www.tonsilloperation.se

Information till barn
Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd
kommer du att må bättre före, under och efter din operation. Därför
är det viktigt att du läser denna information tillsammans med dina
föräldrar eller någon annan vuxen, som ska vara med dig när du ska
opereras.
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Vad händer när man opererar bort
halsmandlarna?

Halsmandlarna sitter längst bak i halsen. Om du tittar i en spegel kan du se dem på vardera
sidan av tungan. De ser nästan ut som ett par köttbullar. Halsmandlarna kan bli infekterade
och då kan du få feber och ont i halsen. Om du får många infektioner i halsmandlarna, kan du
behöva operera bort dem för att bli friskare.
Du kan också behöva operera halsmandlarna om de växer sig så stora att du får problem att
andas när du sover. Halsmandlarna opereras genom att doktorn helt enkelt tar bort de två
”köttbullarna” längst bak i halsen
Ibland räcker det med att göra halsmandlarna lite mindre. Under operationen kommer du att
sova hela tiden och märker ingenting. Efteråt kommer dina besvär av halsmandlarna att vara
borta.
Visst är det BRA!
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Det här händer före operationen
Alla doktorer, sjuksköterskor och undersköterskor som du redan har träffat eller kommer att
träffa vill vara säkra på att du gör allt som behövs för att operationen ska gå bra och för att du
ska bli frisk så snabbt som möjligt efteråt. Här kommer en lista över sådant som du ska göra
och sådant som du INTE ska göra. Det är saker som du måste veta dagen före operationen
och på operationsdagen:

Att göra…
Packa ned en favoritleksak, en favoritbok, ett kramdjur, en snuttefilt, ett
fotografi eller någon annan sak som får dig att känna dig trygg. Ta det
lugnt, slappna av och sov ordentligt natten före, så att du är ordentligt
utvilad på operationsdagen. Ta av alla smycken och ta bort saker från
munnen på operationsdagen. Det gäller örhängen, ringar, piercing,
armband, halsband, armbandsur, glasögon, kontaktlinser och avtagbara
tandställningar. Ta alla mediciner som doktorn har gett dig och sagt att
du får ta före operationen. Svälj dem med en klunk vatten.

Gör inte…
Ta inga ANDRA mediciner än sådana som din doktor har godkänt. Ta inte Aspirin, Magnecyl,
Bamyl, Treo, hostmedicin, vissa halstabletter, vitaminer och örtmediciner. Du får äta och
dricka fram till 6 timmar före operationen därefter får du absolut INTE äta någonting. Det
gäller all mat, inklusive tuggummi, halstabletter och allt annat. Men vatten kan du dricka men
bara fram till 2 timmar innan du ska opereras.

Vad händer under operationsdagen?
Att operera halsmandlarna är en säker, snabb och enkel operation. De flesta kan åka hem
samma dag och behöver inte sova över på sjukhuset. På sjukhuset kommer en sjuksköterska
be dig att byta om från dina vanliga kläder till sjukhuskläder. Sjuksköterskan mäter din
temperatur och ditt blodtryck. På ett par ställen på handen eller armen får du en salva som
gör att huden bedövas – ”sover”, där du sedan kommer att få ett plaströr – ”sovrör”. Ibland ges
en medicin som får dig att slappna av, du kan bli snurrig och känna dig lite konstig. Du får
också nu medicin för att det inte ska göra så ont efter operationen. Efter förberedelserna får
du lägga dig i en speciell säng.

Nedsövning
När det är dags att åka in i operationssalen, följer din förälder med dig in. Alla på
operationsavdelningen har likadana kläder och konstiga mössor. De ser riktigt roliga ut. I
operationssalen finns det massor med maskiner, bildskärmar, slangar, lampor och andra
apparater. Det ser nästan ut som i ett rymdskepp. Riktigt häftigt! Doktorerna och
sjuksköterskorna använder alla dessa apparater för att du ska sova lugnt och säkert så de kan
operera dina halsmandlar utan att du känner något.

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

3/7

Du får ett sovrör där salvan suttit på armen i det kan man ge sovmedicin och medicin för att
inget ska göra ont. Ibland kan man också få andas en särskild sovluft i en tratt. En riktig
rymdmask!

Operation
Du sover under hela operationen. Under operationen håller apparaterna koll på vad som
händer i din kropp. Doktorer och sjuksköterskor följer din andning, puls, blodtryck och hur
mycket syre som finns i ditt blod.
Doktorn använder ett speciellt instrument som håller din mun öppen och trycker ner din
tunga för att kunna operera dina halsmandlar. Alltihop tar inte mer än ungefär en halvtimme.

