbokad för operation av Pilonidalsinus, som är en vanlig sjukdom som oftast 
drabbar yngre och är vanligare hos män än kvinnor. Sjukdomen uppträder i form av en 
infekterad böld mellan klinkorna eller ryggslutet. Bölden kan tömma sig spontant eller tömmes 
med operativt ingrepp. Därefter kvarstår ofta fistelbildningar och upprepade infektioner. 
Orsaken till Pilonidalsinus är att hårstrån växer inåt och bildar en cystliknande förändring som 
orsakar infektion och att det vätskar sig. Behandlingen av sjukdomen är i form av kirurgi. Det 
inflammerade området tas bort. 

 
Operationen tar cirka 1 timma. Du får narkos alternativt ryggbedövning under 
operationen, den görs dagkirurgiskt, dvs du kommer på operationsdagen och går hem 
samma dag. 

 
Operationsmetoder 

•  Vid den slutna metoden sys sårkanterna ihop med flera stygn, varefter ett 
kompressionsförband fästes på såret och får sitta kvar i 2-4 dagar. 
Hudsuturerna avlägsnas efter 14 dagar. 
Avvakta med att duscha tills kompressionsförbandet är borttaget, men tvätta 
stjärten efter toalettbesök. En dambinda kan användas som skydd. Tänk på att 
använda löst sittande kläder, så att det blir luftigt kring operationsområdet. 
Nackdelen med att sy ihop sårhålan är att risken för infektioner i sårytan ökar. 

 
•  Vid den öppna metoden, när sårhålan lämnas öppen, är risken mindre för 

infektion och kanske också återkomst av besvären. Nackdelen är att den 
kräver många såromläggningar. Den ger upphov till större besvär efter 
operationen och leder ofta till längre sjukskrivning. Skötseln av såret hemma 
är viktig. 
Du kan behöva hjälp med omläggningar, till att börja med av din distriktssköterska. 
Senare kan du själv hålla såret rent med att duscha morgon och kväll. Tvål bör 
inte användas till att börja med. Sittbada gärna i kroppstempererat vatten 1 
gång/dag 5-10 min, tillsätt gärna lite salt i vattnet. Så länge såret inte är helt läkt 
bör en dambinda användas som skydd. Tänk på att använda löst sittande kläder, 
så det blir luftigt kring operationsområdet. 

 
Hårborttagning 
Vid sjukdomen Pilonidalsinus är det viktigt att hålla området mellan klinkorna fritt från hår. 
Detta på grund av att orsaken till Pilonidalsinus är att hårstråna växer inåt och bildar 
cystliknande förändringar. Om man således håller området mellan klinkorna hårfritt ökar 
chansen att tillståndet förbättras genom att det: 

• ger mindre symtom 

• förbättrar läkningen 

• minskar risken för återfall efter operationen. 
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Hur håller man då området mellan klinkorna fritt från hår? Olika alternativ; 
• Rakning med hyvel – cirka 1 gång/vecka. 
• Rakning med rakapparat – cirka 1 gång/vecka 
• Trimning av håret med hår-trimmer - cirka 1 gång/vecka 
• Hårborttagningsmedel t ex Opilca – cirka 1 gång/vecka – enkelt att använda. 
• Vaxning – hör med hudvårdsspecialist – kan utföras hemma. 
• Laserbehandling för definitiv åtgärd, dyrt, utförs endast i privat regi, 

hör med specialistläkargrupp. 
 

Hur man håller håret borta mellan klinkorna har ingen betydelse, men det 
viktiga är att man gör det! 

 
 
 

Smärta 
Efter operationen gör det oftast ont, när lokalbedövningen släpper. Ta gärna värktabletter 
regelbundet de första dagarna efter operationen t ex T Panodil. 
Ibland kan det vara skönt med en sittring för att avlasta operationsområdet. En liten simring, 
som kan köpas i en leksaksaffär, kan vara ett bra och billigt alternativ. Blås upp till ungefär 
¼, så blir den lagom att sitta på. 

 
Sjukskrivning 
Sjukskrivningens längd är beroende av ingreppet och Dina arbetsuppgifter. 

 
Återbesök 
Vanligtvis ordnas återbesök till sjuksköterskan på kirurgmottagningen. 

 
………………………….. 

 
Uppföljning 
Dagen efter operationen ringer en sjuksköterska från den Dagkirurgiska enheten upp dig för 
att höra hur du mår. 

 
Välkommen! 

 
OBS! Ta med dig detta informationsblad på operationsdagen för eventuell 
komplettering 


