
www.tonsilloperation.se

Information til børn
Du skal snart have opereret dine halsmandler. Hvis du er godt
forberedt, vil du have det bedre før, under og efter operationen.
Derfor er det vigtigt, at du læser denne information sammen med
dine forældre eller en anden voksen, som skal være hos dig, når du
skal opereres.
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Hvad sker der, når man fjerner halsmandlerne?

Mandlerne sidder langt tilbage i halsen. Hvis du kigger dig i spejlet, kan du se dem på hver side
af tungen De ligner næsten et par kødboller. Halsmandlerne kan blive inficerede, og så kan du
få feber og ondt i halsen. Hvis du får mange infektioner i mandlerne, kan du have behov for at
få dem fjernet for at få det bedre. Du kan også have behov for at få dem opereret, hvis de
bliver så store, at du får problemer med at trække vejret, når du sover. Mandlerne opereres
ved, at lægen helt enkelt fjerner de to “kødboller” længst nede i halsen. Nogle gange kan det
være nok bare at gøre dem mindre. Du vil sove under hele operationen, og du kommer ikke til
at mærke noget. Bagefter vil dine gener fra mandlerne være forsvundet.

Og det er jo bare “SKØNT”!
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Dette sker før operationen
Alle læger, sygeplejersker og plejepersonale, som du allerede har mødt eller kommer til at
møde, vil være sikre på, at du gør alt det, der er nødvendigt, for at operationen skal gå godt,
og for at du skal blive rask så hurtigt som muligt bagefter. Her får du en liste over de ting, du
skal gøre, og de ting, du IKKE skal gøre. Der er ting, du skal vide dagen før operationen og på
operationsdagen:

Dette skal du gøre…
Pak et yndlingslegetøj, en yndlingsbog, et krammedyr, et billede, et
hyggetæppe, et fotografi eller en anden ting, der får dig til at føle dig
tryg. Tag det roligt, slap af og få sovet godt natten før, så du er godt
udhvilet på operationsdagen. Tag alle smykker af, og tag ting ud af
munden på operationsdagen. Det gælder ørehængere, ringe,
piercingsmykker, armbånd, halsbånd, armbåndsur, briller, kontaktlinser
og aftagelige tandbøjler. Tag al medicin, som lægen har givet dig og sagt,
du skal tage før operationen. Slug dem med en slurk vand.

Du må ikke…
Tage ikke nogen ANDEN medicin end det, din læge har godkendt. Du skal ikke tage Aspirin,
Kodimagnyl, Banyl eller anden acetylsalicylsyre, Treo, hostemiddel, visse halstabletter,
vitaminer eller urtemedicin. Du må spise og drikke ind til 6 timer før operationen. Derefter
må du absolut IKKE spise noget. Det gælder alt mad, også tyggegummi, halstabletter og alt
andet. Du kan dog drikke vand, men kun frem til 2 timer før du skal opereres.

Hvad sker der på dagen for operationen?
Operationen af mandlerne er et sikkert, hurtigt og enkelt indgreb. De fleste kan komme hjem
samme dag og behøver ikke at overnatte på hospitalet. På hospitalet vil en sygeplejerske
bede dig om at skifte fra dit almindelige tøj til hospitalstøj. Sygeplejersken tager din
temperatur og måler dit blodtryk. På et par steder på hånden eller armen smøres der en salve,
som gør, at huden bedøves, eller “sover”, på det sted, hvor der vil blive indsat et plastikrør
(“soverør”). Nogle gange gives der medicin, som får dig til at slappe af. Du kan blive svimmel
og få en lidt underlig følelse. Du får også medicin, så det ikke gør så ondt efter operationen.
Efter disse forberedelser skal du ligge i en speciel seng.

Bedøvelse
Når du skal køres ind på operationsstuen, følger dine forældre med dig derind. Alle på
operationsafdelingen har ens tøj og underlige hatte på. De ser rigtig sjove ud. På
operationsstuen er der mange maskiner, billedskærme, slanger, lamper og andre apparater.
Det ser næsten ud som i et rumskib. Det er sejt! Lægerne og sygeplejerskerne bruger alle
disse apparater til at få dig til at sove roligt og sikkert, så de kan operere dine mandler, uden at
du mærker noget.
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Du får et soverør sat på armen der, hvor der er smurt salve på. Igennem det får du
sovemedicin og medicin, så det ikke skal gøre ondt. Nogen gange kan man også indånde en
særlig soveluft i en maske. En rigtig rummaske!

Operation
Du sover under hele operationen. Under operationen holder apparaterne styr på, hvad der
sker i din krop. Læger og sygeplejersker følger dit åndedræt, puls, blodtryk og hvor meget ilt,
du har i blodet.

