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När ska jag kontakta vården? 

 Om du får feber över 38 grader, frossa eller försämrat allmäntillstånd. 

 Om du får andra tecken på infektion som rodnad, värmeökning, svullnad och ömhet i 

såret. 

 Om det uppstår en stor blödning från operationssåret. 

 Om benet känns ömt, svullet, rött och varmt. 

 Om du får andnöd, hosta eller håll i sidan som gör ont när du andas in. 

 Om du får plötslig smärta i bröstet eller bak i ryggen. 

Biverkningar och komplikationer efter en operation i 

narkos 

Att opereras i narkos innebär en risk för biverkningar och komplikationer. Det är viktigt att du 

följer de råd om egenvård du får för att minska risken och lindra besvär.  

Biverkningar  

Trötthet 

Det är vanligt att du känner dig trött och seg när du vaknar. Det tar tid för narkosmedlen att 

lämna kroppen. Du ska därför inte köra bil eller något annat fordon det första dygnet. Du kan 

vara trött i flera veckor och ibland månader efter en operation, eftersom kroppens återhämtning 

tar mycket energi.  

Illamående 

Du kan må illa efter att ha varit sövd. Illamåendet går oftast över inom några timmar. Du kan få 

läkemedel om det är besvärligt.  

Smärta 

Att ha ont efter en operation är vanligt. Smärtan behandlas med läkemedel, tabletter eller 

intravenöst. Det är viktigt att du är väl smärtlindrad för att kunna återhämta dig snabbt. 

Förstoppning 

Förstoppning kan orsakas av att tarmarnas naturliga rytm störs av operationen och av vissa 

smärtstillande läkemedel. Förstoppning kan leda till illamående, magknip och spänd mage, 

vilket brukar försvinna när tarmarna kommer igång igen efter några dagar. Du kan få läkemedel 

om du har stora besvär. 

Besvär i halsen 

Om du har haft en slang i halsen kan det skava i halsen efteråt. Det går oftast över inom några 

dagar. Slemmet i halsen kan bli segt och vara svårare att få upp. Att ligga eller sitta mycket kan 

förvärra besvären. För att göra det lättare att hosta upp slemmet ska du genomföra 

andningsövningar som vidgar lungorna. Andas 10 djupa andetag i följd en gång i timmen under 

dagen. Att dricka mycket gör också att slemmet blir lättare att hosta upp.  

Komplikationer  

Komplikationer efter en operation är ovanliga, men de kan vara allvarliga och det är därför viktigt 

att du är uppmärksam på symtom och följer de egenvårdsråd du får om sårvård, hygien och 

fysisk aktivitet. Exempel på komplikationer är infektion i såret, blodpropp eller lunginflammation.  

 

 

  


