
* Forelæsning kl. 12.10 – 12.35

”Unges oplevelse og håndtering af rekreationsprocessen efter 
ambulant tonsillektomi”

v/ Spl. Rebecca Næsby, Spl. Katrine Rasmussen 
og Klin. Spl.-specialist Ann Wolff Bregendahl 

ØNH-kirurgisk afdeling Vejle Sygehus



Af sygeplejerske Rebecca Dæhnfeldt Næsby og Katrine Rasmussen, 

Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling,Vejle Sygehus  



Baggrund

*En patientgruppe, der ofte henvender sig under 

rekreationsforløbet

*Imødekommer givet mundtligt og skriftligt information 

patienternes behov?

*Gør vi det godt nok?

*Formålet var at undersøge patienternes oplevelse og 

håndtering af rekreationsforløbet 
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Metode

*Fotodagbog i 14 dage med beskrivelser

*Spurgt på operationsdagen om de ønskede deltagelse

*Informeret samtykke på baggrund af mundtlig og skriftlig 

information

*Telefoninterview – afsæt i billeder, beskrivelser og 

semistruktureret interviewguide 

*Analyse inspireret af Kvale og Brinkmanns 

meningsfortolkning 



Smerteskema

Ovenstående skema giver dig et forslag til fordeling af din 

smertestillende medicin. Tidspunkterne er vejledende og vi anbefaler, at 

du tilpasser det til din døgnrytme. Det er dog vigtigt, at der går 

minimum fire timer mellem indtaget af den faste medicin 

Medicin/klokkeslæt Kl. 06.00 Kl. 12.00 Kl. 18.00 Kl. 24.00

Tablet Panodil 500 mg 2 stk. 2 stk. 2 stk. 2 stk. 

Tablet Ibumetin 400 mg 1 stk. 1 stk. 1 stk. 

Ved behov 

Morfin 10 mg -

udleveret 10 stk.



Karakteristika ved informanterne

*7 patienter blev inkluderet i alderen 16-21 år 

*6 piger og 1 dreng

*Indikation for operation - 6 af informanterne havde gentagne 

pencillinkrævende tonsilliter, 1 af informanterne havde søvnapnø

*Postoperativt udskrevet med fast Panodil og Ibumetin

*5 ud af 7 informanter blev udskrevet med Morfin pn.  
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Resultater

*Pårørende - en vigtig medspiller i rekreationsprocessen

*At opleve en smerte man ikke er forberedt på

*At holde ud trods smerter

*At vælge til og fra - når det at spise er smertefuldt

*At føle sig godt informeret - men stadig at mangle 

informationer

*At komme sig hurtigere end forventet 
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Pårørende - en vigtig medspiller i 
rekreationsprocessen

*”Min mor var ved min side den først uge og 
havde taget fri” (Line, 19 år)

*”Ja, vi var inviteret til min mosters fødselsdag (6.dagen), og 
min mor turde ikke lade mig være alene hjemme, så jeg tog 
med, selvom jeg egentlig helst bare ville være derhjemme, 
fordi jeg var så træt, afkræftet og bare havde ondt” (Signe, 
21 år)

*”…og så spurgte min moder om, vil du have noget rugbrød, ris 
eller hvad jeg havde lyst til, og så lavede hun egentlig det, 
for jeg var bare helt færdig og lå egentlig bare på sofaen og 
kunne slet ikke noget” (Signe, 21 år)
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Pårørende - en vigtig medspiller i 
rekreationsprocessen - fortsat

*”Min far han arbejder næsten lige ved siden af vores hus, så han 
har været hjemme for at give mig smertestillende, så jeg ikke 
skulle til at stå ud af min seng, eller også har de ringet hjem til 
mig for at sige, hvornår jeg må tage det smertestillende. Det 
gjorde min far de første 4 dage” (Dan, 17 år)

*”Jeg blev mega sur, når min mor prøvede at presse på med 
maden, fordi at jeg bare ikke havde lyst. Jeg vidste jo godt, at 
det var det jeg skulle, men jeg har bare ignoreret hende, når hun 
sagde om dagen, at jeg skulle spise. Jeg lod som om, jeg ikke 
kunne høre hende” (Line, 19 år)

