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                           TILL DIG SOM SKA LUNGOPERERAS 
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Inskrivning  

Du läggs in på avdelning 50D en till två dagar före operationen. 
En sjuksköterska och en undersköterska  tar emot dig på inskrivnings- 
enheten. Vi informerar dig om vad som händer under vårdtiden.

Under dagen blir du inskriven av en avdelningsläkare och ni går 
tillsammans igenom din sjukhistoria, mediciner, gör en enkel hälso- 
undersökning och diskuterar den planerade operationen. Du får även 
träffa en narkosläkare som berättar om narkosen och omhändertagandet 
på intensivvårdsavdelningen och en thoraxkirurg för information om din 
operation.

Under dagen får du träffa en sjukgymnast som berättar om andningsteknik 
och den rörelseträning du ska använda dig av efter operationen. Detta är 
viktigt för dig för att du så snabbt som möjligt ska  kunna återhämta dig.  

Läkemedel 
Vi vill gärna att du tar med och sköter dina mediciner själv innan du 
opereras. Förutom dosett, ta med läkemedel i originalförpackning.
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Viktigt!
Om du medicinerar med blodförtunnande läkemedel, se speciell 
information i kallelsebrevet!

Näring behövs för att såren ska läka och kroppen ska återhämta sig efter 
operationen. Maten är en viktig del i din behandling både innan du kommer 
till sjukhuset och efter operationen. Det är vanligt att aptiten är nedsatt 
de första dagarna efter operationen. Även om du inte har någon aptit är 
det viktigt att du försöker äta. Bantning är inte lämpligt i samband med 
operationen. 

Handhygien är viktigt. Vi uppmanar patienter, anhöriga och besökare till 
noggrann handhygien. Tvätta händerna och använd handsprit innan måltid 
och efter toalettbesök. 

Har du ytterligare frågor eller funderingar så finns vi alltid till hands för att 
besvara dessa. 

Lev sunt för …
Rökning  och alkohol påverkar rehabiliteringen efter operation och 
operationsresultatet
När du blir opererad är det många faktorer som påverkar rehabiliter-
ingen och resultatet av operationen. Rökning är en sådan faktor som 
kan medföra komplikationer. Forskning har visat att rökare mycket 
oftare får komplikationer jämfört med dem som inte röker eller har 
slutat i god tid före operationen. Komplikationerna är av olika slag, 
oftast gäller det sårinfektioner, långsam sårläkning och ökad ärrbild-
ning. Det kan också röra sig om skador i hjärta, blodkärl och lungor. 
Rökare har också mer slem i luftvägarna efter operationen än icke 
rökare. 

Snusningens effekter på hälsan är sämre utforskad. Man vet dock att 
nikotinet i snus försämrar cirkulationen genom att dra ihop blodkärlen, 
vilket påverkar sårkäkningen. 

Alkohol är också en faktor som kan medföra komplikationer. 
Forskning har visat att det inte finns något övertygande stöd för häl-
soskyddande effekter av måttlig alkoholkonsumtion. 
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Komplikationer som kan uppstå på grund av att det är svårare att dosera 
narkos-, rogivande- och smärtstillande läkemedel och man kan lättare 
få overklighetsupplevelser efter operationen. Alla komplikationer kan 
påverka längden på sjukhusvistelsen och sjukskrivningen.

Vill Du ha hjälp att sluta röka kan Du kontakta Sluta-Röka-
Linjen, telefon 020-84 00 00 eller Sluta röka- och Sluta snusa skola 
på webbsidan www.tobaksfakta.org. Om vikten av att bli fri från tobak i 
samband med operation kan du också läsa på webbsidan www.enrokfri-
operation.se. Du kan också kontakta den lokala rökavvänjningsenheten i 
Ditt landsting.

Förberedelser inför operation

EKG, blodprover och lungröntgen tas dagen före operationen. På kvällen 
håravkortas ev hårväxt på bröstet bort. Du får hjälp med att duscha en 
andra gång, då med en bakteriedödande tvål. Efter det ska du inte använda 
dina egna kläder och sängkläderna ska vara rena. Du får en sömntablett av 
nattsköterskan så att du sover gott innan operationen. 

På operationsdagens morgon får du byta till operationsskjorta och cirka en 
timme före operationen får du en lugnande spruta eller tablett. Personalen 
kör dig sedan i din säng till operationsavdelningen. 

