
Vejledning til forældre hvis børn skal i fuld bedøvelse 

 

Du har sammen med ørelægen besluttet at din barn skal i fuld bedøvelse 

Dette betyder følgende for dit barn: 

•barnet skal være fastende fra mindst 6 timer før mødetidspunktet (ingen mad, 

mælk/modermælkserstatning, slik, tyggegummi osv.) 

•barnet må dog få modermælk mindst 4 timer før mødetidspunktet 

•barnet må gerne drikke 1 glas vand senest 2 timer før mødetidspunktet 

•barnet bør have været på toilettet inden operationen 

•barnet skal tage vanlig astmamedicin på operationsdagen, samtidig medbringes al øvrig 

astmamedicin til klinikken 

 

OBS! Såfremt fastereglerne ikke er nøje overholdt vil operationen blive aflyst.  

 

På operationsstuen: 

Barnet følges ind af en forældre, hvor barnet skal op og ligge på et leje. Narkoselægen giver 

narkosemiddel med maske over barnets mund og næse. I begyndelsen af narkosen kan barnet få 

ufrivillige muskeltrækninger i løbet af det første minut. Dette er ganske normalt og kan hverken 

mærkes eller huskes af barnet. Forældre vises ud i venteværelset så snart barnet sover og mens 

operationen udføres. Når barnet skal til at vågne op, hentes forældrene ind i opvågningsrummet. 

Under opvågningen kan der forekomme en kort periode med uro og gråd. Barnet er stadig under 

påvirkning af narkosen og husker intet bagefter. 

Efter operationen kan barnet være forkvalmet, kaste op og træt de næste timer. Det er derfor 

praktisk, at der er to voksne personer til stede på hjemvejen. 

Pga. kvalme og opkastning anbefales det også, at barnet først hjemme får vand eller rød saft. 

Dernæst bør der gå 30 min. før barnet gives vanlig mad. 

 

Bemærk! Forældre skal selv medbringe eventuel dyne og hovedpude 

 

Mange børn med øre-næse-halssygdomme er ofte forkølede og har let feber. Mød under alle 

omstændigheder op i klinikken og få barnet vurderet af narkoselægen. Det er sjældent nødvendigt at 

aflyse en operation på grund af anden sygdom 

Mvh. 

Søren Bjørn Laursen, narkoselæge 


