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Denne folder indeholder nogle praktiske oplysninger  til 
jer forældre, når jeres barn skal bedøves og opereres.  
Folderen  er et supplement til folderen ”Generel  
vejledning  i forbindelse med din operation”, samt 
folderen  om den operation, som Jeres barn skal have 
foretaget. Vi opfordrer Jer til at læse materialet igennem. 

Hvor meget skal I 
fortælle  barnet?
I skal tale med barnet om forløbet 
i det omfang, I finder relevant. Det 
afhænger  først og fremmest af barnets  
alder, moden hed og erfaringer fra 
tidligere. Det er vigtigt at være ærlig 
overfor barnet, uden dog at fokusere 
for meget på de ting, som barnet 
måske kan finde skræmmende.  
Som forældre skal I også være 
opmærksomme  på, ikke at overføre 
jeres eventuelle nervøsitet til barnet.

Det er en stor hjælp, hvis barnet er 
for beredt. Derfor er det en god idé 
at downloade vores malebog på 
hjemme siden, som beskriver forløbet 
før, under og efter operationen. Hvis 
barnets alder tillader det, opfordrer vi 
jer til at læse den med barnet, så det 
er fortrolig med, hvad der skal ske på 
operationsdagen. Barnet kan også 
male lidt i den, når I kommer ind på 
Aleris.

Vi opfordrer til, at mindst én af jer 
forældre deltager så meget som 
muligt. Det giver jeres barn tryghed, 
at I hele tiden er der. Derimod er det 
ikke hensigtsmæssigt, at søskende og 
andre familiemedlemmer tager med 
på hospitalet. 

I skal forberede jer på, at det, for jer 
som forældre, kan være en svær 
oplevelse,  at se sit barn blive bedøvet. 
Det er dog vigtigt for barnet, at en af 
jer er til stede. Det gælder også, når 
barnet vågner op efter bedøvelsen. 
Her kan barnet godt være lidt uroligt 
og have brug for far eller mor.

Tryllecreme / 
trylleplaster 

Barnet bliver evt. bedøvet via et drop 
i hånden. Det er derfor en god ide at 
købe tryllecreme eller trylleplaster på 
apoteket. Det er en lokalbedøvende 
creme / plaster, der skal smøres / 
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påsættes på håndryggen, inden I 
tager hjemmefra på operations dagen. 
Følg vejledningen i pakken. Dermed 
kan anæstesilægen / anæstesi
sygeplejersken lægge droppet helt 
eller næsten helt smertefrit.

På operationsstuen
Én af jer forældre må gerne følge med 
på operationsstuen og holde i hånd, 
mens barnet bliver bedøvet (bamse 
må også gerne følge med).

På operationsstuen bliver barnet flyttet 
over på operationslejet. Her får barnet 
fastklæbet 3 elektroder på brystet 
til overvågning af hjerterytmen. En 
blodtryks manchet sættes om armen 
og en iltmåler på fingeren.

Bedøvelse af barnet
Bedøvelsen gives enten via drop eller 
via maske:

• Via drop betyder, at bedøvelsen 
gives i en blodåre på barnets hånd 
igennem et tyndt plastikrør, kaldet 
en venflon. Anlæggelse af venflon 
kan gøres næsten helt smertefrit, når 
barnet har haft tryllecreme / trylle
plaster på. Efter at venflon / droppet 
er lagt, indsprøjtes bedøvelsesmidlet 
via droppet, og barnet sover i løbet 
af få sekunder. Droppet bruges også 
til at give barnet saltvand og medicin 
under operationen.

• Via maske betyder, at bedøvelsen 
gives ved, at en maske holdes over 
barnets næse og mund. Derved 
inhalerer barnet bedøvestoffet, og 
barnet sover i løbet af 1  2 minutter. 

Når barnet er faldet i søvn, forlader du 
operations stuen og venter på senge
stuen eller i venteværelset, mens 
operationen foregår. 

Bedøvelsen vedligeholdes under  hele 
operationen, hvor barnet overvåges  
tæt af anæstesipersonalet. Når 
operationen er overstået, afsluttes 
bedøvelsen, og barnet vækkes på 
operationsstuen. Barnet køres nu på 
opvågningsstuen, hvor det gradvis 
kommer til sig selv. Barnet vågner først 
rigtigt op på opvågningsstuen.

I får besked, så snart operationen er 
overstået, så I kan være hos barnet, 
mens det vågner og kommer til sig 
selv.

Hvordan har barnet det 
efter operationen?
De fleste børn kommer sig hurtigt 
efter bedøvelsen. Pga. bedøvelsen 
og den smertes tillende medicin kan 
barnet  godt være døsigt de første  
timer.  Det et ikke ualmindeligt, at 
barnet  sover den første time på 
opvågningen.  I skal ikke være nervøse , 
hvis barnet er lidt uroligt og græder , 
når det vågner op efter bedøvelsen. 
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Vi vil gerne understrege, at det er en 
fordel, at I ikke vækker barnet, men 
lader  det vågne af sig selv. Får barnet 
lov at vågne af sig selv, vil det være 
mere veltilpas og rolig. Vi forventer, at 
en af jer er på opvågningen hele tiden, 
også mens barnet sover.

Efter en operation er det meget 
forskelligt, hvor meget mad og drikke 
barnet har lyst til. Som forældre skal 
I være opmærksomme på, om 
barnet  får nok at drikke i dagene efter 
operationen.  Dette kan I se, ved at 
vurdere barnets urin, der skal være lys 
gul og klar. Er urinen mørk, er det ofte 
tegn på væskeunderskud.

Indtagelse af mad kan, især efter 
operation i halsen, være lidt svært det 
første døgns tid. Det kan være lettere 
for barnet at drikke end spise. I så fald 
lad barnet drikke næringsrige drikke, fx 
kakaomælk eller spise is. 

I langt de fleste tilfælde kan barnet 
komme hjem allerede få timer efter 
operationen og være i fuldt vigør igen 
i løbet af få dage.

Er der restriktioner?
Oftest er der ingen begrænsninger på, 
hvad barnet må efterfølgende, men 
det vil fremgå af folderen omkring 
operationen.
Inden udskrivelsen taler I med speciel
lægen og sygeplejersken om planen 
og evt. forholdsregler i tiden efter 
operationen.
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