Det här händer på operationsavdelningen

regiongavleborg.se

Välkommen till oss på
operationsavdelningen!
Den här broschyren är
tänkt att ge dig en kortfattad information om vad
som kommer att ske under
din vistelse hos oss.
Vi vet att en viss oro är vanligt inför
operation och anestesi (narkos).
Vår förhoppning är att om du får
veta vad som kommer att hända och
se fotografier från vår avdelning, så
kommer du att känna större trygghet när du kommer till oss.

FASTA
På operationsdagen ska du inte inta
fast föda senare än sex timmar före
planerad operation. Klara vätskor
(maximalt 200 ml) kan du dricka
fram till två timmar före operationen.
Klara vätskor är vatten, saft, te och
kaffe utan mjölk. Juice är inte klar
vätska. Du ska även avstå från tug�gummi, halstabletter och snus.
Du ska fasta från 24.00 om ej annat
meddelas dig personligen.
Annars finns en risk att maginnehåll
kommer ner i lungorna i samband
med din operation. Vi vill därför att
din magsäck ska vara tom när vi
söver dig i annat fall kan det ge en
allvarlig skada på lungorna.

Det är viktigt att du följer de här
reglerna för att inte utsätta dig för
risk i samband med sövning. Om
du inte följer dessa anvisningar
innebär det att operationen måste
skjutas upp.
Du ska vara rökfri sex veckor före din
operation.

HYGIENFÖRBEREDELSER
Du ska duscha och tvätta håret med
specialtvål som finns att köpa på
apoteket inför din operation, enligt
din kallelse. Följ anvisningarna på
förpackningen. Dusch och tvätt med
specialtvål är viktigt och skyddar
dig mot hudens bakterier. Vi har alla
bakterier på huden som är ofarliga
på själva huden, men om bakterierna
kommer in i ett operationssår kan
det leda till infektioner. Nagellack,
lösnaglar och smink ska avlägsnas
liksom smycken och piercing. Ett
fylligt skägg utgör en risk i samband
med anestesi, vi ser gärna att du
håller skägget kort.

MEDICINER
Vilka eventuella mediciner du
behöver ta på operationsdagen
kommer du att få reda på vid samtal
med narkosläkare alternativt narkossköterska.

FÖRBEREDELSERUM väntrum inför din operation
Före operationen kommer du till ett
väntrum på operationsavdelningen.
Här finns även andra patienter som
väntar.
Här möter personalen från operation dig och ställer ett antal frågor till
dig, personnummer, när du åt och
drack senast, andra sjukdomar, överkänslighet och om du har varit sövd
tidigare.
Vi kontrollerar också att den läkare
som ska operera dig har markerat
det ställe som ska opereras med en
tuschpenna. Detta krävs dock inte
alltid.
Du kommer att uppleva att flera
personer frågar samma sak efter
varandra. Det gör vi för att vi vill vara
säkra på att allt ska bli rätt vad det
gäller din operation.

NÄR DU OPERERAS -

så kontrollerar vi hela tiden att
du mår bra med hjälp av följande övervakning:

Pulsoxymetri
En mjuk klämma som vi sätter på
fingret, den övervakar syrehalten i
ditt blod regelbundet.

EKG
Klisterlappar på bröstkorgen för
regelbunden hjärtövervakning.

Blodtrycksmanschett
Vi tar ditt blodtryck regelbundet, vid
speciella operationer sätts en kanyl
på undersidan av handleden i ett
blodkärl och den mäter blodtrycket
kontinuerligt.
Du får också en perifer venkateter
(PVK) = tunn plastkateter som vi
sätter i ett av dina blodkärl i armvecket eller på handen. Där får du
läkemedel och dropp.

BEDÖVNING OCH/ELLER NARKOS
Beroende på vilken operation du
ska göra så finns det olika metoder
av bedövning och narkosläkemedel
som kan användas. Ofta kombinerar
vi både bedövning och narkos.

BEDÖVNING AV ARM, AXEL
ELLER BEN

RYGGBEDÖVNING
Du får ligga på sidan eller sitta
på sängkanten. Du får kröka din
rygg, för att mellanrummet mellan
kotorna ska bli större, det gör det
lättare att sticka där.
Narkosläkaren tvättar ryggen med
spritlösning som upplevs kall.
Bedövningsmedlet sprutas in i ett
mellanrum mellan kotorna, via en
tunn nål. Du kan inte röra dina ben
och känner ingen smärta. Bedövningen varar i två-fem timmar. Den
här metoden används mycket ofta
vid knä- och höftoperationer samt
vid operationer i underlivet. Detta
kallas spinalbedövning.
Epiduralbedövning används för
smärtlindring efter större ingrepp i
till exempel magen, där smärtan beräknas hålla i sig i några dygn. Under
själva operationen får du narkos och
epiduralbedövning sätts igång sen

du vaknat. Vi förbereder för denna
bedövning innan du sövs genom att
i lokalbedövning föra in en mycket
tunn plastslang via en nål mellan
ryggkotorna. Plastslangen kan ligga
kvar och via den kan bedövning
tillföras så länge den behövs, oftast
1-2 dagar efter operationen. Vi testar
noga bedövningens effekt.
Vid ryggbedövning (spinal- och
epiduralbedövning) påverkas urinblåsan på så sätt att du inte känner
om du måste kissa. Därför sätter vi
oftast in en kateter i urinblåsan, så
att den inte blir överfull. Bedövningen
gör i regel att du inte känner när vi
sätter in katetern i blåsan.
Vid själva sticket i ryggen vid både
epidural- och spinalbedövning kan
du i de flesta fall få starka smärtstillande och lugnande läkemedel
givna direkt i blodet för att minska
eventuellt obehag.

