
 

 

 
 
Före operation 
Barnet skall ha duschat och tvättat håret innan ni åker till sjukhuset. Det är bra om det 
finns smärtstillande mediciner hemma, t.ex. Ipren och Panodil eller Alvedon. Dessa kan 
köpas receptfritt på apoteket som tabletter, mixtur eller stolpiller. 
 
Före operationen bör mediciner som kan öka blödningen undvikas (t.ex. Ipren, Magnecyl, 
Bamyl Albyl och Treo) 
 
Operationsdagen 
Anmälan sker på samma ställe som vid mottagningsbesöket, Hand-och plastikkirurgisk 
mottagning, 6 tr. 
 
Först får barnet bedövningssalva (EMLA) på öronen för att minska smärtan av 
lokalbedövningssprutan. Salvan skall verka i ca en timme. Dessutom ges Alvedon. 
 
Mamma eller pappa får följa med in på operationssalen och stanna hos barnet när 
bedövningen läggs. Lokalbedövningen svider och gör ganska ont, men det onda 
försvinner snabbt. Det kommer att kännas hela tiden, och det hörs väldigt väl, att doktorn 
rör vid öronen, men det gör inte ont.  
 
Öronen opereras med en speciell teknik som innebär att brosket slipas. Ärret blir på örats 
baksida och ibland är det stygn som måste tas när det har läkt. Operationen tar 45-90 
minuter och avslutas med ett förband runt huvudet som ska sitta tills återbesöket. 
 
Efter operationen 
Barnet kan åka hem direkt efter operationen. När bedövningen släpper gör det ont, och då 
behövs smärtstillande medicin. Ibland skickar vi med Citodon stolpiller som kan 
kombineras med Ipren (men inte med Panodil/Alvedon). Ibland räcker det med Ipren eller 
Panodil/Alvedon. Det är bra att ha högt under huvudet första natten. 
 
Om det blöder igenom förbandet, eller om förbandet glider av bör ni ta kontakt med vår 
mottagning. Ibland är ett återbesök redan ordnat dagen efter operationen då förbandet 
läggs om. 
 
Efter ca 7 -10 dagar tas stygnen bort vid ett återbesök. I allmänhet behövs inget förband 
efter detta, men det kan variera. Doktorn brukar ofta rekommendera att barnet använder 
pannband en tid efter att stygnen tagits.  
 
Om något är oklart är du välkommen att höra av dig dagtid till: 
 
- Hand-och plastikkirurgisk mottagning, telefon 090-785 9136 
 
Övrig tid kontakta:  Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177 

HAND-OCH PLASTIKKIRURGISKA KLINIKEN, CENTRUM FÖR REKONSTRUKTIV 
KIRURGI 
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