*”Jamen, de (forældre) blev jo ved med at sige, om jeg ikke 
skulle have noget at spise og drikke. De blev ved med at presse 
på, hvilket var ret irriterende, men det var jo godt, for så blev 
du jo nødt til at prøve, og jeg kunne jo mærke, at jeg fik det 
bedre, når jeg fik lidt at spise og drikke” (Dan, 17 år)
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”Billedet er taget i formiddags. Allerede dér vidste jeg, hvad der ville fylde 
mest i dag. I dag er en af de dårligere dage. Det føles, som om der er en 
kæmpe slåskamp i gang i min hals med både sværd og knive. Af den grund 
har jeg sagt ca. 10 ord i dag. Jeg har knap nok rejst mig fra sofaen og faktisk 
bare puttet med min meget tykke kat hele dagen. Trods smerten, så er det 
super hyggeligt med put fra min kat og min mor, der er hjemme. Jeg håber, 
dagen i morgen bliver bedre. Jeg vil bruge resten af aftenen på at spise 
vaniljeis og isterninger ”  (Signe, 21 år, dag 3)



At opleve en smerte man ikke er forberedt på

*”Ja, måske at forberede folk lidt bedre på smerterne. Jeg tror ikke 

helt man forstår, hvor ondt det gør, og jeg er jo vant til at have 

halsbetændelser. Men det kan man slet ikke sammenligne, det gør 

langt mere ondt at få dem fjernet” (Dan, 17 år)

*”Altså, jeg kunne gå rigtig lang tid inden jeg tog mig sammen 

til at synke mit spyt, fordi det simpelthen gjorde så ondt, og ofte 

spyttede jeg det ud på badeværelset i stedet. 

Simpelthen så jeg var fri for at synke mit spyt, fordi det bare 

gjorde så ondt” (Signe, 21 år)



At opleve en smerte man ikke er forberedt på -

fortsat

*”Vi ringede faktisk derind en dag, og det var fordi vi blev bekymret 

med det med mine ører, fordi der var nogle gange, jeg kunne 

næsten ikke engang fungere, jeg blev bare nød til at gå ind på mit 

værelse også lægge med mine fingre i ørene, og bare vente på at 

smerten gik over, fordi at det var så forfærdeligt….. Det var vi ikke 

forberedt på” (Trine, 16 år)
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”Min tunge havde så ikke været så samarbejdsvillig, så der 

skulle lægges lidt kræfter i at holde den nede. Det resulterede 

så i, at jeg havde fået blå mærker i munden. De første par dage 

var det det, der var mest generende. Det var det, der gjorde 

mest ondt. Min mund den var så øm, og jeg kunne godt mærke, 

at der var blevet brugt kræfter på at holde min tunge nede” 

(Anne, 21 år, dag 2)



At holde ud trods smerter 

*”Jeg satte vækkeuret, fordi jeg var meget bange for, at jeg ikke 

havde mere smertestillende i min krop, og så var jeg bange for at få 

sindssygt mange smerter. Så derfor ville jeg gerne være sikker på, jeg 

hele tiden var dækket ind, så derfor satte jeg de der alarmer til kl. 

03.00 og kl. 09.00. Jeg tror godt, jeg kunne have sovet videre, hvis 

jeg ikke satte alarmer, men jeg var også meget bange for, at jeg lige 

pludselig vågnede og så ikke havde fået taget pillerne, og så var der 

ikke noget, der kunne dække mine smerter, og når der så skulle gå en 

halv time, før de så virkede igen. Jeg har været bekymret for at få 

meget ondt. Nogle af dagene havde jeg meget ondt, også selvom jeg 

havde taget hver 6. time, og så tænkte jeg, hvordan ville det så 

være, hvis jeg ikke tog pillerne” (Anne, 21 år)
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At holde ud trods smerter - fortsat