Duschrutiner i hemmet inför operation
För att minska risken för sårinfektion efter operationen är det viktigt med 
noggrann hygien. Du kommer att få duscha med en bakteriedödande tvål. 
Den första dubbelduschen sker redan i hemmet och den andra 
dubbelduschen sker på sjukhuset.

Gör så här:

1. Tag bort nagellack på finger- och tånaglar.

2. Duscha hela kroppen  och håret.

3. Tvätta både håret och tvåla in hela kroppen noggrant med medföljande 
Descutansvamp. Låt verka i minst 2 minuter. Var speciellt noga med 
navel, könsorgan och ljumskar. Undvik att få tvål i ögonen eller inne i 
öronen. 
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4. Skölj av löddret.

5. Upprepa nr 2-5 en gång till. Använd den andra Descutansvampen. Då 
har du utfört s k dubbeldusch. 

6. Tag på nytvättade kläder och nytvättade strumpor. Renbäddad säng om 
du duschar på kvällen. 

Använd inte andra rengöringsprodukter som hårschampo, tvål, duschkräm 
eller hudlotion mellan eller efter helkroppstvätten.

Inför och under operation kan du inte bära smycken, gäller också 
smyckning med piercing.

Operation

En narkossköterska möter dig och hjälper dig över till operationsbordet. 
Därefter transporteras du in på operationssalen. Där finns de apparater som 
behövs för operationen. 

Narkospersonalen förbereder dig  genom att sätta dropp. Man sätter 
även en tunn plastkanyl strax ovanför handleden för blodtrycksmätning, 
dessutom kopplar man elektroder på bröstet för EKG-registrering. De allra 
flesta lungpatienter får en ryggbedövning för sin smärtlindring via en s k 
epiduralkateter. Mera information om detta får du på avdelningen. 
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Snart får du andas ren syrgas via en narkosmask samtidigt som du får 
sömnmedel via droppnålen. När du sover förs en slang ner i luftstrupen 
som kopplas till en respirator vilken stödjer din andning under operationen. 
Du får också en urinkateter. Alla slangar sitter kvar när du vaknar. 

Innan operation kan börja förbereder operationssköterskan operations- 
området genom att tvätta med gulfärgad sprit. Man klär sedan in dig med 
sterila dukar och så kan operation börja. 

Ett operationsteam består av:

•	 Två kirurger

•	 En narkosläkare 
•	 En narkossköterska

•	 En eller två operationssköterskor

•	 En undersköterska
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Efter operationen får du ett förband över operationssnittet. Nedanför 
förbandet har du en eller två dränageslangar som är kopplade till en sug 
som samlar upp blod och sårvätska. Dränaget hjälper även lungan att vidga 
sig. När allt är klart  flyttas du till intensivvårdsavdelningen. 

TIVA

(thoraxintensiven 50B)

Efter operationen vistas du på intensivvårdsavdelningen. Miljön kan 
upplevas som störande på grund av all medicinsk utrustning samt att det 
ligger flera patienter på samma sal. Det finns hela tiden personal vid din 
sida som övervakar och hjälper dig när du behöver och ser till att din 
vistelse här blir så behaglig och trygg som möjligt. 

Olika patienter har olika vakenhetsgrad. Din vakenhetsgrad efter 
operationen avgör om du har respirator (andningshjälp) eller andas själv. 
Så länge andningsröret finns kvar kan du inte prata.

När du kan andas själv tas andningsröret bort, vilket ofta sker direkt efter 
operationen. Du kan känna dig irriterad i halsen en tid efteråt. 

Redan första dagen efter operationen får du hjälp att komma  upp och 
sitta på sängkanten eller i fåtölj. Under dagen flyttar du tillbaka till 
vårdavdelningen. 

Efter operationen vistas du på intensivvårdsavdelningen. Miljön kan 
upplevas som störande på grund av all medicinsk utrustning samt att det 
ligger flera patienter på samma sal. Det finns hela tiden personal vid din 
sida som övervakar och hjälper dig när du behöver och ser till att din 
vistelse här blir så behaglig och trygg som möjligt. 
Ditt tillstånd avgör när du kan börja äta och dricka. För att vi ska kunna 
se till att du  får tillräckligt med näring och vätska mäter vi hur mycket 
du får i dig. 
Dränageslangarna tas vanligen bort någon eller några dagar efter 
operationen. Plastkanylen på handleden där vi tar prover tas bort redan 
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innan du åker ner till vårdavdelningen. Om du har en s k epiduralkateter 
sitter denna kvar ytterligare några dagar. Detta gäller även slangen i 
urinblåsan.  

