
Information til børn som skal bedøves

Kære barn og forældre

Velkommen til Aarhus Universitetshospital

Scan barnet ind på ankomstscanneren og tag plads i venteværelset. 
Personalet kan se I er kommet og vil hurtigst muligt modtage jer.

Det er vigtigt at I sammen læser dette brev og ser filmen. 

Så I er godt forberedt på, hvad der sker, når du skal bedøves. 

Filmen finder du ved at skanne denne QR kode

Kære Barn
Den dag du skal opereres, må du ikke spise 6 timer før mødetid. 
Du skal helst drikke lidt saft, æblejuice eller vand op til 1 time, før du skal komme. 
Herefter må du slet ikke drikke noget.
Derhjemme skal du huske at få trylleplaster på begge hænder. Vi udleverer det ved den samtale du 
har med narkoselægen. Hvis du ikke har haft denne samtale vil sygeplejersken der modtager dig 
give dig trylle plasteret på
Trylleplasteret hjælper når lægen skal bedøve dig. Lægen giver dig et lille prik i hånden og noget 
sovemedicin, før din operation. Nogle gange vil lægen bruge en maske, som du skal puste i. Så 
falder du også i søvn. 
Sådan placeres Trylle-plastrene korrekt. Det er bedst, hvis de har siddet 90 min. før ankomst.

Du må tage mor og/eller far med, eller en anden
voksen, som du kender. Inden bedøvelsen taler I med en sygeplejerske og lægen 
som skal give dig sovemedicin og den læge, som skal operere dig. Dine forældre følger med dig ind
på operationsstuen, og er der til du er faldet i søvn.
Efter operationen vågner du op i en seng. Mor og/eller far sidder ved siden af dig. 
Når du er vågen, må du få noget at spise og drikke. Enten af det mad vi har(saft, kiks, chips og is) 
eller noget du særlig godt kan lide, som I kan tage med hjemmefra. Du skal være hos os til du er 
helt vågen igen. 
Vi glæder os til at møde dig og din familie.



Kære forældre
Det er vigtigt at jeres barn er godt forberedt, da det gør barnet mere trygt og hjælper det til at klare 
oplevelsen bedre. Derfor er det en rigtig god ide at se filmen sammen med barnet.
Vi anbefaler, at I snakker med barnet om bedøvelsen, operationen, hvor det foregår, hvad der skal 
foretages og eventuel gips/bandage/ plaster. 
Forbered dit barn på dagene efter - også at der kan være smerter, som det kan få medicin for.
Jeres barn skal faste inden operationen: 
Det må ikke spise fast føde og mælk i 6 timer før mødetid 
Det må ikke få brystmælk i 4 timer før mødetid 
Det må gerne drikke vand, saft, og juice(uden frugtkød) indtil 1 time før mødetid i nedenstående 
mængder 
Et almindeligt glas indeholder typisk ca. 200 ml: 0- 5 år ca 50 ml (= 1/4 glas)

6-12 år ca 105 ml (= 1/2 glas)
12-18 år ca 200 ml (= 1 glas)

Ikke alle børn kan få tid om morgenen, men vi forsøger at få de yngste til at møde tidligt. 
Vær opmærksom på at nogle børn kan nå at spise morgenmad og alligevel faste seks timer.
Barnet skal i bad (aftenen før eller om morgenen)

På grund af covid 19 må der desværre indtil videre kun komme en person med barnet på 
hospitalet.
I bliver modtaget af en sygeplejerske, der forbereder jer til barnets operation. 
Der kan være ventetid inden operationen, det må I og barnet være forberedt på. I skal planlægge 
med at afsætte hele dagen på hospitalet.
I følger barnet ind til bedøvelsen. Det er normalt, at jeres barn falder meget hurtigt i søvn, når lægen
eller sygeplejersken giver sovemedicinen. Når barnet sover, bliver I vist ud i venteværelset. Når 
operationen er overstået, finder vi jer der, og i følges med barnet ind på opvågningen.
Af hygiejniske årsager og pladshensyn er det ikke muligt at have barne-og klapvogne med i 
opvågningen. De kan stå i et rum, på eget ansvar.
Efter operationen taler I med lægen, der opererede. 
Der laves en plan for efterforløbet, hvad jeres barn må, hvad skal man holde øje med og lignende.
Børn kan have smerter efter operationen. Vi laver en plan for behandlingen af eventuelle smerter. 
Denne plan kan ved behov følges efter udskrivelsen  
Hvis jeres barn er forkølet, hoster eller har feber i dagene op til operationen bedes I ringe til os, 
helst et par dage før operationen på Tlf.  30 91 09 45, da det kan have betydning for bedøvelsen. 
Hvis det drejer sig om ændring af møde tid og dato bedes i ringe til det nummer der står på brevet 
med indkaldelsestiden

Ved forsinkelse/afbud på selve operationsdagen: ring venligst til 
koordinator i Forberedelse og Opvågning Øst 3, på telefon 30 91 09 45


