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Vejledning til patienter, som skal opereres i fuld bedøvelse. 
 
Mødetidspunkt                     dag den                  kl. 
 
Før operationen: 
patienten, som skal opereres må intet spise efter kl.               
 
heller ikke bolcher el. tyggegummi. For at undgå, at patienten spiser el. drikker, bør 
hun/han holdes hjemme på operationsdagen.   
 
(Kan pt. nå at spise noget inden 4 timer før operationstiden, skal dette være et let måltid, 
ikke havregryn/havregrød eller müsli) 
 
Der må drikkes tynde væsker (ingen mælk) indtil 2 timer før mødetidspunktet. 
 
 
Efter operationen: 
Opholdet på klinikken varer som regel under 1 time. 
Patienten skal køres hjem i bil (eller hvis man bor i gå-afstand i barnevogn). Der skal være 
en voksen ledsager foruden chaufføren, da der er mulighed for opkastning. Det tilrådes at 
medbringe en plastpose samt et håndklæde og evt. et tæppe til efter operationen.  
Hvis Deres barn skal have fjernet polypper, også kaldet "adenoide vegetationer" er disse 
lokaliseret i svælget oppe bag ganen og fjernes ved en udskrabning gennem munden. 
Almindeligvis giver indgrebet ingen smerter el. gener bagefter. Ofte er der dog nogen 
hovedpine og utilpashed som følge af narkose, ligesom en opkastning evt. med sunket blod 
kan forekomme. 
Det tilrådes at holde barnet indendørs på operationsdagen. Hvis der er blevet fjernet 
polypper, skal barnet på operationsdagen have kold, flydende kost som f.eks. yoghurt, 
ymer, koldskål osv. samt is. Næste dag gives alm. kost. 
Evt. kan barnet, hvis det bliver forkølet i efterforløbet, få feber og øresmerter. Ved smerter 
efter operationen kan patienten få alm. smertestillende tabletter, stikpiller el. mixtur (fås i 
håndkøb på apoteket). 
Skulle der komme frisk blødning fra næse eller mund, skal man give barnet is, gerne i form 
af isterninger til at sutte på. 
Hvis blødningen ikke standser hurtigt, kan ringes til klinikken for at  rådspørge os. Sker 
det efter kl. 16.00 da henvendelse på skadestuen. 
Hvis Deres barn skal have prikket hul på trommehinden eller lagt dræn i trommehinden, 
vil der i nogle tilfælde løbe væske ud af øret, nogle gange tilblandet blod, i de første 1-2 
dage efter at drænet er sat ind, dette er uden betydning. 
Skulle der opstå feber, smerter i øret eller skulle der flyde væske ud af øret i mere end 3-4 
dage bør man ringe hertil eller til egen læge mhp. behandling. Sekretion fra ørerne kan 
almindeligvis behandles med øredråber. Flyder ørerne mere end en uge på trods af 
behandling med øredråber, skal man atter henvende sig hertil mhp. evt. yderligere 
behandling.  
 
 
Er der problemer efter vores telefontid, kan vi træffes på tlf.: 30 36 33 09, 
indtil kl. 16.00 på operationsdagen. 
 