Lægen bruger et specielt instrument, som holder din mund åben, og trykker din tunge ned for
at kunne operere dine mandler. Det tager alt sammen ikke mere end en time, men det
mærker du ikke, for du sover hele tiden!

Opvågning
Efter operationen flyttes du til opvågningsstuen. Der skal du hvile et stykke tid, mens du
vågner efter narkosen. Dine forældre venter sammen med dig på opvågningsstuen. Du vil føle
dig træt og måske lidt svimmel af sovemidlet. Det kan føles mærkeligt i halsen, men det går
hurtigt over. Tungen kan føles mærkelig, men det går ret hurtigt over. Nogen gange kan man
også føle sig lidt skidt tilpas. Du får medicin for at få det bedre og for, at det gør så lidt ondt
som muligt.

Når du er rigtig vågnet, får du noget at drikke og spise (is plejer at smage godt).
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De fleste børn kan køre hjem efter nogle timer. Hvis du ikke er ret gammel eller føler dig
meget søvnig, kan det være, at lægen gerne vil have, at du bliver der natten over. Så kan
lægen og sygeplejerskerne også holde øje med, at du har det godt. Så får en af dine forældre
lov til at være med dig på hospitalet.

Når du er kommet hjem
6 ting, som gør, at du får det meget bedre, mens halsen heler

Tag din medicin
Når du forlader hospitalet, får du at vide, hvor tit du skal tage medicin, så det ikke gør så ondt
i halsen. Det er vigtigt, at du følger rådene, også selvom du ikke har ondt i halsen. Medicinen
forebygger og mindsker smerterne i halsen og virker bedre, hvis den tages regelmæssigt. Du
skal tage medicin et stykke tid inden et måltid (30 minutter), da det så bliver lettere at spise.
Det er virkelig vigtigt, at du tager al medicinen i hele den perioden, som lægen har sagt.

Hvil dig meget
Det er en god idé at sove med en ekstra pude, så hovedet ligger lidt højt.

Du har brug for at hvile dig meget i et par dage. Derefter kan du være oppe og udenfor, men
tag det roligt i 1-2 uger. Tag ikke i skole med det samme eller gå ud og leg med dine
kammerater. Dine kammerater kan være forkølede, og du kan let blive smittet, når du lige er
blevet opereret. Du må gerne være udenfor, hvis du har kræfter til det, men du må ikke dyrke
sport eller lege, så du anstrenger dig.

Tal med en rolig stemme
Din stemme kan være anderledes efter operationen. Det går over, når halsen er helet. Det er
godt at hvile stemmen, tale roligt, undgå at skrige og synge højt, da det kan gøre ondt i halsen.
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Drik masser af vand
Det er vigtigt at få væske for at have det så godt som muligt. Det gør ondt at være tør i halsen,
og derfor hjælper væske også mod smerter. Du kan drikke, hvad du har lyst til, men hos
mange bruser drikke med kulsyre (f.eks. sodavand) op bag næsen, hvilket kan være
ubehageligt. Husk at drikke langsomt med små slurke, da du i starten kan have svært ved at
synke. Det kan hjælpe at tygge tyggegummi, da det gør, at der dannes mere spyt i munden,
hvilket ofte kan give en bedre følelse bagest i halsen.

Tag det roligt med maden
Det kan gøre ondt i halsen efter operationen, og den første dag kan du have lidt kvalme. Det
går over med tiden, men tag det roligt med maden. De fleste madretter kan godt spises og vil
ikke skade din hals. Spis og drik ikke noget, der er for varmt, de første dage efter operationen.
Blød mad, som er let at synke, er lettest at spise, f.eks.:

● Is, sodavandsis

● Chokolade- og vaniljebudding

● Suppe, frugt- og bærkompot

● Yoghurt Kartoffelmos, pandekager, omelet

● Makaroni/pasta

● Smoothie; milkshake

Mad, som bør undgås

Hård og sprød mad kan være svær at synke og gøre ondt, f.eks.:

● Chips og andre snacks

● Hårdt brød (f.eks. knækbrød), skorper og hårde kiks

● Hårde æbler

Visse madvarer kan svie i halsen, f.eks.:

● Citrusfrugter og citrusjuice (f.eks. appelsiner og appelsinjuice)

● Ketchup, sennep og stærk og krydret mad
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TIPS til mere sjov og god information
Hvis du spør foreldrene dine, kan de hjelpe deg med å gå inn på lenken
www.narkoswebben.se . Her kan du lære mer om hvordan det er å være på sykehus, og hva
som skjer før, under og etter en operasjon. Du kan klikke på “bok” hvis du vil lese om hva som
skjer. Du kan også klikke på ”sjukhusäventyr”, hvor du sammen med sykehusets klovner kan
pusle og tegne, se på film eller spille spill.
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