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Så går en operation i narkos till 

Du ska opereras i narkos. Det betyder att du är sövd under operationen. I din kallelse kommer 

du att få detaljerad information om hur du ska förbereda dig, när du ska komma till sjukhuset 

och vart du ska ta vägen. Här får du allmän information. 

Innan du ska sövas 

På sjukhuset får du byta om till särskilda kläder och låsa in dina saker i ett skåp innan 

operationen. I väntan på att det är din tur att opereras får du lägga dig i en säng eller sitta i en 

fåtölj.  

När det snart är din tur att opereras förs du till operationsavdelningen. Där får du lägga dig på 

en särskild operationsbrits. Du kan få en venkateter i handen eller armen, även kallad infart eller 

droppnål, så att du kan få läkemedel och dropp direkt i blodet. Du kan också få läkemedel att 

svälja eller som nässprej.  

Så går det till att sövas 

När du ska sövas kan du få narkosläkemedlet genom infarten eller genom att andas i en 

särskild mask. Dessa två sätt kan kombineras.  

Narkospersonalen övervakar dig och ditt hjärtas och dina lungors funktion under hela 

operationen.  

När du vaknar  

När du vaknar har du redan förts till en plats där du kan vakna till under observation, ofta en så 

kallad uppvakningsavdelning. Personalen tar hand om dig tills du är så pigg att du kan föras till 

en vårdavdelning eller gå hem.  

Om du vårdas på en vårdavdelning efter operationen får du stanna tills du mår tillräckligt bra för 

att kunna lämna sjukhuset. Efter en mindre operation kan du ofta gå hem samma dag, men efter 

en större operation behöver du ofta stanna på sjukhuset i något eller några dygn. Hur lång tid 

beror på typen av operation.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Venkateter i handen eller armen.  

 Läs mer på 1177.se. Sök på Narkos.  