*Man lå jo vågen om natten, og så har du ondt, og så skal du lige op 

og gå lidt rundt, og så tager du lidt koldt smoothies, for at se om 

det kan hjælpe, og så forsøger du igen at lægge dig til at sove, og 

så vågner du igen efter en halv time. Og så ligger du bare og venter 

på, at du må tage dit smertestillende. Jeg havde helt klart mest 

ondt om morgenen. Jeg vågnede tit meget tidligt, og så lå jeg og 

kiggede på klokken, og bare ventede på at jeg måtte tage det 

smertestillende, og så tænkte jeg bare fuck mit liv. Fuck der er 

lang tid til endnu” (Dan, 17 år)

*”Det var en lortedag. Det gjorde mega ondt, og jeg kunne slet ikke 

sige noget, for så gjorde det ulideligt ondt. Så jeg forsøgte slet ikke 

at snakke. Så jeg havde sådan et stykke papir til at skrive på, som 

jeg skrev på, når jeg manglede noget” (Signe, 21 år)



At holde ud trods smerter - fortsat

*”….Men så en time efter at du har taget det smertestillende, så kan 

du det hele igen, så går der 3-4 timer så er du ramt igen, og så ligger 

du og kan ingenting, det har både været om dagen og om natten, 

indtil jeg fik lov til at tage morfin” (Dan,17år)

*”Da jeg var løbet tør for dem (Morfin), sagde min mor heldigvis, at 

hun havde nogle morfintabeletter, jeg kunne få fra engang, hvor hun 

var blevet opereret. Jeg ville ønske, at hun havde sagt det fra 

starten, for så ville jeg ikke havde sparet så meget på dem, fordi jeg 

simpelthen havde brug for at tage dem noget oftere i starten, fordi 

jeg ikke kunne holde ud at være til” (Signe, 21 år)

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwja1qmR1ZXgAhVRJlAKHS3uApsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.colourbox.dk/vektor/graedende-baby-vektor-7034006&psig=AOvVaw3eg3IinePFrgydR83wj0W5&ust=1548943161938283


”Nu er smerten for alvor begyndt. 

Det her er en pille morfin, som den dag var min 

eneste redning fra smerten” (Anne, 21 år, dag 4) 



At vælge til og fra –
når det at spise er smertefuldt

*”Min lyst til mad forsvandt fuldstændig. 
Der var det kun virkelig blød mad, som en burger og fritter eller 
yoghurt fordi det gjorde så ondt hver gang, man skulle lave den 
der sluge refleks” (Sofie, 20 år)

*”Det var på 4. dagen. Jeg var helt færdig, og havde ikke spist 
noget i 3 dage bl.a. grundet tykke belægninger i halsen og 
smerter, og så var min mor oppe på afdelingen, da sagde de, at 
jeg godt måtte få noget Morfin med hjem. Det var fantastisk. 
Det virkede helt klart bedre. Så kunne jeg jo begynde at spise og 
drikke lidt igen, og jeg blev mere frisk” (Dan, 17 år)

*”De dage jeg ikke havde fået noget at spise, der havde jeg 
hovedpine, og jeg var sløj. De dage hvor jeg spiste, der var jeg 
ude at gå og sov ikke så meget” (Maria, 21 år) 
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”Det er et billedet af, hvad jeg har prøvet at spise, meeen det er 

ikke altid lykkedes…. Smoothie lavede jeg tidligere, men det kan 

jeg ikke drikke, da det var for syrligt og det begyndte at svie” 

(Trine, 16 år, dag 4) 



At føle sig godt informeret –

men stadig mangle informationer

*”Så derfor ringede vi ind for at spørge, om det var normalt at få 

så ondt i ørerne, for det havde vi ikke fået nogen advarsel om” 

(Sofie, 20 år)

*”Blødning har ikke fyldt særlig meget. Jeg har følt mig ret tryg 

ved, at vi har fået så meget info fra sygehuset, hvad skal du gøre 

hvis det bløder” (Sofie, 20 år)
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”Har i dag opdaget at jeg har en tråd til at sidde i halsen, den 

har været med til at irriterer helt vildt og gør det endnu. 

