www.tonsilloperation.se

Informasjon til barn
Du skal snart operere mandlene. Hvis du er godt forberedt, vil du ha
det bedre før, under og etter operasjonen. Derfor er det viktig at du
leser denne informasjonen sammen med foreldrene dine eller en
annen voksen som skal være sammen med deg når du opereres.
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Hva skjer når man fjerner mandlene?

Mandlene sitter helt bakerst i halsen. Hvis du ser i et speil, kan du se dem på begge sider av
tungen. De ser nesten ut som et par kjøttboller. Mandlene kan bli infisert, og da kan du få
feber og vondt i halsen. Hvis du får mange infeksjoner i mandlene, kan det hende at du må
fjerne dem for å bli friskere. Det kan også hende du må fjerne mandlene hvis de blir så store
at du får problemer med å puste når du sover. Mandlene fjernes ved at legen helt enkelt tar
bort de to “kjøttbollene” bakerst i halsen. Noen ganger holder det å gjøre mandlene litt
mindre. Under operasjonen vil du sove hele tiden. Du kommer ikke til å merke noen ting.
Etterpå vil ubehaget med mandlene være borte.
Bra, ikke sant!
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Dette skjer før operasjonen:
Alle leger, sykepleiere og hjelpepleiere som du har truffet eller kommer til å treffe vil være
sikre på at du er godt forberedt for operasjonen for at alt skal gå bra og for at du skal bli frisk
så fort som mulig etter operasjonen. Her er en liste over punkter som du skal tenke på,
unnvike og som du må kjenne til dagen før operasjonen og operasjonsdagen:

Tenk på…
Pakk en bag med en leke, en bok som du liker, et kosedyr, en koseklut, et
bilde eller noe annet som du liker og som får deg til å føle deg trygg. Ta
det med ro og sov bra natten før operasjonen så du er uthvilt på
operasjonsdagen. På operasjonsdagen skal du fjerne alle smykker
(øredobber, ringer, piercing, armbånd, halssmykker, klokke), briller,
kontaktlinser og tannregulering som går an å ta av, hvis du har det. Ta
alle medisiner som legen har sagt at du skal ta før operasjonen. Du kan
svelge medisinen med et par slurker vann.

Du skal ikke…
Ta ikke ANDRE medisiner en de som legen din har godkjent. Du skal ikke ta Aspirin,
Magnecyl, Bamyl, Treo, hostemedisin, visse halstabletter, vitaminer eller urtemedisiner. Du
får spise og drikke fram til 6 timer før operasjonen. Etter det får du absolutt IKKE spise noe.
Det gjelder mat, tyggegummi, halstabletter og alt annet. Men vann kan du drikke, men bare
fram til 2 timer før du skal opereres.

Hva skjer på operasjonsdagen?
Fjerning av mandlene er en sikker, rask og enkel operasjon. De fleste kan dra hjem samme
dag og trenger ikke å overnatte på sykehuset. På sykehuset vil en sykepleier be deg skifte fra
vanlige klær til sykehusklær. Sykepleieren måler temperatur og blodtrykk. Et par steder på
hånden eller armen vil du få en salve som gjør at huden bedøves – “sover”. Der vil du senere få
et plastrør – “soverør”. Noen ganger gis det en medisin som får deg til å slappe av. Det kan
hende at du vil føle deg litt svimmel og rar. Nå får du også medisin for at det ikke skal gjøre så
vondt etter operasjonen. Etter forberedelsene får du legge deg i en spesiell seng.

Narkose
Når du skal in på operasjonsstua, blir din forelder med deg inn. Alle som jobber på
operasjonsavdelingen har like klær og rare hetter på hodet. De ser veldig morsomme ut. Inne
på operasjonsstua er det mange maskiner, skjermer, ledninger, lamper og apparater. Det ser
nesten ut som i et romskip. Skikkelig kult! Legene og sykepleierne bruker alle apparatene og
utstyret til å hjelpe deg og sove godt og sikkert sånn at de kan operere halsmandlene dine
uten at du merker noe.
Du får et soverør der salven har sittet på armen. I det kan man gi sovemedisin og medisin at
du ikke skal kjenne smerte. Av og til kan man også puste inn en spesiell soveluft i en trakt. En
riktig astronautmaske!
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Operasjon
Du sover under hela operasjonen. Mens du sover, viser apparatene hva som skjer i kroppen
din og det finns leger og sykepleiere som passer på pusten din, pulsen, blodtrykket og hvor
mye oksygen som finns i blodet ditt.
Legen bruker et spesielt instrument som holder munnen din åpen og trykker ned tungen din
for å kunne operere halsmandlene. Det tar ikke mer enn en time, men du merker ingenting
fordi du sover hele tiden!

