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NAVN: 

 

 

Mandag  den                   kl.                er der afsat tid til operation af Deres barn i fuld bedøvelse. 

I bedes møde 15 min. før, og barnet skal ledsages af 2 personer. 

Barnet skal være fastende, når det kommer, hvilket vil sige, at det ikke må have fået noget at spise 
inden for de sidste 6 timer – heller ikke bolsjer eller tyggegummi.  Barnet må gerne drikke lidt vand 
eller saftevand indtil 2 timer før operationen. 

Efter operationen skal barnet køres hjem, og under denne hjemtransport skal der være en 
ledsager ud over chaufføren.  Det tilrådes at medbringe en plastpose eller lignende, da opkastning 
kan forekomme. 

Vanlig medicin: Evt. astmamedicin og epilepsimedicin tages som vanligt om morgenen som 
inhalation eller tabletter i lidt vand. 

Dog mindst 1 time før operationen. 

 

 

Hvis dit barn fik fjernet polypper eller blev opereret i mundhulen:  

Det første døgn efter operationen skal barnet holdes i ro og må kun få kold, kølende kost 
(mælkeprodukter, is, drikkevarer). 

 

Smertebehandling 1 time før operationstidspunkt: Panodil, Pinex, Pamol (som stikpille, mixtur eller 
tablet, som skal gives med lidt vand)  

0 --  1 år:  125 mg. 

2 –  4 år:  250 mg. 

4 – 11 år:  500 mg. 

Børn over 12 år 1 gr. 

  



Fasteskema 

 

Hermed lidt information vedrørende bedøvelse af dit barn i øre-næse-hals praksis 

 

Faste 

Det er vigtigt. At dit barn er fastende inden operationen, dvs. 

- Dit barn må ikke spise mad/mælkeprodukter/modermælkserstatning/slik 6 timer inden 
bedøvelsen 

- Ammer du dit barn, må det ammes indtil 4 timer før bedøvelsen 
- Indtil 2 timer før bedøvelsen må dit barn gerne drikke klare væsker (vand/saftevand/juice 

uden frugtkød) 

Medicin 

Hvis dit barn har astma/astmatisk bronkitis og får inhalationsmedicin, er det vigtigt, at barnet får 
vanlig inhalationsmedicin på operationsdagen. Hvis dit barn får refluks, er det ligeledes vigtigt, at 
barnet får denne medicin på operationsdagen. Evt. epilepsimedicin skal også tages om morgenen. 

Hvis dit barn skal have smertestillende forud for operationen, vil du blive orienteret af Ørelægen. 

 

Ved ankomst til operationsstuen, vil vi spørge til CPR-nummer og hvilken operation, der er 
planlagt. Dette er en del af vores sikkerhedsprocedure forud for operation. Vi vil også spørge til 
om dit barn har været bedøvet før, om dit barn lider af kroniske sygdomme og får medicin, om dit 
barn lider af allergi, om dit barn har rokketænder. Dette er ligeledes en del af vores 
sikkerhedsprocedure forud for operation. 

 

Selve operationen 

Dit barn bliver bedøvet ved at få en maske på og inhalere sovemedicin (Sevorane). Dit barn skal 
sidde hos dig, så du kan holde barnet i hånden. Alternativt kan barnet ligge på lejet. 
Sovemedicinen lugter ikke godt og nogle børn bliver kede af det. Dit barn falder i søvn indenfor 1 
minut. Under indledning af bedøvelse er det helt normalt, at der kan forekomme ufrivillige 
øjenbevægelser og/eller ufrivillige bevægelser af arme og ben. 

Når dit barn sover, bliver du vist ud i venteværelset, hvor du sidder indtil operationen er færdig. Vi 
henter dig, når operationen er overstået. 

 

Overvågning 

Når operationen er overstået, bliver du hentet med det samme, så I kan være der, når dit barn 
vågner. Vi observerer dit barn indtil barnet er vågent og klar til udskrivelse. 
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