www.tonsilloperation.se

Information til pårørende
Tanken bag denne information er, at alle, som får opereret
deres mandler, skal have det så godt som muligt efter det
kirurgiske indgreb og vende tilbage til normal kost og
normale aktiviteter så hurtigt som muligt.
Operationen kan udføres på to forskellige måder: Enten fjernes mandlerne
fuldstændigt (som regel ved gentagne halsinfektioner), eller også
bortopereres alene de dele, der rager ud og blokerer for vejrtrækningen. Den
øre-næse-halslæge, som skal operere dig, afgør, hvilken operationsmetode, der er bedst
egnet til dig. Valget afhænger af hvilke symptomer, som dine mandler giver. Når barnet
opereres, fordi mandlerne er forstørrede, vurderer man også størrelsen af polypperne
(kirtlerne bag næsen). Hvis polypperne er forstørret, fjernes de også. Denne operation giver
ikke barnet noget nævneværdigt yderligere ubehag.

Er der risici ved operationen?
●

En operation i narkose involverer altid en risiko, men den er lille, og der gøres alt for
at gøre indgrebet så sikkert som muligt.

●

Hos et fåtal af patienterne opstår der desværre blødning efter, at mandlerne er
fjernet. Denne blødning stopper ofte af sig selv. Nogle gange må patienten tilbage på
operationsstuen og lægges i narkose for at få stoppet en igangværende blødning.

●

Når barnet kommer hjem efter operationen, må det ikke bløde fra halsen. Hvis du
observerer, at barnet bløder, skal du straks kontakte hospitalet.

●

Der, hvor mandlerne har siddet, dannes der sår, og på disse opbygges der grå-hvide
belægninger, som er slimhindens sidestykke til sårskorper på huden og tegn på
heling. Denne belægning kan lugte grimt og give dårlig ånde. Belægningen afstødes
efter ca. 7-10 dage. Der er risiko for blødning lige, indtil sårene er fuldstændigt helet,
hvilket kan tage op til tre uger.

●

Der kan forekomme let feber i det første døgn uden, at der er noget unormalt. Hvis
barnet er påvirket af feber, bør man kontakte hospitalet.

●

Hvis smertelindringen ikke er tilstrækkelig, er der risiko for, at barnet ikke får nok at
drikke. Kontakt i så fald hospitalet.

Hvad sker der nu?
Hvis du ikke allerede har modtaget en operationsdato for dit barn, vil du få en indkaldelse
med posten, pr. telefon eller e-mail. Du og dit barn vil muligvis kunne besøge afdelingen i
forvejen, så hospitalsmiljøet ikke opleves så skræmmende.
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Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn får halsbetændelse?
Hvis dit barn bliver syg, f.eks. ondt i halsen eller forkølelse, beder vi dig om at ringe til det
nummer, som står i indkaldelsen til operationen. Det vil muligvis være nødvendigt at udskyde
operationen

Hvad er det vigtigt at tænke på før
operationen?
Medicin, der bør undgås før operationen
Ca. 14 dage før operationen må barnet ikke få smertestillende eller febernedsættende
medicin, som indeholder acetylsalicylsyre (f.eks. Magnecyl, Bamyl, Treo) eller Ibuprofen (f.eks.
Ipren) og Trombyl. Disse lægemidler kan give en øget risiko for blødning under operationen.
Hvis der er behov for smertestillende medicin, kan man i stedet anvende
paracetamolpræparater (f.eks. Alvedon, Panodil, Curadon) i denne periode.

Instruktioner om faste før operationen er vigtige at følge
Barnet må gerne spise indtil 6 timer før operationen. Derefter må barnet drikke KLARE
drikke indtil 2 timer før operationen og derefter ikke mere. Klare drikke defineres som vand,
klar saft/frugtjuice UDEN frugtkød. Væsken må IKKE indeholde fedt og IKKE almindelig
mælk, pulvermælk eller vælling.
Tag bad og vask håret aftenen inden eller om morgenen på operationsdagen. Brug ikke
sminke, parfume eller neglelak på operationsdagen. Fjern ting fra munden og alle smykker på
operationsdagen, f.eks. aftagelige tandbøjler, piercinger, øreringe, ringe, armbånd, halskæder,
armbåndsur og kontaktlinser.

Hvad sker der på dagen for operationen?
Inden barnet lægges i narkose, udføres der en helbredsundersøgelse. Formålet er at sikre, at
barnet er klar til operationen. I vil få information om, hvad I kan forvente jer af dagen, og
hvordan barnet vil have det efter operationen.

Må jeg være med som pårørende?
En forælder/pårørende må gerne følge med ind på operationsstuen
og blive der, indtil barnet sover. Efter operationen overføres barnet
til opvågningsafdelingen, hvor forælderen/den pårørende får lov at
være med.

