www.tonsilloperation.se

Informasjon til pårørende
Vi gir denne informasjonen for at alle som gjennomgår
mandeloperasjon, skal ha det så bra som mulig etter det
kirurgiske inngrepet og kunne gå tilbake til normal kost og
normale aktiviteter så fort som mulig.
Operasjonen kan utføres på to måter: Enten fjernes mandlene helt, noe som
er mest vanlig ved gjentatte halsinfeksjoner, ellers fjernes bare de
utstikkende delene som blokkerer luftveiene. Øre-nese-hals-legen som skal
utføre operasjonen, velger hvilken operasjonsmetode som er best egnet. Valget avhenger av
hvor stort ubehag du har med mandlene. I de tilfellene hvor barn opereres fordi mandlene er
forstørret, vurderes også størrelsen på adenoiden (kjertelen bak nesen). Hvis adenoiden er
forstørret, opereres denne også bort. Denne operasjon gir ikke barnet noe særlig ekstra
ubehag.

Medfører operasjonen noen risiko?
●

En operasjon med narkose medfører alltid en risiko, men den er liten, og alle
forholdsregler følges slik at inngrepet blir så sikkert som mulig.

●

Et fåtall pasienter rammes dessverre av blødning etter at mandlene er fjernet. Som
oftest stanser denne blødningen av seg selv. Noen ganger kan det være nødvendig
for pasienten å komme tilbake til operasjonsstuen for å stanse blødningen under
narkose.

●

Når barnet kommer hjem etter operasjonen, skal det aldri blø fra halsen. Hvis du
merker at barnet blør, må du ta kontakt med helsepersonell omgående.

●

Der mandlene satt, blir det såroverflater, og på disse dannes det et gråhvitt belegg.
Dette er slimhinnenes svar på sårskorper på huden og et tegn på at sårene leges.
Dette belegget kan lukte vondt og gi dårlig ånde. Belegget begynner å støtes bort
etter ca. 7–10 dager. Det vil være fare for blødning helt frem til såroverflatene er
fullstendig helet, noe som kan ta opptil tre uker.

●

Lett feber kan forekomme det første døgnet uten at noe er unormalt. Hvis barnet er
påvirket av feberen, bør du ta kontakt med helsepersonell.

●

Hvis smertelindringen ikke er tilstrekkelig, er det fare for at barnet ikke får i seg nok
drikke. Da bør du ta kontakt med helsepersonell.
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Hva skjer nå?
Hvis du ikke allerede har fått en operasjonsdato for barnet, vil du få en innkalling via post,
telefon eller e-post. Det kan være mulig for deg og barnet å besøke avdelingen på forhånd slik
at sykehusmiljøet ikke oppleves som skremmende.

Hva gjør jeg hvis barnet får halsbetennelse?
Hvis barnet blir sykt, f.eks. får vondt i halsen eller blir forkjølet, ber vi deg ringe
telefonnummeret som står i innkallingen. Det kan hende at operasjonen vil måtte utsettes.

Viktig å tenke på før operasjonen?
Medisiner som bør unnvikes før operasjonen
Ca. 14 dager før operasjonen bør barnet ikke innta smertestillende eller febernedsettende
medisiner som inneholder acetylsalisylsyre (f.eks. Aspirin, Dispril, Paralen) eller ibuprofen
(f.eks. Ibux, Brufen, Ibumetin). Disse legemidlene kan øke faren for blødning under
operasjonen. Hvis det er behov for smertestillende i løpet av dette tidsrommet, bør du heller
bruke paracetamolpreparater (f.eks. Pamol, Panodil, Paracet, Pinex).

Fasteinstruksjoner før operasjonen viktig å følge
Barnet kan spise frem til seks timer før operasjonen. Deretter kan barnet drikke KLARE
drikker frem til 2 timer før operasjonen, deretter ingenting. Klar drikke defineres som vann,
klar saft / fruktjuice UTEN fruktkjøtt. Væsken skal IKKE inneholde fett og IKKE vanlig melk,
pulvermelk eller velling.
Dusj og vask håret kvelden før eller om morgenen på operasjonsdagen. Bruk ikke sminke,
parfyme eller neglelakk på operasjonsdagen. Ta alle gjenstander ut av munnen, og ta av alle
smykker på operasjonsdagen. Dette gjelder for eksempel avtakbar tannregulering,
piercinger, øredobber, ringer, armbånd, halssmykker, klokker og kontaktlinser.

Hva skjer på operasjonsdagen?
Før narkosen gjennomgår barnet en medisinsk kontroll. Formålet er å se om barnet er i form
før operasjonen. Dere vil få informasjon om hva dere kan vente dere av dagen, og hvordan
barnet vil ha det etter operasjonen

Får jeg som pårørende være med?
En forelder/pårørende får bli med inn på operasjonsstuen og
bli hos barnet til det har sovnet. Etter operasjonen kommer
barnet til oppvåkningsavdelingen, hvor forelderen / den
pårørende får være med.

