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I dag skal du på hospitalet og opereres. Mor, far og bamse skal 
også med.

Når du skal opereres, skal du først bedøves, så du sover, mens 
du bliver opereret. Derfor må du ikke få morgenmad. Du må 
kun få lidt vand eller saft indtil 2 timer, før du skal være på 
hospitalet . 

Du kan få noget tryllecreme på hånden, så du næsten ikke kan 
mærke det lille stik, du får i hånden, når du skal bedøves.

Du kan læse bogen sammen med din mor og far og høre lidt 
om, hvordan det er at være på hospitalet. Bagefter kan du 
male tegningerne.
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Når du ankommer til hospitalet sammen med din mor og far, 
skal du fortælle damen i receptionen, hvad du hedder.
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Derefter skal du sammen med din far og mor vente på, at der 
kommer en sygeplejerske og følger jer hen til sengeafdelingen, 
hvor du skal være.
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Du skal fortælle sygeplejersken, hvad du hedder, hvornår det 
er din fødselsdag, og hvor du bor.

Hun giver dig også et armbånd på, hvor dit navn og din 
fødselsdag  står.

Hun skal vide, om du har spist og drukket noget i dag, og hun 
viser dig det tøj, du skal have på inden operationen.

Sygeplejersken viser dig din stue og 
seng. Læg godt mærke til dit stuenum-
mer, og prøv om du kan huske det! 

Sengen er rigtig smart. Den kan køre 
op og ned, hvis du trykker på en knap.
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Når sygeplejersken er gået, skal du tage hospitalets tøj 
på. Far eller mor hjælper dig med at tage plaster og 
tryllecremen  af. 

Det kan godt være, at du skal have noget medicin. Nogle 
gange kan man drikke det, og andre gange skal man 
prøve at sluge en lille pille. Det kommer an på, hvilken 
slags medicin du skal have.

Derefter kommer lægen, der skal bedøve dig, for at hilse 
på dig. Nu skal du bare vente, indtil sygeplejerskerne fra 
operationsafdelingen kommer for at hente dig, din mor, 
far og bamse.
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På operationsstuen skal alle have en speciel hat på. Du må gerne få 
din med hjem. Ved du, hvorfor I skal have en hat på? Du kan prøve 
at spørge, når du møder én af dem med hat på.

Inde på operationsstuen er der en speciel seng, som du skal ligge 
på. Du får et dejligt varmt tæppe på i stedet for din dyne.

Din mor eller far 
må gerne gå med 
ind og se operations-
stuen. Den ser meget 
anderledes ud end dit 
værelse.
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Du får 3 klistermærker på brystet. Så kan sygeplejersken se på sin skærm, 
hvordan dit hjerte slår.

Når sygeplejersken tænder skærmen, kan du selv se, hvordan det ser 
ud! Sygeplejersken  har skærmen for, at hun kan passe rigtig godt på dig, 
mens du sover.

Bagefter får du et ”stofbælte” omkring armen. Det strammer et øjeblik. 
Det måler dit blodtryk under operationen.

Du får også en ”fingerklemme” med lys i på fingeren. Den måler, hvordan 
du trækker  vejret, mens du er bedøvet. Det kan du også se på skærmen.
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Til sidst får du et lille stik der, hvor du har haft 
tryllecreme  på. Det kan godt mærkes en lille smule.

Sygeplejersken sprøjter noget medicin 
ind i en lille blå tut, og så sover du. Nu 
kan du ingenting mærke, mens du bliver 
opereret.
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Når du vågner efter operationen, sidder din mor og far 
lige ved siden af din seng. 

Sygeplejersken går rundt og holder øje med, at du har det 
godt og sørger for, at du får lidt at drikke.
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Når du har hvilet lidt, må du gerne stå op, men du skal helst tage det lidt 
med ro og prøve, om du kan sove lidt. Måske kan du sidde og farve lidt 
i denne bog. Hvis du er for træt til at male, er der tegnefilm i fjernsynet. 
Snart er du sikkert frisk nok til at komme hjem igen. Før I tager afsted, skal 
du have spist, drukket og tisset.
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Til sidst siger du farvel til lægen 
og sygeplejersken.
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