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Velkommen
Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos
os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter, hvor dit behandlingsforløb er vores første prioritet.
PrivatHospitalet Danmark har eksisteret siden 1991 og er i dag Danmarks største
privatejede danske hospital. Hospitalet bliver til dagligt drevet af hospitalschef Bettina
Hardt-Madsen.
Vi råder over operationsstuer, ambulatorier og sengepladser. Vi har kompetente specialister tilknyttet inden for hver deres speciale, alle er overlæger med lang og veldokumenteret ekspertise inden for deres område.
Hospitalet råder endvidere over moderne røntgenudstyr, således at næsten alle former
for billeddiagnostik kan foretages på stedet, og vi har derudover det nyeste medicotekniske udstyr.
Har du spørgsmål vedrørende din operation eller andet, som vi kan hjælpe dig med, er
du altid velkommen til at kontakte os.
Bettina Hardt-Madsen
Hopitalschef

Vi passer godt på dig
Som kunde på PrivatHospitalet
Danmark kan du forvente den
bedste behandling af vores
professionelle personale.

Vi passer godt på dig
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Pilonidalcyste
Cystis pilonidalis betyder ”en væskefyldt blære med hår”. Pilonidalcyster forekommer i
furen mellem endeballerne. I mange tilfælde er der tale om sekretion fra små cyster i
underhuden mellem ballerne, via en eller flere åbninger i huden. Dette hudområde kan
forekomme behåret.

Operation for udbredt kronisk pilonidalcyste
Operationen, som også kaldes ”kløft-løft” a.m. Bascon, udføres når der er et større område med pilonidalcystevæv eller ved tilbagefald efter tidligere operation. Ved operationen fjerner man alt cystevævet, men også lidt hud på den ene balle, og området lukkes
igen i flere lag. Operationen foregår i fuld bedøvelse.
Hermed flyttes såret lidt op på den ene side af ballekløften, så det bedre kan hele. Såret
syes med tråd, der efterfølgende ikke skal fjernes. Under operationen lægges et tyndt
dræn, som er forbundet med en lille pose. Dette fjernes dagen efter.
Efter en sådan operation får man en mindre dyb ballekløft og et ar på siden af ballekløften i den ene side.

Efter operationen
Efter operationen overvåger personalet dit kredsløb og vejrtrækning til du er klar til
udskrivelse. Du må straks spise og drikke efter lyst og evne.
Det anbefales at tage fast håndkøbssmertestillende medicin de første dage efter operationen til eventuelle smerter. Du får information om dette inden udskrivelsen.
Du får smertestillende medicin med hjem, som du kan tage ved behov (kun ca. 10% har
behov for dette).
Under operationen gives der antibiotika, og de følgende tre dage efter skal du tage to
slags antibiotika-tabletter. Recept på dette sendes til apoteket fra afdelingen.
Det er vigtigt, at du tager de anbefalede smertestillende tabletter, således at du kan
bevæge dig hurtigst muligt.
Du skal selv fjerne den yderste forbinding efter tre dage. Lad den inderste forbinding
sidde så længe den kan. Du kan gå i brusebad selv om du har forbinding og blot duppe
området tørt efterfølgende. Når forbindingen er fjernet, skal du bruse området grundigt
i afslutningen af brusebadet. Hvis området er tæt på anus anbefales også brus med
håndbruser efter afføring. Vask eventuelt området med flydende pH-neutral sæbe.
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For at undgå tilbagefald kan du et par gange om måneden fjerne alle hår i regionen med
en barbermaskine.
Du kan genoptage arbejde og daglige gøremål når drænet er fjernet dagen efter. Dog
frarådes hård fysisk aktivitet de første 14 dage samt svømning og karbad frem til såret
er helet.
Du tilbydes kontrol hos kirurgen efter ca. 14 dage på PrivatHospitalet Danmark, hvor
såret oftest er helet op.

Komplikationer
Den hyppigste komplikation er forsinket sårheling, idet sårkanterne kan glide lidt fra
hinanden. Dette forekommer hos ca. 40% af patienterne. Oftest er der tale om en helt
overfladisk defekt, der heler op af sig selv over nogle uger. Mindre hyppigt er infektion,
blødning og større sårdefekter. Der er således lav risiko for at cysten efterfølgende vil
komme tilbage.
Skulle der opstå feber, tiltagende smerter, blødning eller skulle såret gå op, bedes du
kontakte PrivatHospitalet Danmark, egen læge eller 1813.

Pilonidalcyste
Pilonidalcyste er en generende lidelse, som ofte
komplicerer dagligdagen for den berørte.
Den er heldigvis helbredelig.
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Et typisk behandlingsforløb på PrivatHospitalet
Danmark
Forundersøgelsen
Det er vigtigt at du føler dig tryg under hele behandlingsforløbet. Derfor er den personlige samtale og et højt informationsniveau fra os til dig afgørende. Tøv derfor ikke med
at stille spørgsmål undervejs.
Alle patienter kommer først til en forundersøgelse hos en af vores speciallæger. Dette
gælder også patienter der er henvist fra de offentlige sygehuse.
Samme speciallæge gennem hele forløbet
Du skal ikke forklare din sygedomshistorie mere end en gang, da du bliver undersøgt og
behandlet af den samme læge under hele forløbet. Det skaber tryghed for dig og for os.
Når det passer dig
Såfremt en operation er den bedste løsning, kan du i samråd med speciallægen finde
en tid til operationen, når det passer dig. Du får efterfølgende tilsendt de praktiske
informationer.

Kvalitet
På PrivatHospitalet Danmark arbejder vi kontinuerligt på at højne kvaliteten og dokumentere den.
Vi måler løbende kvaliteten af den oplevede kvalitet for vores patienter gennem
patienttilfredshedsundersøgelser.
Derudover er vi akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er det nationale og tværgående kvalitetsudviklingssystem for offentligt finansierede sundhedsydelser i Danmark.

Komplikationer eller spørgsmål?
Opstår der komplikationer eller har du i øvrigt spørgsmål før og efter operationen,
kan du henvende dig til PrivatHospitalet Danmark.
Hvis der opstår komplikationer udenfor ambulatoriets åbningstid, skal du kontakte
egen læge eller 1813.
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Kvalitetssikret

PrivatHospitalet Danmark er akkrediteret efter
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
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PrivatHospitalet Danmark tilbyder specialistbehandling
inden for følgende specialer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akupunktur
Albuesmerter
Ankelsmerter
Anæstesi
Astma, allergi og lungesygdomme
Børnesygdomme
Fodsmerter
Gynækologi
Helbredsundersøgelser
Hjerteklinik
Hoftesmerter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hovedpine/migræne
Hudsygdomme
Håndsmerter
Indlæggelse
Knæsmerter
Kosmetiske behandlinger
Kroniske smerter
Mave og tarm
Medicinske sygdomme
Neurofysiologi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neurologi
Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Reumatolog
Rygsmerter
Røntgen og scanning
Skuldersmerter
Slidgigt
Sportsskader
Svimmelhed
Urologi
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