Når kan barnet mitt dra hjem?
Avhengig av rutinene på sykehuset kan barnet dra hjem på
operasjonsdagen eller dagen etter. Barnet skrives ut når
han/hun har fått noe å spise og drikke og føler seg bra nok.
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Helsepersonell vil avgjøre når barnet kan dra hjem. Bare én forelder/pårørende kan være
med barnet på sykehuset, men hvis dere reiser i egen bil, er det viktig at en voksen sitter med
barnet og en annen kjører bilen.

Hva skjer etter operasjonen?
Det gjør vondt i halsen etter operasjonen. Derfor er det viktig å følge legens forordning og
regelmessig ta smertestillende legemidler.. Det er normalt at smerten øker 3-5 dager etter
operasjonen, for senere å avta. Smertene er vanligvis mindre uttalt når det bare er deler av
mandlene som er fjernet.
Smertene er verst om morgenen. Det har flere årsaker, blant annet at barnet er tørt i halsen
siden han/hun ikke har svelget noe i løpet av natten, og også at det har gått lang tid siden siste
dose med smertestillende. Om natten vil det hjelpe å sove med hodet litt høyere enn vanlig.
Da reduseres hevelsen av slimhinnene i det opererte området, og det verker mindre.
De første dagene etter operasjonen kan det føles ubehag i tungen. Dette kommer av at
tungen ble presset ned med et spesielt instrument under operasjonen (for å få lettere tilgang
til mandlene). Ubehaget lindres ved at barnet beveger på tungen. Det er derfor bra å spise og
drikke. Øreverk kan forekomme uten at det er en øreinfeksjon. Å tygge tyggegummi kan noen
ganger lindre øreverken.

Smerte
Etter operasjonen er det svært viktig å bruke smertestillende. Dette tas regelmessig for å gi
best mulig effekt. Planlegg måltidene, og spis ca. 30–60 minutter etter at du har tatt
smertestillende, da smertelindringen er størst. Friske barn får grunnleggende smertelindring
er betennelsesdempende medisin (Cox-hemmer/NSAID f. eks. Ipren, Diklofenak, Voltaren)
og paracetamol (f.eks. Pamol, Paracet, Panodil), og kompletterende legemidler fås på resept.
Gå til innkjøp av smertestillende på forhånd, slik at du har det klart når du kommer hjem etter
operasjonen. Paracetamolpreparat fås reseptfritt på apoteket.
Kjøp de anbefalte medisinene I GOD TID så de finns hjemme når dere kommer hjem etter
operasjonen. Betennelsesdempende medisin finns reseptfritt på apoteket. Hvis barnet ditt
eventuelt trenger kompletterende medisin på resept, får dere det i forbindelse med
operasjonen. Vil du ha hjelp med å beregne riktig dose av smertestillende reseptfri medisin?
Ta hjelp av vår doseringskalkulator.
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Informasjon om smertebehandling
Hvis du trenger informasjon om smertebehandling for barnet ditt, hvordan du kan vurdere
barnets smerte, tips på hvordan du ser at barnet har vondt eller vil du vite mer om
smertestillende og dosering? Les videre på smertebehandling.

Kvalme
Det er vanlig med kvalme og oppkast, spesielt den første kvelden etter inngrepet. Ofte kan
det være litt gammelt blod i oppkastet (med mørk farge), siden det ofte renner blod ned i
magesekken under operasjonen. Kvalmen forsvinner vanligvis innen ett døgn etter
operasjonen.

Mat og drikke
Det er viktig å oppmuntre barnet ditt til å spise og drikke normalt.
Törrhet i halsen öker smerteopplevelsen. Gi barnet det barnet vil ha å
spise. Flytende og myk kost pleier å foredras direkte etter
operasjonsdagen, men varm mat og mat som kan rive i halsen (f. eks.
knekkebrød, faste epler) kan være bra å unngå de første dagene. Se
mat & drikkeråd på barnesiden

Hvor lang tid må mitt barn være hjemme?
Hvor lenge barnet må være hjemme varierer. Når bare de forstørrede delene av
halsmandlene er tatt bort, bør barnet være hjemme i minst 4 dager. Når hele halsmandlene er
tatt bort, bør barnet være hjemme i minst 8 dager.
Man trenger ikke å ligge til sengs. Det er bra hvis barnet er oppe men tar med ro også de
første dagene og det er ikke noe hinder for å være ute hvis barnet orker. Hvis det er mulig,
bør barnet unnvike og treffe andre som er forkjølet. I de 14 dagene som det normalt tar for
sårene i halsen å gro, skal barnet avstå fra anstrengende fysiske aktiviteter (dvs. brytekamp,
hoppe på trampoline, sykle, jogge, aerobics etc.). Unngå å fly og dra på utenlandsreise 3 uker
etter operasjonen.