Vidste ikke at jeg var blevet syet i munden” (Line, 19 år, dag 8)



At komme sig hurtigere end forventet

*”Jeg tror, det der har overrasket mig er, 

at de intense smerter først kom 3-4 dagen, 

og de første par dage egentlige var meget 

udholdelige” (Anne, 21 år)

*”Den første uge var mega slem, men så fik jeg det egentlig ret 

hurtigt ret godt…” (Maria, 21 år)

*”Den første uge, der lavede jeg ikke noget, jeg var kun lige ude 

at gå en lille tur. Men jeg fik det som sagt ret hurtigt bedre i 

løbet af uge 2, så der var jeg hjemme hos mine forældre, ude at 

handle lidt og ude at få lavet nyt pas” (Maria, 21 år)
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At komme sig hurtigere end forventet -

fortsat

*”Den første uge har jeg mere eller mindre bare ligget i min 

seng og kigget på min computer. 

Så begyndte jeg at få lidt mere overskud og energi til at gøre 

nogle ting, og lavede lidt mad til mig selv, og ryddet lidt op 

også. Men jeg følte mig også begrænset af, at jeg fik af vide, 

at de første 14 dage måtte jeg ikke lave for meget fysisk 

aktivitet. Så jeg turde ikke, de første dage jeg havde det 

nogenlunde, at gå en lang tur” (Anne, 21 år)
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”I dag har jeg set sådan her ud. Får det bedre og bedre og er gået 

ned i dosis med medicin. Den her uge føles lidt lang. Smerterne er 

ligesom at have “almindelig” halsbetændelse, og det er jeg jo vant 

til 😅 Men forsøger virkelig at holde mig i ro, selvom det kan være 

svært” (Marie, 21 år, dag 9)



Konklusion og perspektivering

*Personalemøde på tværs af afdelingen

*Implementere forbedringstiltag udsprunget af møder med 

læger og sygeplejersker

*Lærerig og spændende proces - langt større og mere 

omfattende end først antaget

*Overrasket over, hvad der har fyldt for informanterne i 

rekreationsforløbet
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Tak for jeres opmærksomhed



Kære_________________

Du er ved udskrivelsen informeret om:

Du må ikke sove alene det første døgn efter operationen, da der er øget risiko for, at der opstår en blødning.

Flere uger efter operationen vil du kunne opleve at være træt.

- SMERTER: Efter operationen kan du forvente at få smerter i halsen i op til 3 uger. Derudover kan du opleve smerter i ører og mund (kæbe, tunge, tænder), samt hævelse i 
halsen. Smerterne vil typisk være værst på 4.-6. dagen efter operationen. Du vil opleve smerter, når du synker f.eks. i forbindelse med måltider, men det er en vigtig del af 
din opheling og smertelindring at få spist og drukket. Vi henviser til pjecen om smertebehandling, som du har fået udleveret, hvor du også kan læse om bivirkninger til 
medicinen.

Vi anbefaler smertebehandling med: ._.

Du har fået udleveret følgende medicin: ._.

-KOST OG VÆSKE: Der er ingen kostrestriktioner efter operationen, og du må derfor spise og drikke som du har lyst til og kan klare at få ned gennem halsen. Vi anbefaler, 
at du begynder at spise og drikke umiddelbart efter operationen, og sørger for at spise og drikke regelmæssigt i ugerne efter operationen. Vi opfordrer til, at du indtager 
kalorieholdige væsker frem for kun at indtage vand, idet du kan opleve at være småtspisende i ugerne efter operationen. Kold mad og drikke kan smertelindre i nogen grad. 

-MUNDHYGIEJNE: Du vil kunne opleve, at sårene i halsen har gullige belægninger, som til forveksling kan ligne betændelse. Dette kan vare i op til 10 dage. Det er 
almindeligt med dårlig ånde i 7-14 dage efter operationen. Du må børste tænder som vanligt.

- BLØDNING: Der er risiko for at begynde at bløde fra sårene i halsen, når du har fået fjernet mandler. Der er blødningsrisiko de første 14 dage, men blødningsrisikoen er 
størst de første dage efter operationen og når sårskorperne falder af omkring 4.-5. og 8.-10. dagen. Hvis du begynder at bløde fra munden, skal du sætte dig op, spytte 
blodet ud og tage isterninger i munden indtil blødningen ophører. Is/isterninger får blodkarrene til at trække sig sammen og kan få blødningen til at stoppe. Bløder det 
stadig efter 2-3 minutter, skal du ringe til Øre-Næse-Halskirurgisk Sengeafsnit og rådføre dig med personalet. Hvis du ikke selv kan stoppe blødningen derhjemme, kan det 
være nødvendigt, efter aftale med personalet, at ringe 112. Du har i dette tilfælde fået udleveret et AKUT-kort, som skal forevises ved afhentning i hjemmet.