Smärta och smärtbehandling

Efter operationen är det normalt att ha ont. Hur ont det gör är mycket 
individuellt och det är bara du som kan tala om hur ont just du har. Med 
din hjälp kan vi lindra din smärta. 

Varför är det viktigt att vara smärtlindrad?
Efter operationen är det viktigt att så snart som möjligt komma igång och 
röra sig och kunna ta djupa andetag. Då minskar risken för komplikationer, 
t ex proppar i benen och lunginflammation. Det är därför viktigt att du 
deltar aktivt i din smärtlindring och talar om för oss när du börjar känna att 
det gör ont. På det viset kan vi möta smärtan i god tid och ge smärtlindring. 
Du får mer information om de olika smärtlindringsmetoderna vid 
inskrivning. 

Du får gärna ta med dig en bärbar kassett- eller CD-spelare med musik 
som du tycker om eftersom musik har en smärtlindrande och avslappnande 
effekt. 

Visuell analogskala  
För att bedöma smärta efter operationen använder vi oss av den så kallade 
vas-skalan, en skala som liknar en linjal. I den ena änden av skalan står 
”ingen smärta” och i den andra änden ”värsta tänkbara smärta”. Med hjälp 
av skalan ska du försöka berätta för oss hur ont du har. Du får använda 
denna skala regelbundet när vi talar om smärta. Det viktigaste är att du 
berättar hur du upplever det, om du har ont eller inte.

Tillbaka på vårdavdelningen 50D

Efter vårdtiden på TIVA kommer du tillbaka till vårdavdelningen. Nu är det 
viktigt att du kommer igång med träningen så fort som möjligt och t ex tar 
promenader i korridoren. Din egen insats  och aktiva medverkan är av stor 
betydelse för hur snabbt du återhämtar dig. 
Var uppe så mycket som möjligt, det är bättre att sitta och vila istället för 
att ligga ner. Att vara i rörelse stimulerar även magen att komma igång. 
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Frukost och övriga måltider serveras i matsalen och oftast orkar man gå dit 
på tredje dagen efter operationen.
Varje förmiddag går avdelningsläkaren rond. 
Dagtid finns läkare på avdelningen. 
Önskar du mer tid för diskussion och frågor  med läkare eller 
sjuksköterska, säg till personalen. Patientansvarig läkare är den kirurg som 
opererat dig. På helgerna kommer jourhavande thoraxkirurg på kortare 
rond. Meddela ansvarig sköterska om du vill tala med den läkare som går 
rond.  

Det kan dröja någon dag innan magen är igång och några blir illamående 
och förstoppade. Vi försöker hjälpa dig genom kost och läkemedel som ska 
motverka förstoppning. Vid behov ges läkemedel mot illamående.

När man opereras utsätts kroppen för en stressreaktion. Detta påverkar 
bl a blodsockret. Bland patienter med diabetes brukar blodsockret 
ligga högre än normalt efter en operation. Därför kan man behöva öka 
sina insulindoser. Även personer som i vanliga fall endast medicinerar 
med tabletter för sin diabetes kan behöva extra tillskott av insulin efter 
operationen.

När det anses att dina dränageslangar kan tas bort, görs först en 
lungröntgen. När slangarna tagits bort görs ytterligare en röntgen efter 
någon dag. Har du epiduralkateter är det nu även dags att ta bort den. 
Smärtlindring sker sedan med hjälp av tabletter. Duscha kan du göra när 
slangarna är borttagna.  

Dina operationssår inspekteras varje dag och du får information om fortsatt 
sårvård i samband med utskrivning.
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Inför hemgång

Innan du lämnar sjukhuset berättar vi vad 
som har gjorts vid operationen och ger råd 
om hur du på bästa sätt ska komma igång 
efter operationen samt svarar på frågor.