Om du ska operera dig i axel, arm
eller ben, så kan du få en bedövning
som gör att du inte har ont under
operationen, inte heller på flera
timmar efter operationen. Du kan
heller inte röra armen eller benet
då. Det innebär att narkosläkaren
lägger bedövningsmedel runt nerver
som sitter på halsen, ljumsken eller
i knävecket. Bedövningens effekt
varar i 10-16 timmar. Bedövning
kombineras i de flesta fall med narkos under själva operationen. Själva
bedövningssticket vill vi av säkerhetsskäl dock utföra innan du sövs
men du kan få lugnande läkemedel
givna direkt i blodet för att minska
eventuellt obehag.

somnat och att du sover gott under
hela operationen. Det finns narkospersonal vid din sida hela tiden.

EFTER OPERATIONEN
När operationen är klar så stängs
sömnmedlet av och du vaknar inne
på operationssalen. Som en effekt av
sömnmedlet kan minnet av uppvaknandet vara lite vagt. Du körs ut från
operationssalen och flyttas över till
uppvakningsavdelningen.

UPPVAKNINGSAVDELNINGEN

NARKOS – SÖMN
Narkos innebär att du med hjälp av
olika läkemedel sover djupt och är
smärtfri under din operation.
Du får först andas syrgas i en
andningsmask som vi håller framför
din näsa och mun.
Vi ger dig sömnmedel i den PVK
(perifer venkateter) som sitter på
handen eller i armvecket.
Du somnar inom några sekunder.
För att du ska fortsätta sova under
operationen får du mer narkosmedel, antingen genom pvk eller
genom att andas in en gasblandning.
Vi kontrollerar på olika sätt att du

• Direkt efter din operation flyttas du
till vår uppvakningsavdelning.
• Här kontrolleras EKG, blodtryck och
syremättnad på samma sätt som på
operationsavdelningen.
• Du får tillförsel av syrgas efter din
operation.
Personal finns hela tiden tillgänglig
för att ge dig smärtstillande läkemedel, vätska och medel mot

eventuellt illamående. Vi ser till att
du har det så bra som möjligt.
• Det är viktigt att du säger till om
du börjar få ont. Smärta är lättare
att bryta om man påbörjar
behandling tidigt.
• Om du varit sövd under operationen, kan du ha haft en slang i
halsen för andningshjälp. Detta kan
göra att du har lätt halsont, känner
dig hes och skrovlig i rösten efteråt.
Besvären går vanligtvis över inom
ett dygn.
• På uppvakningsavdelningen finns
tyvärr inte möjlighet att ta emot
besök, men det finns alltid möjlighet att ta emot eller ringa telefonsamtal. Telefonnummer hittar du i
din kallelse.

HUR LÄNGE MÅSTE DU STANNA
PÅ UPPVAKNINGSAVDELNINGEN?
• Det beror på vilken operation du
genomgått och vilken bedövningsform du fått.
• Puls, blodtryck och andning ska
visa normala värden.
• Har du fått ryggbedövning ska du
kunna röra dina ben så att vi ser att
bedövningen har släppt tillfredsställande.
• Eventuella besvär med smärta och
illamående skall vara välbehandlade.

• I de allra flesta fall behöver vi
kontrollera att du kan kissa efter
operationen. Det gör vi med en
ultraljudsapparat om du inte
känner dig kissnödig. Om det finns
mycket urin i blåsan hjälper vi dig
till toaletten. Om du inte kan kissa
själv, vilket förekommer, kan vi
behöva göra en urintappning.
Under vissa operationer sätts kvarliggande urinkateter rutinmässigt.
• Information angående din operation får du av operatören vid
lämpligt tillfälle under vårdtiden.

Varm
välkom t
me
till oss! n

Det är vår ambition att du ska
känna trygghet och välbefinnande under din tid hos oss.
Tveka inte att fråga om det är
något du undrar över.
Om det är något du inte är
nöjd med, berätta gärna det på
en gång, så gör vi vårt bästa för
att göra något åt det.
Har du frågor som rör bedövning och narkos inför din operation är du alltid välkommen
att kontakta vår pre-operativa
mottagning, telefonnummer
finns i din kallelse.

DEN HÄR BROSCHYREN
FINNS PÅ FÖLJANDE
SPRÅK:
• Arabiska
• Engelska
• Finska
• Persiska
• Spanska
• Somaliska
• Tigrinska
Var god kontakta din
mottagning.
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