- INFEKTION: Du kan have feber de første to døgn efter operationen, hvilket er forventeligt og dermed ikke tegn på en infektion. Skulle du opIever at have feber udover de 
første døgn og samtidig tiltagende smerter, kan det være tegn på, at du har fået en infektion. Hvis du oplever dette, opfordrer vi dig til at kontakte Øre-Næse-Halskirurgisk 
Afdeling.

- FORHOLDSREGLER :

* Du bør være sygemeldt 14 dage efter operationen

* De første 14 dage efter operationen skal du undgå hård fysisk aktivitet, tunge løft og sportsaktiviteter, der kan få pulsen op

* Du skal undgå foroverbøjning i 10 dage efter operationen

* Du skal undgå varme bade i 10 dage efter operationen

* De første syv dage efter operationen bør du undgå solbadning 

- EFTER UDSKRIVELSEN:

* Der er ingen ambulant opfølgning efter at have fået fjernet mandler

Vi ønsker dig rigtig god bedring. 

Med venlig hilsen ._.



National klinisk retningslinje for fjernelse af 
mandler (tonsillektomi), Sundhedsstyrelsen, 2016

Postoperativ smertebehandling:

*Fokuseret spørgsmål: Bør smertebehandling af unge og voksne 
efter udskrivelse efter tonsillektomi inkludere paracetamol
og NSAID eller paracetamol, NSAID og ved behov i tillæg 
opioid?

*Der blev ved udvidet litteratursøgning ikke fundet guidelines, 
systematiske reviews, RCT eller observationelle studier, der 
direkte eller indirekte besvarer dette spørgsmål. 
Vejledningen bygger derfor på lærebogsviden om 
opioidbehandling og kliniske erfaringer i arbejdsgruppen

*Anbefaling: √ Det er god praksis at anvende paracetamol og 
NSAID, og ved behov i tillæg opioid til smertebehandling af 
unge og voksne (≥12 år) efter tonsillektomi.
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Klinisk retningslinje for postoperative kostanbefalinger til 
elektive tonsillektomi patienter (>2 år)Center for kliniske retningslinjer, 2012

*Formål: At vejlede sundhedspersonale mht. at give 
postoperative kostanbefalinger til patienter der får foretaget 
tonsillektomi, således at den information der videregives til 
patienten er enslydende og evidensbaseret 

*Fokuseret spørgsmål: Er der evidens for at kostrestriktioner 
efter en tonsillektomi sammenlignet med ingen 
kostrestriktioner reducerer risikoen for blødning, reducerer 
smerter og øger kostindtaget hos elektive patienter over 2 år? 

*Anbefalinger: Elektive patienter (>2 år) der får foretaget 
tonsillektomi kan anbefales at spise og drikke efter eget ønske

http://www.cfkr.dk/media/344668/postoperative_kostanbefalinger_til_elektive_patienter__-2__r__der_f_r_foretaget_tonsillektomi.pdf


Postoperativ smertebehandling af voksne 

tonsillectomi patienter, ØNH - landet rundt 

Sygehus Panodil Ibumetin Bonyl Morfin pn.

Rigs-

hospitalet 

1 g x 4 dgl. 400 mg x 4 dgl. 10 mg x max. 6 dgl. 

Udleverer 10 stk

Randers 500 mg x 4 dgl. 500 mg x 2 dgl. 10 mg 

Udleverer 3 stk

Vejle 1 g x 4 dgl. 400 mg x 3 dgl. 10 mg x max. 4 dgl. 

Udleverer 10 stk

Århus 500 mg x 4 dgl. 500 mg x 2 dgl. Udleverer sjældent

Odense 1 g x 4 dgl. 400 mg. x 3 dgl. Udleverer sjældent 

Svendborg 1 g x 4 dgl. 400 mg. x 3 dgl. Udleverer sjældent