Oppfølging
På de fleste sykehus er det ingen rutinemessige kontroller etter operasjonen. Ved
komplikasjoner, se under fanen Viktig. Derimot følges alle mandeloperasjoner opp i Norge via
Norsk kvalitetsregister ØNH –tonsilleregisteret. Les mer under fanen Fordypning.
Kvalitetsregisteret hjelper oss med å forbedre helsetjenestene.
Du vil få to skjemaer å fylle ut. Det første kommer etter tretti dager, og det andre etter seks
måneder. Skjemaet tretti dager etter operasjonen har betydning for å få vite om eventuelle
komplikasjoner etter operasjonen. Det andre skjemaet, etter seks måneder, inneholder et par
spørsmål om fravær av ubehag etter mandeloperasjonen som vi også er interessert i å få svar
på.
Det er av stor betydning å få svar fra deg selv om alt har skjedd uten ubehag. Det er viktig at
du svarer på begge skjemaene!
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Slik får barnet den beste opplevelsen av sin
mandeloperasjon
Ved å forberede barnet før mandeloperasjonen kan du unngå unødvendig stress/uro. Et rolig,
godt forberedt barn med en positiv innstilling til det som skal skje, vil oppleve mindre smerte
og håndtere smerte bedre samt hente seg raskere inn igjen. Det finnes flere ting du kan gjøre
sammen med barnet for å gjøre opplevelsen så god som mulig.

Før operasjonen
●

Du kan bruke informasjonsmaterialet og fortellingene om Elias og Moa på
www.tonsilloperation.se for å hjelpe barnet med å forstå hvorfor operasjonen må
utføres.

●

Du kan også gå inn på lenken narkoswebben www.narkoswebben.se. Her kan du og
barnet lære mer om hvordan det er å være på sykehus, og hva som skjer før, under og
etter narkose

●

Forklar barnet at han/hun vil ha det mye bedre etter å ha fjernet mandlene og
eventuelt kjertelen bak nesen. Gjennomgå hvert trinn som vil skje før, under og etter
mandeloperasjonen. Jo mer barnet vet, desto mindre urolig vil han/hun være. Alle
steg forklares på barnesidene også

●

Fortell at du vil være med på sykehuset. La barnet vite at du vil være der når han/hun
sovner og våkner. Han/hun vil sove under hele operasjonen og våkne når den er
ferdig. Forsikre barnet om at han/hun aldri vil være alene. Alle involverte vil fortelle
hva de skal gjøre, slik at det skal føles så bra som mulig. Be barnet fortelle om
han/hun er bekymret over noe. Da kan personalet forklare mer og gjøre alt for å
berolige barnet.

På operasjonsdagen
●

Se til at barnet har med seg en yndlingsbok, et kosedyr, en sutteklut eller noe annet
trygghetsskapende.

●

Kontroller din egen uro. En urolig forelder overfører lett uroen sin til barnet. Opptre
rolig og tillitvekkend.

●

Vær forberedt på at det kan forekomme ventetider på sykehuset. Ta med noe å
fordrive tiden med..

Etter operasjonen
●

Etter operasjonen er det fint å snakke om hvordan det har vært på sykehuset, om det
er noe som har vært vanskelig, og hvorfor det var slik. Barnet kan få tegne og fortelle.
Bruk gjerne fortellingene på www.tonsilloperation.se eller www.narkoswebben.se .

●

Utover den smertestillende medisinen er det viktig at barnet får ekstra
oppmerksomhet. Ved å lese, spille spill og se på TV med barnet avleder du
oppmerksomheten fra smerten i halsen

Referensgruppen för tonsilloperation.
www.tonsilloperation.se Uppdaterad 2021-03-14

5/6

Viktig!
Det alvorligeste som kan skje etter operasjonen er at det oppstår
en blødning, da må man STRAKS kontakte helsevesenet
Øvrig problem kan være infeksjon eller utilstrekkelig
smertelindring som kan innebære at det er vanskelig å drikke
nok.

Det er viktig å sørge for å
● få nøyaktig informasjon med hjem fra sykehuset hvor
operasjonen ble utført, om H
 VA du skal gjøre og H
 VOR du
skal henvende deg hvis det oppstår problemer!
● Ha AKTUELLE telefonnumre tilgjengelige i tilfelle du
trenger dem!

Er det blødninger fra halsen? - Hvis svaret på dette er Ja,
må du ta kontakt med helsepersonell UMIDDELBART.
●

Er det blod i spyttet?
- Hvis svaret på dette er Ja, må du ta kontakt med helsepersonell for å
få råd.

●

Har pasienten store vanskeligheter med å få i seg væske?
- Hvis svaret på dette er Ja, må du ta kontakt med helsepersonell for å
få råd.

●

Er pasienten plaget av smerter til tross for regelmessig inntak av
anbefalte legemidler?
- Hvis svaret på dette er Ja, må du ta kontakt med helsepersonell for å

få råd.
●

Har pasienten feber?
- Lett feber er ikke farlig etter operasjonen. Hvis pasienten har feber
og er preget av dette, må du ta kontakt med helsepersonell for å få
RÅD.
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