Når du våkner
Etter operasjonen flyttes du til et rom der du våkner. Der får du hvile en stund mens du
våkner etter narkosen. Forelderen din kommer til å være sammen med deg i rommet. Du
kommer til å føle deg trøtt og kanskje litt svimmel av sovemedisinen. Det kan føles rart i
halsen og det kan gjøre litt vondt. Tungen kan føles rar men det går over ganske fort. Noen
ganger kan man føle seg litt kvalm. Du får medisin for at det skal bli bedre og gjøre så lite
vondt som mulig.
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Når du har våknet ordentlig, får du noe å drikke og også noe å spise (is pleier å smake godt).
De fleste barn kan dra hjem etter noen timer. Hvis du ikke er så gammel eller føler deg veldig
trøtt, kan det hende at legen vil at du blir over natten. På den måten kan legen og
sykepleierne kontrollere at du har det bra. Da får en av foreldrene dine være sammen med
deg på sykehuset.

Når du kommer hjem
Seks ting som får deg til å føle deg mye bedre mens halsen leges

Ta medisinen din
Når du drar fra sykehuset, vil du få vite hvor ofte du skal ta medisin, slik at det ikke skal gjøre
så vondt i halsen. Det er viktig at du følger rådene selv om du ikke har vondt akkurat da.
Medisinen forebygger og lindrer smertene i halsen, og den hjelper bedre hvis du tar den
regelmessig. Du må ta medisinen en stund før du skal spise (30 minutter), for da blir det
lettere å spise. Det er virkelig viktig at du tar all medisinen i løpet av den perioden legen har
bestemt.

Hvil mye
Sov gjerne med en ekstra pute, slik at det blir litt høyt under hodet.
Du må hvile mye i et par dager. Etterpå kan du være oppe og ute, men ta det rolig i en til to
uker. Ikke dra rett tilbake til skolen eller ut for å leke med venner. Vennene dine kan være
forkjølet, og du kan lett bli smittet når du er nyoperert. Hvis du orker, kan du være ute, men
du kan ikke drive med idrett eller anstrenge deg når du leker.

Snakk med rolig stemme
Stemmen din kan høres annerledes ut etter operasjonen. Det går over når såret i halsen har
grodd. Det er lurt å hvile stemmen, snakke rolig, unngå å skrike og synge høyt, for det kan
føre til at det gjør mer vondt i halsen.
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Drikk masse vann
Det er viktig å få i seg væske, for da vil du føle deg bedre. Det gjør vondt å være tørr i halsen,
så væsken hjelper også mot smertene. Du kan drikke hva du vil, men væsker med kullsyre
(f.eks. brus) kan boble opp bak nesen, og det kan være ubehagelig. Drikk litt om gangen, for
det kan være vanskelig å svelge i begynnelsen. Det kan hjelpe å tygge tyggegummi. Det gjør
at du får mer spytt, og det kan gjøre at det føles bedre bak i halsen.

Ta det rolig med maten
Det gjør vondt i halsen etter operasjonen, og den første dagen kan du føle deg litt kvalm. Det
går over etter hvert, men ta det rolig med maten. De fleste matretter går det fint å spise uten
å skade halsen. Ikke spis og drikk for varmt de første dagene etter operasjonen. Myk mat som
er lett å svelge, er enklest å spise, for eksempel:
●

is, saftis

●

sjokolade og vaniljepudding

●

suppe, frukt- og bærkrem

●

yoghurt

●

potetmos, pannekake, omelett

●

makaroni, pasta

●

smoothie, milkshake

Mat du helst bør unngå
Hard og sprø mat kan være vanskelig å svelge og gjøre vondt, for eksempel:
●

chips og annen snacks

●

hardt brød (f.eks. knekkebrød), skorper og hard kjeks

●

harde epler

Noen typer mat kan svi i halsen, for eksempel:
●

sitrusfrukter og sitrusjuice (f.eks. appelsiner og appelsinjuice)

●

ketchup, sennep og sterkt krydret mat
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TIPS om mer artig og god informasjon
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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