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Rigtigt mange forældre har oplevet, at deres børn 
får ørepine. Det kan skyldes forskellige sygdomme  
i øret. Den hyppigste årsag er det, man kalder 
mellemørekatar,  hvor der i forbindelse med en 
forkølelseopstårenaflukningafdeteustatiskerør,
som forbinder næsesvælget med mellemøret. 

Aflukningen medfører, at der hurtigt 
udvikler sig et undertryk i mellemøret, 
som giver øresmerter. Man ser også en 
gang imellem det samme hos voksne. 
Nogen gange provokeres tilstanden  
af, at man ikke får trykudlignet  i 
forbindelse  med en flylanding.

Når der har været undertryk i 
mellemøret  nogle få timer, danner 
der sig væske i mellemøret. Væsken 
er i begyndelsen tyndtflydende, men 
bliver senere mere slimet , næsten 
som en klat halvstørknet lim, hvorfor 
englænderne også kalder til standen 
for ”glue ear”. 

Når luften i mellemøret erstattes  
af væske eller slim, får børnene 
nedsat hørelse og i begyndelsen 
tilbagevendende  ørepine. For mange 
børn påvirker hørenedsættelsen  
sprogudviklingen  og kan give 
anledning  til en ændret adfærd, der 
skyldes frustration over den tabte 
kontakt  med omverdenen.

Behandling

Væske i mellemøret behandles ved at 
suge væsken ud gennem et lille snit i 
tromme hinden. Er der tale om et ”glue 
ear”, indsætter speciallægen samtidig 
et dræn i trommehinden for at sikre 
en tryk neutralisering af mellemøret. 
Samtidig  letter drænet muligheden 
for, at sekretet kan passere ud gennem  
det eustatiske rør. Hos børn kræver 
indsættelse af drænet en kortvarig 
bedøvelse, mens det hos voksne kan 
klares i lokalbedøvelse. 
 

Forundersøgelse
Du / I kommer først til en 
forundersøgelse,  hvor speciallægen 
i øre-næse-halskirurgi lytter til de 
gener, som du / barnet har. Ørerne 
undersøges, og der foretages en 
høreprøve med måling af mellemøre-
trykket. 
 
Er der behov for behandling med 
ind læggelse af et dræn, bliver der 
hos voksne ofte lagt dræn med det 
samme i lokalbedøvelse. 
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Datoen for operationen kan I selv 
være med til at bestemme, så den 
passer ind i jeres kalender.
 

Øremusling

Øregang

Mellemøret

Øretrompeten

Ørets anatomi

Trommehinden

Hammeren

Ambolten

Sneglen

Ovale vindue

Stigbøjlen

Forstørrelse af mellemøret

Er det et barn, som skal have 
dræn, gennem går speciallægen 
forløbet  samt mulige bivirkninger 
og komplikationer  med jer. I taler 
desuden  om, hvad I kan forvente af 
operationen.
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Forventninger
Du / I kan forvente, at anlæggelse 
af dræn medfører en umiddelbar 
normalisering  af hørelsen.   

Fjernelse af drænet?
Drænet falder ud af sig selv efter ½ 
- 1 år (en gang i mellem efter endnu 
længere tid). Drænet ligger så i en lille 
klat ørevoks inde i øregangen og gør 
ingen skade. Det kommer således ud 
af sig selv.

Hvis der igen kommer problemer med 
øret, kan det blive nødvendigt med et 
nyt dræn.
 

Forberedelse
Hvis indgrebet foregår i lokalbedøvelse  
i forbindelse med forundersøgelsen, 
er der ingen forberedelser.

Ellers anbefaler vi, at du / I inden 
operationen  har læst denne folder 
samt folderen ”Generel vejledning i 
forbindelse med din operation”.

Hvis dit barn skal opereres, skal du 
som forældre også læse folderen 
”Børn og operation”.

Faste
Operationen foregår i fuld bedøvelse, 
og barnet skal derfor møde fastende 
til operationen.

Pause med medicin
Se angående dette i folderen ”Generel  
vejledning i forbindelse med din 
operation ” eller ”Vanlig medicin i for-
bindelse med din operation”.

Dagkirurgi(ambulant)
Anlæggelse af dræn bliver lavet som 
dagkirurgi, og I kan forvente at blive 
ud skrevet få timer senere samme dag.
 

Operation
Da anlæggelse af dræn er kortvarigt,  
bliver barnet bedøvet vha. en maske.  
Når drænene er lagt, afsluttes 
bedøvelsen,  og barnet vækkes. 
 

Efter operationen
Efter anlæggelse af dræn taler  
du / I med speciallægen og 
sygeplejersken,  som informerer om 
planen og forholdsregler  i tiden efter 
operationen. 
 

Efterudskrivelsen
Smerter
Normalt vil der ikke være særlige  
smerter, men i givet fald kan 
det klares med smerte stillende 
håndkøbsmedicin. 
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Restriktioner
Efter operationen er der ingen andre 
restriktioner, end at du / barnet ikke 
må dykke mere end max. ½ meter 
ned. Ved dykning længere ned, kan 
der trænge vand ind gennem drænet.

Ambulant opfølgning 
Efter 2 - 3 måneder kommer du / I ind 
til tjek af drænets funktion enten hos 
os eller hos egen ørelæge.
 

Muligebivirkningerog
komplikationer 
Der er en lille risiko for, at der kan 
komme infektion i øret, når der er 
dræn i trommehinden. Det viser 
sig ved, at der kommer udflåd fra 
øregangen.  Hvis drænet fungerer 
godt, kommer der ingen smerter. 
Infektionen  vil i de fleste tilfælde 
kunne behandles med øredråber. Det 
er und tagelsen, at det er nødvendigt at 
fjerne drænet pga. infektion.
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Egne notater
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