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Det skal du vide, før du skal bedøves

Anæstesiafsnittet ved Sydvestjysk Sygehus udgøres af de 3 geografiske
lokaliteter, Esbjerg, Grindsted og Brørup.
Som patienten stifter du bekendtskab med anæstesiafsnittet både ved
forundersøgelse (narkosetilsyn), hvor du kommer til samtale med en
anæstesilæge, og på operationsdagen, hvor anæstesilægen bedøver dig før
operationen.
Mange kender bedre navnet narkose, som anæstesi kaldes i daglig tale.
 
Informationen er et supplement til den samtale, du får med narkoselægen/
narkosesygeplejersken før operationen/undersøgelsen.
 
Bedøvelse bliver altid planlagt individuelt, så vi tager hensyn til lige præcis dig,
indgrebet, din helbredstilstand og dine behov.
 
Du vil opleve, at vi bruger begreberne anæstesi, narkose og bedøvelse i flæng,
men det dækker over det samme.
 
Før operationen/undersøgelsen
Vi har altid en samtale med dig om bedøvelsen, så vi samme kan planlægge den
mest hensigtsmæssige bedøvelse.
Bedøvelsen er afhængig af:
• Operationen/undersøgelsen
• Din generelle helbredstilstand
• Dine erfaringer med bedøvelse
• Den medicin, som du tager  husk en opdateret medicinliste
• Dine luftvejsforhold
 
Hvis der er uklarhed om andre sygdomme, der er vigtige i forhold til bedøvelsen,
vil vi iværksætte relevante undersøgelser.
Det kan, for din egen sikkerheds skyld, medføre at operationen/undersøgelsen
må udskydes.
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Smertebehandling
Patienter føler sig mere trygge og mindre stressede med en god lindring af
smerten.Derfor er det vigtigt, at vi allerede ved samtalen før operationen lægger
en plan for din smertebehandling.Du kan således hurtigere begynde en eventuel
genoptræning.
 
Rygning og alkohol
Læs mere om rygning og alkohol her
 
Fasteregler 
Læs mere om fasteregler her
 
Medicin
Læs mere om medicin her
  
Typer af bedøvelse
Vi kan bedøve dig på flere måder, og vi vil ofte kombinere det med en form for
blokade i det omfang, det er muligt og nødvendigt.
operationen/undersøgelsen og din helbredstilstand.
 
Du kan læse om de forskellige former for bedøvelse i nedenstående links
• Fuld bedøvelse (general anæstesi)
• Rygbedøvelse med kateter (epidural anæstesi)
• Rygbedøvelse (Spinal anæstesi)
• Bedøvelse af nerver i f.eks. arm eller ben (blokader/regionalbedøvelse)

https://sydvestjysksygehus.dk/wm513731
https://sydvestjysksygehus.dk/wm465069
https://sydvestjysksygehus.dk/wm465070
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/kirurgi/bedoevelse-og-smerter/narkose/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/kirurgi/bedoevelse-og-smerter/epiduralbedoevelse/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/kirurgi/bedoevelse-og-smerter/spinalbedoevelse/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/kirurgi/bedoevelse-og-smerter/regionalbedoevelse/