Utomlänspatienter 
Utskrivning till hemsjukhuset sker efter 
cirka 3-5 dagar beroende på hur du 
mår. Transporter till andra sjukhus sker 
vanligtvis med ambulans/lättambulans. 

På hemortssjukhuset träffar du din 
lungläkare och får besked om fortsatt 
kontroll och behandling. Svar på prover tagna under operationen dröjer 
minst en vecka. 
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C-länspatienter
Utskrivning till hemmet sker efter cirka 5-7 dagar. En till två veckor efter 
hemgång kallas du till återbesök på lungmottagningen. Därefter fortsätter 
du med kontroller och behandlingar hos din lungdoktor. 

Sjukskrivningsperioden varierar mellan en till tre månader beroende på 
hur du mår och vad du arbetar med. Väl hemma ska du stegvis börja utföra 
olika uppgifter som enklare städning och lättare trädgårdsarbete men du 
bör undvika tyngre kroppsarbete första månaden. 

Kom ihåg att inte köra bil så länge du äter värktabletter. Tag för vana att 
under första tiden efter operationen dagligen inspektera ditt operationssnitt. 
Det går bra att duscha.
Var observant på dina operationssår och vid infektionstecken såsom 
rodnad, lokal värmeökning, smärta, pus/var från såret eller feber kontakta 
din vårdcentral/distriktssköterska.

Bra att veta

Att ta med
Ta med dig så lite värdesaker som möjligt. Vi föreslår att du tar med 
toalettartiklar, rakutrustning och tofflor/inneskor.

Om din operation är planerad en måndag eller tisdag, skrivs du vanligtvis 
in på torsdag eller fredag veckan före operationen. Provtagning och samtal 
med olika personalkategorier tar större delen av dagen i anspråk. Du kan 
räkna med att du är färdig omkring kl 17.00. Därefter har du möjlighet att 
åka hem över helgen och komma åter dagen före planerad operation. 

Till dig som använder rollator/rullstol
Vid hemtransport i ambulans kan/får inte rollator/rullstol medföras. Därför 
får du själv se till att du får hem din rollator eller använda en lånerollator 
under vårdtiden hos oss. 
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Patienttelefon 
Det finns möjlighet att få egen telefon vid sängen. Kostnaden är cirka 16 
kronor/påbörjat dygn + samtalstaxa. Du betalar via en faktura som skickas 
hem till dig. 

Möjlighet till trådlöst internet finns via Telia surfzon, kod via sms. 
Restriktioner finns gällande mobiltelefoner- och datoranvändning för 
patienter med medicinteknisk utrustning under vårdtiden.

Det råder blomförbud både på intensivvårdsavdelningen och 
vårdavdelningen på grund av astma- och allergirisk. Många är också 
överkänsliga för dofter som till exempel parfym, därför används inte 
parfymerade produkter vid sjukhuset. 

Vi uppskattar om du och dina anhöriga tar hänsyn till detta. 
Personalen rekommenderas också att avstå från parfym under 
arbetstid. 
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Post till patienter adresseras 
Akademiska Sjukhuset
Avd 50B/ 50D
751 85  Uppsala 
Sjukhuset är rökfritt!
På sjukhusområdet finns skyltar som visar på vilka platser du får röka. 
       
Besökstider 
Vårdavdelning 50D
Fria besökstider.

Tiva 50B
Besök enl överenskommelse med ansvarig sjuksköterska. 
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Telefonnummer
Vårdavdelning 50D 018- 611 40 03*
Avdelningschef 50D 018-611 40 82

Thoraxintensiven (Tiva) 018- 611 40 11*
Ansvarig kirurg kontaktar anhörig efter operationen och berättar hur det 
har gått samt förmedlar telefonnummer till ansvarig sjuksköterska.

*Vi har ingen bestämd telefontid, men vi vill helst att du ringer efter kl 
10.00 då morgonronden är klar  och vi lättare kan svara på frågor. Vi är 
tacksamma om du undviker att ringa kl 21.00-22.00 då vi har överlämning 
till nattpersonalen. 

Vi vill att så få som möjligt håller kontakten med den aktuella 
avdelningen. Då kan informationen förbättras samtidigt som det ger oss 
mer tid att vårda våra patienter

Patientinformation finns även på www.akademiska.se, Verksamheter,
Thoraxkirurgi- och Anestesi, För dig som är patient eller närstående.
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