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   Til deg som skal operere øyet i narkose 
 

Det er viktig at du er frisk når du skal opereres for å unngå  
komplikasjoner i forbindelse med operasjonen.  Dersom du er forkjølet  
eller har en pågående infeksjon  ta kontakt med øyeavdelingen  før  
innleggelse. TLF:  35 90 07 34. Mellom 08:30-10:30 og 12.00-14.30. 
 
 

Forberedelser før innleggelsen 
Hvis du bruker biologiske legemidler som Remicade, Remsima,Enbrel, 
Simponi med flere bør du ta kontakt med øyeavdelingen på forhånd 
for å avklare bruk av disse i forbindelse med operasjon. 
 
De  som står på blodfortynnende medikamenter; se eget vedlegg.  
Tenk også over din hjemmesituasjon og om du vil ha behov for hjelp 
etter operasjonen. 

 
 
Ta med til sykehuset ved innleggelse 
Ny medisinliste  hvis endring fra poliklinisk time . Ta med  øye dråper 
og dine faste medisiner i originalpakning. 
Unngå å  ta med  verdisaker og mye penger. 
Ta  med gode sko. 

 
 
Innleggelsesdagen 
Du møter som avtalt i 3.avdeling hvor du skrives inn og det tas blod-
prøver og gjøres andre forberedelser. 
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Kvelden før operasjonen 
Dusje med Hibiscrub og  ta på sykehustøy før du legger deg i ren 
seng.   
Du må faste før operasjonen. Du får nærmere beskjed om disse ru-
tinene når du legges inn. 
 

Operasjonsdagen  
Dusje med Hibiscrub og  ta på sykehustøy før du legger deg i ren 
seng. 
Sykepleier gir deg medisiner du skal ha før operasjonen.  
Hvis du skal opereres i narkose må evt. kontaktlinser tas ut. 
 

 

Bedøvelsen 
Bedøvelsen som blir brukt under operasjonen er en lett narkose.  
Du vil få informasjon om dette av  anestesilegen. 
 
 

Operasjonen  
Øyelege informerer deg om inngrepet som skal utføres. Du vil få en 
bandasje over øyet som skal ligge på til neste dag hvis ikke spesiell 
beskjed. 
 
 

Etter operasjonen 
Alle skal til kontroll hos øyelege dagen etter operasjonen. 
Hvor lenge du blir i avdelingen avhenger av inngrepets art. Noen  
pasienter kan reise hjem dagen etter operasjonen, mens andre må 

være  noen dager for videre behandling. 
 
Sykemeldingsperioden avklares ved utreise. 
Eventuell kontroll avklares ved utreise. 
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Pasient- og brukerombudet 

Har du opplevd noe som ikke er god helsehjelp?  

Mangler du informasjon om rettigheter og ordninger? 

Da kan du henvende deg til pasient- og brukerombudet  

tlf: 35586520  

e-post: telemark@pasientogbrukerombudet.no 

 

 

 

 

Betanien Hospital 
Bj. Bjørnssonsgt 6 

3722 Skien 
 

Tlf: 35 90 07 00 
www.betanienhospital.no 

 
 
 

 