Uppvaknande
Efter operationen flyttas du till uppvakningssalen. Där får du vila en stund medan du vaknar
från narkosen. Din förälder väntar tillsammans med dig i uppvakningssalen. Du kommer att
känna dig trött, och kanske lite snurrig av sömnmedlet. Det kan kännas konstigt i halsen och
det kan göra lite ont. Tungan kan kännas konstig men det går över ganska snabbt. Ibland kan
man också känna sig lite illamående. Du får medicin för att det ska bli bättre och göra så lite
ont som möjligt.
När du har vaknat ordentligt, får du något att dricka och även äta (glass brukar smaka bra).
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De flesta barn kan åka hem efter några timmar. Om du inte är så gammal, eller känner dig
mycket sömnig, kan det hända att doktorn vill att du stannar kvar över natten. På så sätt kan
doktorn och sjuksköterskorna kontrollera att du mår bra. Då får en av dina föräldrar vara kvar
med dig på sjukhuset.

När du kommit hem
Sex saker som får dig att känna dig mycket bättre medan halsen läker

Ta din medicin
När du lämnar sjukhuset får du veta hur ofta du ska ta medicin så att det inte ska göra så ont i
halsen. Det är viktigt att du följer råden även om du inte har ont för stunden. Medicinen
förebygger och minskar det halsonda och hjälper bättre om den tas regelbundet. Du ska ta
medicin en stund innan måltid (30 minuter) eftersom det då blir lättare att äta. Det är
verkligen viktigt att du tar all medicin under den tid som läkaren vill att du gör.

Vila mycket
Sov gärna med en extra kudde så det blir lite högt under huvudet.
Du behöver vila mycket i ett par dagar. Sen kan du vara uppe och ute, men ta det lugnt i en till
två veckor. Gå inte tillbaka direkt till skolan eller gå ut för att leka med dina kompisar. Dina
kompisar kan vara förkylda som du lätt kan bli smittad av när du är nyopererad. Du kan vara
ute om du orkar men du får inte sporta eller leka så att du anstränger dig.

Tala med lugn röst
Din röst kan låta annorlunda efter operationen. Det går över när halsen har läkt. Det är bra
att vila rösten, tala lugnt, undvik att skrika och sjunga högt eftersom det då kan göra ondare i
halsen.
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Drick massor med vatten
Det är viktigt att få i sig vätska för att må så bra som möjligt. Att vara torr i halsen gör ont och
därför hjälper vätskan mot smärtan också. Du kan dricka vad du vill men för en del bubblar
kolsyrade drycker (som läsk till exempel) upp bakom näsan, vilket kan vara obehagligt. Tänk
på att dricka långsamt med små klunkar, eftersom du kan ha svårt att svälja i början. Det kan
hjälpa att tugga tuggummi eftersom det gör att det blir mer saliv i munnen vilket ofta kan göra
att det känns bättre bak i halsen.

Ta det lugnt med maten
Det gör ont i halsen efter operationen och den första dagen kan du känna dig lätt illamående.
Det går över med tiden, men ta det lugnt med maten. De flesta maträtter går bra att äta och
kommer inte att skada din hals. Ät och drick inte för varmt de första dagarna efter operation.
Mjuk mat som går lätt att svälja är enklast att äta, till exempel:
●

Glass, Isglass

●

Choklad- och vaniljpudding

●

Soppa, frukt- och bärkräm

●

Yoghurt

●

Potatismos, pannkaka, omelett

●

Makaroner/pasta

●

Smoothie; milkshake

Mat som är bra att undvika
Hård och krispig mat kan vara svår att svälja och göra ont, till exempel:
●

Chips och andra snacks

●

Hårt bröd (ex. knäckebröd), skorpor och hårda kex

●

Hårda äpplen

Viss mat kan svida i halsen, till exempel:
●

Citrusfrukter och citrusjuice (ex apelsiner och apelsinjuice)

●

Ketchup, senap och starkt kryddad mat

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

6/7

Tips för mer rolig och bra information
Om du ber dina föräldrar så kan de hjälpa dig att gå in på länken www.tonsilloperation.se. Här
kan du lyssna på sagan om Moa som ska operera sina halsmandlar för att hon har
halsinfektioner så ofta och Elias som ska opereras för att han har så stora halsmandlar att han
har problem att sova. En annan länk som du också kan titta på är narkoswebben
www.narkoswebben.se. Här kan du lära dig mer om hur det är att vara på sjukhus och vad
som händer före, under och efter en operation. Du kan klicka på ”bok” om du vill läsa om vad
som händer. Du kan också klicka på ”sjukhusäventyr” där du tillsammans med sjukhusets
clowner kan pyssla och måla, titta på film eller spela spel.
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