
Informasjon til barn og foreldre om operasjoner 

eller undersøkelser ved øyeavdelingen,  

Betanien Hospital 

 

I N F O R M A S J O N  



Innleggelsesdagen 

Henvend dere på vaktrommet i 3.avdeling  

En sykepleier tar imot dere og informerer om hva som skal skje  

videre: 

 Eventuell undersøkelse av ortoptist  

 Samtale med øyelege 

 Samtale med anestesilege eller anestesisykepleier. 

 Innkomstsamtale med sykepleier på avdelingen og tildeling 

av rom. 

En forelder bør være sammen med barnet på sykehuset. 

Det er mulighet for å reise hjem på permisjon til dagen etter, når  

alle forberedelser er gjort. Oppmøte klokkeslett  operasjonsdagen 

avtales med sykepleier.  

Barnet kan gjerne ta med et kosedyr/ leke de er glad i. 

 

Barnet bør dusje (bade)  

kvelden før operasjonen ,ta 

på ren pysj og legge seg i 

ren seng. 

 

Operasjonsdagen  

Barnet må faste før  

operasjonen og dere vil bli 

orientert om rutiner når dere 

kommer på sykehuset. 

  

Barnet må kle på seg sykehusets pyjamas, og legge seg i ren seng. 

Det blir satt på bedøvelseskrem (Emla krem) på begge  albuer/

hender og gitt smertestillende før operasjonen. 

 

 



  

Barnet får  en beroligende nesespray  ca en time før de kjøres til 

operasjonsavdelingen. Når barnet sover legges det inn en venflon i 

albu eller på hånden til bruk for intravenøse medisiner 

En forelder følger med barnet til operasjonsstuen . 

Barnet blir kjørt til oppvåkningsrommet etter operasjonen der  

foreldrene kan være sammen med barnet. De har en bandasje over 

operert øye, som  skal være på til dagen etter. 

Det blir festet en måleenhet på en finger eller en tå. Dette for å måle 

puls og hvordan barnet puster etter narkosen.  

Barnet bør ha ro og få sove ut narkosen.  

Barnet kan få litt å drikke når det våkner. Hun/ han får spise utover 

dagen, og kommer  så tilbake på rommet sitt. 

 

 

Videre forløp 

Barnet skal være i avdelingen til dagen etter. 

Ved enkelte inngrep eller undersøkelser kan barnet reise samme  

ettermiddag. 

Bandasjen over øyet fjernes og de skal til utskrivningssamtale hos 

øyelege der videre oppfølging avtales. 

 

Papirer til refundering av reiseutgifter kan  lastes ned på 

www.pasientreiser.no eller fåes i avdelingen ved hjemreise. 

Se også www.narkoswebben.se 

Hvis dere har spørsmål ta kontakt med 3.avdeling Tlf: 35900740 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betanien Hospital 

Bj. Bjørnssonsgt 6 

3722 Skien 

 

Tlf: 35 90 07 00 

 

www.betanienhospital.no 