Hvornår kan barnet komme hjem?
Afhængigt af rutinerne på hospitalet må barnet tage hjem på
operationsdagen eller dagen efter. Barnet udskrives, når han/hun
har fået noget at spise og drikke og har det godt nok.
Plejepersonalet vurderer, hvornår barnet kan tage hjem. Selvom
kun én forælder/pårørende kan være sammen med barnet på hospitalet, er det vigtigt, hvis I
kører i egen bil, at en voksen sidder med barnet, og en anden kører bilen.
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Hvad sker der efter operationen?
Det gør ondt i halsen efter operationen, og det er derfor vigtigt at følge ordinationen med
regelmæssig indtagelse af smertestillende medicin. Det er normalt, at smerterne forværres
3-5 dage efter operationen, hvorefter de aftager. Smerterne er som regel mindre udtalte, når
der kun er fjernet en del af mandlerne.
Smerterne er værst om morgenen. Der er flere grunde til dette. Dels er barnet tør i halsen, da
han/hun ikke har sunket noget i løbet af natten, og dels er der gået lang tid siden sidste dosis
smertestillende medicin. Det er bedst, hvis barnet kan sove lidt højere med hovedet end
normalt. Dette mindsker hævelsen af slimhinderne i det opererede område, og det gør derfor
mindre ondt.
De første dage efter operationen kan tungen føles mærkelig. Grunden til dette er, at tungen
har været presset ned med et særligt instrument under operationen (for at forbedre
adgangen til halsmandlerne). Generne kan mindskes ved, at barnet bevæger tungen, og det er
derfor godt at spise og drikke. Der kan forekomme smerter fra ørerne uden, at dette skyldes
en øreinfektion. Brug af tyggegummi kan undertiden lindre smerterne.

Smertestillende
Efter operationen er det meget vigtigt at give smertestillende medicin. Den skal tages i
henhold til ordinationen og på regelmæssige tidspunkter for at opnå den bedste effekt. Giv
barnet mad ca. 30-60 minutter efter den smertestillende medicin. Det giver den bedste
smertelindring. Raske børn får standardsmertebehandling til børn består af
inflammationshæmmende lægemiddel (COX-hæmmer/NSAID, f.eks. Ipren, Diklofenak,
Voltaren) og paracetamol (f.eks. Alvedon, Panodil, Curadon) og en. Supplerende medicin
ordineres af lægen.
Køb smertestillende medicin i forvejen, så det findes i hjemmet, når du og dit barn kommer
hjem efter operationen. Paracetamol og inflammationshæmmende lægemiddel kan fås i
håndkøb på apoteket. Anden anbefalet smertestillende medicin kræver muligvis recept (du vil
få rådgivning og en eventuel recept fra den behandlende læge).
Vil du have hjælp til at beregne den rigtige dosis smertestillende receptfrie medicin? Benyt
vores doseringsberegner
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Information om smertebehandling
Har du brug for oplysninger om smertebehandling til dit barn, hvordan du kan bedømme dit
barns smerte, ledetråde til, hvordan du ser, at dit barn har ondt, eller vil du vide mere om
smertemedicin og dosering? Læs videre under Smertebehandling.

Kvalme
Kvalme og opkastninger er normalt, især den første aften efter indgrebet. Der kan ofte være
lidt gammelt blod i opkastet (ser mørkt ud), da der tit løber blod ned i mavesækken under
operationen. Kvalmen plejer at forsvinde dagen efter operationen.

Mad og drikke
Det er vigtigt at opmuntre barnet til at spise og drikke normalt. Tørhed i halsen øger
smerteoplevelsen. Giv barnet, hvad det har lyst til at spise. Flydende og blød kost foretrækkes
oftest lige efter operationsdagen, men varm mad og mad, som kan rive i halsen (f.eks.
knækbrød, hårde æbler), bør undgås de første dage. Se kostråd på børnenes side.

Hvor lang tid skal mit barn være hjemme?
Det varierer, hvor længe barnet behøver være hjemme. Når kun de
forstørrede dele af mandlerne er fjernet, bør barnet være hjemme i
mindst 4 dage. Når mandlerne er fjernet fuldstændigt, bør barnet være
hjemme i mindst 8 dage.
Barnet behøver ikke ligge i sengen. Barnet kan godt være oppegående i
rolige omgivelser, også de første dage, og der er intet til hinder for, at
barnet kan være udenfor, hvis han/hun har kræfter til det. Undgå at
komme i kontakt med personer, der er forkølede, hvis det er muligt.
I de 14 dage det normalt tager, før halsen er helet fuldstændigt, må
barnet ikke udføre anstrengende fysisk aktivitet.

