PATIENTINFORMATION

Når du skal opereres i hjernen
Ved indlæggelsen
Der er forskel på, hvornår man indlægges i forbindelse med en operation i hjernen. Nogle
patienter bliver indlagt dagen før, andre er indlagt flere dage før operationen, især hvis
der skal foretages yderligere undersøgelser inden operationen.
Nogle patienter har ved en forudgående ambulant undersøgelse allerede talt med den
læge, som de skal opereres af. Under alle omstændigheder får alle patienter, senest
dagen før operationen, mulighed for at tale med den læge, som skal operere.
Her får du mulighed for at stille alle de spørgsmål, du har i forbindelse med operationen.
Det er en god ide at skrive spørgsmålene ned på forhånd, så at du er sikker på at få svar
på dem alle. Du får også mulighed for at tale med den sygeplejerske, som du er tilknyttet.
Du skal faste før operationen
Fra kl. 02:00 om natten før operationen må du ikke spise. Fra kl. 06:00 om morgenen må
du heller ikke drikke.
Får du lyst til et let måltid sent aftenen før, må du sige til.
Selve operationsdagen
Du skal i bad og vaske og føntørre håret, så hovedbunden er helt tør. Du får vores
hospitalstøj på. Hvis du har smykker, make-up eller neglelak på, skal det fjernes inden
operationen.
Ca. 1 time inden operationen får du en afslappende tablet.
Omkring en ½ time efter kører en portør dig til operationsgangen, som ligger på 4. sal.
Det er muligt for dine pårørende at følge med dig ned til operationsgangen.
Da du skal overvåges på intensivafsnittets opvågningstue indtil næste formiddag, kan du
pakke de toiletsager, du vil have med, og lægge dem på sengebordet. Sygeplejersken vil
sørge for at de kommer derhen.
Værdigenstande kan du låse ind i dit skab på stuen. Nøglen opbevarer vi for dig, indtil du
kommer tilbage.
På operationsgangen/-stuen
Du får lagt et tyndt plasticrør i den ene hånd (et drop), sådan at du kan få den
nødvendige sovemedicin.

Anæstesipersonalet, som bedøver dig, forklarer hele tiden, hvad der skal ske.
Vi er under operationen nødt til at fjerne en del af dit hår. Hvis du har særlige ønske med
hensyn til dit hår (fx at vi fjerner det hele), skal du nævne det for den læge, der skal
operere dig, når I taler sammen dagen før.
Mens du er bedøvet, får du lagt en slange gennem munden og ned i luftrøret. Den fjernes
før du vågner. Du får også en tynd slange via næsen og ned i maven, én i blæren og én
fra såret.
De ligger der indtil næste morgen for at give dig mest mulig ro efter operationen og
afhjælpe mulige gener som fx kvalme.
Selve operationen
Under operationen er dit hoved oftest spændt fast i en bøjle, hvor 4 skruer holder hovedet
fast. Du skal derfor ikke undre dig, hvis du efter operationen har 4 små sår eller ømme
punkter i hovedet. De heles hurtigt, og smerterne forsvinder af sig selv.
Svarende til det sted hvor du skal opereres, bliver håret barberet af, hvorefter huden
åbnes.
Der bores et hul i kraniet, og med en speciel kirurgisk sav skæres en plade ud af kraniet.
Under kraniet er der en hjernehinde, ved de fleste operationer skal den også åbnes og så
er kirurgen inde i hjernen.
Den videre operation er afhængig af, hvad du skal opereres for, og det kan du få forklaret
af kirurgen inden operationen.
Når operationen afsluttes, sys hjernehinden sammen. Knoglepladen sættes fast med nogle
små metalklemmer (vi kalder dem ”blomster”). De er lavet af titanium og bliver ikke
fjernet bagefter. De forhindrer dig ikke i at få foretaget fx MR-skanning i fremtiden, og de
har heller ikke nogen betydning, når du går igennem en metaldetektor.
Herefter sys såret sammen, og der er som regel et dræn ind under hudlappen, hvor blod
og vævsvæske kan løbe ud i en plastikflaske.
Når operationen er overstået
Efter operationen opholder du dig på intensivafsnittets opvågningsstue (2093). Da det er
vigtigt med en særlig tæt observation de første 8-10 timer efter operationen, overnatter
du på opvågningen.
Her kan dine allernærmeste besøge dig.
Når du er vågnet godt op, må du spise og drikke.
Når du dagen efter operationen kommer tilbage til dit sengeafsnit, skal du gerne ud af
sengen, og du må vaske håret 2 dage efter operationen. Vi hjælper dig gerne.
Det er almindeligt

at du hæver op omkring øjnene, det er ganske ufarligt, men kan være generende hævelsen vil forsvinde af sig selv efter 3 -5 dage
at have ondt i operationssåret, ligesom kvalme efter bedøvelsen er almindeligt. Begge
dele kan vi afhjælpe med medicin.
Mens du venter på svar (mikroskopisvar)
Hvis der er taget prøver fra under operationen, skal de undersøges nærmere. Det tager
ca. 5 hverdage, og herefter får du svar af den læge, der har opereret dig.
Det er en fordel, hvis en af dine nærmeste kan deltage i den samtale, da det også er her,
at der lægges plan for evt. videre behandling og kontrol. Det kan være en god ide at finde
ud af, hvem der skal med til samtalen, så han/hun er forberedt på at komme herind, når
vi får svaret.
Trådene bliver fjernet 5-7 dage efter operationen.
Hvis du er oppegående og velbefindende, kan du godt blive udskrevet et par dage efter
operationen. Mikroskopisvaret kan du få ambulant hos kirurgen.
Der er også mulighed for at blive overflyttet til dit lokale sygehus, hvis du ikke er i stand til
at komme hjem.
Du er naturligvis altid velkommen til at stille spørgsmål.
Med venlig hilsen
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