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Vanlig medicin
I forbindelse med din operation

Hvordan skal du forholde dig til den medicin,
du tager til daglig, når du skal opereres?
Mange holder for lange pauser med
deres nødvendige medicin op til en
operation. Det kan skyldes, at det kan
være svært at finde rundt i de informationer, man får. Ligeledes tager nogle
mennesker mange forskellige slags
medicin. Det kan imidlertid være
direkte farligt at stoppe med nogle
typer medicin.
Det er derfor meget vigtigt, at du
læser denne folder grundigt. Ligeledes
er det vigtigt, at du noterer lægens anvisninger om din vanlige medicin, når
du er til samtale inden en operation.
Når du møder op til operation, skal
du medbringe al din medicin i original emballage. Doseringsæske er ikke
tilstrækkeligt. Årsagen er, at lægen
skal kunne se præcis, hvad du tager
hjemme. Endvidere har hospitalet ikke
nødvendigvis al den medicin, du er
vant til at få.
Du behøver ikke at tage vitaminpiller
og andre kosttilskud med.
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Hvad skal du holde
pause med inden din
operation
Blodfortyndende medicin
Tager du blodfortyndende medicin
til forebyggelse af blodpropper, skal
du være særligt opmærksom på
lægens anvisninger om pause inden
operationen.
Pausens varighed afhænger af din
sygdom, hvilken medicin du tager, og
hvilken operation du skal have foretaget.

Du må ikke holde længere pause
end anvist, da det kan være farligt.
Nogle typer kosttilskud og naturmedicin
kan virke blodfortyndende, og lægen kan
bede dig holde pause med disse.
Lægen vil evt. udlevere et kort med
information til dig. Er du i tvivl, skal du
altid kontakte os i god tid inden
operationen.

Smertestillende gigtmedicin
Smertestillende gigtmedicin kan give
øget blødning ved nogle typer operationer. Lægen kan derfor bede dig
holde pause med disse tabletter.
Spørg, hvis du er i tvivl.
Gigtmedicin kan være tabletter, der
indeholder eksempelvis:
• Ibuprofen
• Acetylsalicylsyre

Sukkersyge medicin

Hvad skal du
fortsætte med inden
din operation
Medicin for hjerte, kredsløb og
lunger
Husk at holde pause med blodfortyndende medicin, som anvist af lægen.
Din øvrige blodtryksmedicin og medicin
for hjertet skal du fortsætte med, helt
som du plejer. Det gælder også, hvis du
tager lungemedicin.

Det er vigtigt at blodsukkeret ikke svinger for meget, når du skal opereres.
Hvis du tager insulin om morgenen, er
det vigtigt, at du er opmærksom på dit
mødetidspunkt, da det har betydning
for, om du skal tage medicinen. Medbring din egen sukkersygemedicin.

Medicin for nervesystemet

Mødetid til operation kl. 11.00
eller før:

Som skrevet ovenfor, kan du blive bedt
om at holde nogle dages pause med
smertestillende gigtmedicin. Din øvrige
smertestillende medicin skal du fortsætte med, også om morgenen på
operationsdagen. Smerteplaster skal
du også fortsætte med.

Du må ikke tage insulin eller sukkersygetabletter om morgenen på operationsdagen.

Mødetid til operation efter
kl. 11.00:
Du må spise et måltid inden kl. 5. Hvis
du får tabletter mod sukkersyge, skal
du tage dem til dit måltid. Hvis du får
insulin, skal du tage halv dosis sammen med morgenmaden.

Du skal fortsætte din medicin, helt som
du plejer, hvis du er i behandling for
eksempelvis psykisk lidelse, epilepsi,
Parkinsons sygdom eller andre sygdomme i nervesystemet.

Smertestillende medicin

Husk!
Selvom du er fastende, må du gerne
tage tabletter med vand eller saft indtil
to timer før din mødetid. Du må dog
ikke spise yoghurt eller indtage andre
mælkeprodukter til tabletterne. Hvis du
har behov for at bruge mælkeprodukter
til din medicin, skal medicinen tages 6
timer før din mødetid.
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Telefon åbningstider i kundeservice
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