Kontrol
De fleste sygehuse har ikke rutinemæssige, planlagte kontrolbesøg efter operationen. Ved
komplikationer henvises der til fanen Vigtigt. Derimod følges der op på alle
halsmandeloperationer i Sverige via Kvalitetsregistret för tonsilloperation
(Kvalitetsregisteret for tonsiloperationer). Læs mere under fanen Nærmere information.
Kvalitetsregisteret hjælper os med at forbedre plejen.
Du skal udfylde to spørgeskemaer. Det første efter 30 dage, og det andet efter 6 måneder.
Spørgeskemaet 30 dage efter operationen er vigtigt for at få information om eventuelle
komplikationer efter operationen af barnet. Det andet spørgeskema efter 6 måneder
indeholder et par spørgsmål om symptomfrihed efter mandeloperationen, som vi også vil
sætte stor pris på at få svar på.
Det er meget vigtigt, at vi får dine svar, også selvom det hele har været problemløst for dit
barn. Det er vigtigt, at du besvarer begge spørgeskemaer!
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Sådan får dit barn den bedste oplevelse af sin
mandeloperation
Ved at forberede dit barn inden mandeloperationen kan du undgå unødvendig
stress/ængstelse. Et roligt, velforberedt barn med en positiv indstilling over for det, der skal
ske, oplever færre smerter, håndterer smerte bedre og kommer sig hurtigere. Der er flere
ting, som du kan gøre sammen med barnet for at gøre oplevelsen så god som muligt

Før operationen
●

Brug informationsmaterialet og historierne om Elias og Moa på
www.tonsilloperation.se for at hjælpe barnet med at forstå, hvorfor operationen er
nødvendig.

●

Gå også ind på linket narkoswebben www.narkoswebben.se. Her kan du sammen
med dit barn læse mere om, hvordan det er at være på hospitalet, og hvad der sker
før, under og efter narkosen.

●

Forklar barnet, at han/hun vil få det meget bedre efter at have fået opereret
mandlerne og eventuelt også kirtlerne bag næsen. Gennemgå hvert trin før, under og
efter mandeloperationen. Jo mere dit barn ved, desto mindre ængstelig vil han/hun
være.

●

Sig, at du vil være der under hele indlæggelsen. Sørg for, at barnet ved, at du vil være
der, når han/hun lægges i narkose og vågner op igen. Barnet vil sove under hele
operationen og vågner, når den er overstået. Vær sikker på, at barnet ved, at han/hun
aldrig behøver være alene. Alle vil fortælle, hvad de vil gøre for, at det skal føles så
rart som muligt. Bed barnet om at fortælle, om han/hun er ængstelig for noget.
Personalet kan så forklare mere og gøre alt for at berolige barnet.

Dagen for operationen
●

Sørg for, at barnet medbringer en yndlingsbog, et krammedyr, en sutteklud eller
noget andet tryghedsskabende

●

Vis ikke din egen ængstelse. En ængstelig forælder overfører let denne følelse til
barnet. Optræd roligt og tillidsvækkende.

●

Vær forberedt på, at der kan forekomme ventetid på hospitalet. Medbring noget at
fordrive tiden med

Efter operationen
●

Efter operationen er det en god idé at tale om, hvordan det har været på sygehuset,
om noget har været ubehageligt, og grunden til dette. Barnet må gerne tegne og
fortælle. Anvend gerne historierne på www.tonsilloperation.se eller alternativt
www.narkoswebben.se .

●

Ud over smertestillende medicin er det vigtigt, at barnet får ekstra opmærksomhed.
Ved at læse, spille spil og se fjernsyn sammen afledes barnets opmærksomhed fra
smerterne i halsen.
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VIGTIGT!
Det alvorligste, der kan ske efter operationen, er, at der
opstår en blødning. I så fald skal I STRAKS kontakte
sundhedsvæsnet.
Andre problemer kan være infektion eller utilstrækkelig
smertelindring, som kan medføre problemer med at drikke
nok.

Det er vigtigt at sørge for AT
● få nøjagtige oplysninger med hjem fra det hospital,
hvor operationen er foretaget, om, HVAD du skal gøre,
og HVOR du skal henvende dig, hvis der opstår
problemer!
● have AKTUELLE telefonnumre ved hånden, til hvis du
får brug for dem!

Kontakt sundhedsvæsnet STRAKS hvis det bløder fra
halsen!
Kontakt sundhedsvæsnet for råd, hvis:
● Der er blod i spyttet
● Den opererede har store vanskeligheder med at indtage væske
● Den opererede er smertepåvirket trods regelmæssig indtagning
af anbefalet medicin
Let feber er ikke farligt efter operationen. Hvis du har feber o
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