
Bedøvelse 
Operationer og visse undersøgelser kræver bedøvelse for at kunne 
gennemføres uden smerter. Ved 'Lokal bedøvelse' opnås 
smertefrihed i det område, der skal opereres, og denne form for 
bedøvelse kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssig at vælge. Ved 
'Fuld bedøvelse' opnås fuldstændig smertefrihed, og da man 
samtidig sover, opleves operationen derfor ikke. 'Fuld bedøvelse' - 
kaldes også 'Generel anæstesi'. 
 
Den måde du skal bedøves på, aftales med lægen ved 
forundersøgelsen. 
 

Hvordan foregår ’Generel anæstesi’ 
Hvis du er rask og ikke fejler andet end den lidelse, som du skal 
opereres for, vil du først blive tilset af anæstesilægen på 
operationsdagen, hvor I sammen vil gennemgå samtykke-
erklæringen og det oplysningsskema, som du har udfyldt. Ønsker 
du at tale med en anæstesilæge allerede ved forundersøgelsen, 
kan dette arrangeres. Der kan eventuelt blive tale om en telefonisk 
kontakt. 
 

Hvis du derimod lider af kronisk sygdom eller er i behandling for 
en anden lidelse, vil du i forbindelse med den ambulante 
forundersøgelse efterfølgende blive tilset og undersøgt af 
anæstesilægen. Anæstesilægen vil desuden orientere dig om selve 
bedøvelsen samt aftale med dig, hvilken af din vanlige medicin, du 
skal tage på operationsdagen. 
 

Operationsdagen 
På operationsdagen skal du møde FASTENDE. 
Det betyder, at du i de sidste 6 timer inden mødetidspunktet ikke 
må indtage fast føde eller nogen form for mælkeprodukter (som 
f.eks. mælk, ost, yoghurt). 
 

 
Derimod må/skal du gerne indtil 2 timer før mødetidspunktet 
drikke klare væsker såsom: 
Saft, juice uden frugtkød, kaffe eller thé uden mælk/fløde evt. 
vand og meget gerne sukkerholdige væsker, idet dette vil give dig 
større velvære inden og efter operationen. 
 

Tyggegummi må bruges indtil 2 timer før mødetidspunktet. 
 

Tobaksrygning er ikke tilladt de sidste 2 timer før mødetidspunktet 
Det skal pointeres, at rygning generelt kan medføre 
komplikationer i forbindelse med kirurgi og bedøvelse og dermed 
forringe chancerne for et godt resultat. 
 

Operationsdagen på Privathospitalet Kollund 
Du vil blive modtaget af sygeplejersken eller anæstesilægen, der 
vil vise dig tilrette. Du og anæstesilægen vil samtale om, hvorledes 
du skal bedøves, og der er mulighed for at få svar på evt. 
spørgsmål. Har du tænder, som sidder løst eller andre 
tandproblemer, bedes du oplyse det til anæstesilægen. 
 
Du vil før operationen få ”præmedicin”, dvs. smertestillende 
medicin og medicin mod kvalme eller ubehag. 
 

På operationsstuen vil du møde anæstesi- og operations-
personalet. Inden du bliver bedøvet, bliver der målt blodtryk, puls 
og iltindholdet i blodet. Når du skal i generel anæstesi, bedøves du 
enten med en indsprøjtning af sovemedicin gennem en lille 
plastikkanyle på håndryggen, eller ved at du indånder sovemidlet 
gennem en maske. 
 

Efter operationen 
Efter operationen vil du komme på opvågningsstuen. Her vil du 
blive observeret, og få smertestillende medicin, hvis du har behov 



herfor. Når du er vågen, vil du få noget at drikke og spise. Du skal 

regne med at blive et par timer efter operationen. Kirurgen 
informerer dig om operationen og orienterer om det videre 
forløb samt evt. efterkontrol. Når du herefter har det godt, 
kan du udskrives. 
Hvis du skal overnatte på hospitalet, vil du i de fleste tilfælde 
blive udskrevet næste formiddag, så du er klar til afhentning 
mellem kl. 10 - 11. 
 

Du skal sørge for at have noget smertestillende medicin 
hjemme, generelt anbefaler vi paracetamol =( Pamol, 
Panodil) og Ibuprofen =( Ipren og Ibumetin). Begge midler fås 
i håndkøb. 
 

Hjemtransport. 
Du må ikke selv køre bil eller cykle, men bør transporteres 
hjem i bil. En voksen person skal ledsage dig. 
 

Indtil næste morgen efter operationen skal du være i 
nærheden af, eller kunne komme i kontakt med, en voksen 
person, som enten kan holde øje med dig eller komme til 
stede. Du kan i det første døgn efter indgrebet være en 
smule påvirket (svimmelhed) af bedøvelsen og operationen. 
Du må derfor ikke føre motorkøretøj, betjene farligt maskineri 
eller indtage alkohol. 
 

Såfremt du er i tvivl om noget vedrørende bedøvelsen, er du 
meget velkommen til at ringe og spørge. 
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