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Biverkningar och komplikationer efter en operation 

Att opereras i narkos innebär alltid en risk för biverkningar och komplikationer. Vissa 

biverkningar är vanliga, och även om de är jobbiga är de helt ofarliga. Komplikationer är 

ovanliga, men de kan vara allvarliga och det är därför viktigt att vara uppmärksam på symtom. 

Biverkningar 

Trötthet 

Du kan känna dig trött efter att du varit sövd. Det tar alltifrån en halvtimme till ett halvt dygn för 

narkosmedlen att lämna kroppen.  

 

Illamående 

Du kan må illa efter att du varit sövd. Det går oftast över inom några timmar. Du kan få medicin 

om det är besvärligt. Prova att äta lite – om magen är tom kan du må mer illa.  

 

Smärta 

Du kan ha ont efter en operation. Du kan få smärtstillande medicin som tabletter eller i blodet. 

Det är viktigt att lindra smärtan för att du ska återhämta dig snabbt efter operationen. 

 

Förstoppning 

Förstoppning är vanligt efter en operation. Det kan leda till illamående, magknip och spänd 

mage. Besvären brukar försvinna när tarmarna kommer i gång igen efter några dagar. Det är 

viktigt att du kommer upp och rör på dig. Om du har stora besvär kan du behöva ta medicin. 

 

Svårt att kissa 

Efter att du varit sövd kan det vara svårt att komma i gång att kissa. Vårdpersonalen kommer 

därför kontrollera att du kan kissa.  

 

Besvär i halsen 

Om du har haft en slang i halsen medan du varit sövd kan det efteråt kännas som att det river i 

halsen. Det går oftast över inom några dagar. 

Normalt bildas slem i luftrören. När du har varit sövd kan slemmet bli segt och svårare att få 

upp. Att ligga och sitta mycket kan göra det värre. Sövning ökar också risken för komplikationer i 

lungorna, till exempel lunginflammation.  

För att minska risken är det därför viktigt att du rör på dig så mycket du orkar och kan. Du kan 

också göra andningsövningar, som till exempel djupa andetag. Genom att ta djupa andetag 

vidgar du lungorna och det blir lättare att hosta upp slemmet. Att dricka mycket gör också att 

slemmet blir lättare att hosta upp.  

Komplikationer 

• Efter en operation finns en liten risk för infektion i såret. Det är därför viktigt att du följer de 

instruktioner du får om sårvård och hygien. Tecken på infektion är feber och rodnad runt 

såret. En liten rodnad runt såret är normalt. 

• Det finns en liten risk för blodpropp efter en operation, och du kan därför få blodförtunnande 

medicin en tid efter.  
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 Läs mer på narkoswebben.se. 

 


