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Plaströrsbehandling – inför operation 

 

                             
Mellanörat ligger innanför trumhinnan. Det är ett luftfyllt rum där bl. a hörselbenen finns. Luften 

måste ständigt bytas ut och detta sker genom örontrumpeten, som är mellanörats förbindelse med 

näsan och svalget. Öronkatarr är vanlig i samband med förkylning och efter öroninflammation. 

Orsaken är att mellanörat inte luftas normalt, varför trumhinnan blir indragen och det bildas vätska i 

mellanörat.   

 

Symtom 
Vanligaste tecknet på vätska innanför trumhinnan är nedsatt hörsel. Sjukdomen är vanligast hos barn i 

åldern 1-5 år. Förutom nedsatt hörsel kan man även få en försämrad tal- och språkutveckling. Vid 

läkarundersökning kan man konstatera att trumhinnan inte ser normal ut och ibland kan vätska synas 

innanför trumhinnan. Vid hörselprov konstateras nedsatt hörsel och man kan även genom en speciell 

mätning se att det är ett kraftigt undertryck i mellanörat.   

 

Behandling 
Efter en öroninflammation kvarstår ofta under en kort tid vätska i mellanörat och detta försvinner i 

regel utan ytterligare åtgärd. Om vätskan inte försvinner är det nödvändigt att ta hål på trumhinnan 

och suga ut vätskan. På barn görs detta i narkos. Ofta sätter man i samband med detta ingrepp in ett 

rör genom trumhinnan för att lufta mellanörat, örat luftas genom plaströret i stället för den normala 

vägen genom örontrumpeten. Plaströret är cirka 1 cm långt och får i regel sitta kvar tills det stöts ut av 

sig själv (om röret stöts ut för snabbt kan man ibland få sätta in ett nytt rör).  

 

Tid för operation 
Får ni förhinder är vi tacksamma för besked så snart som möjligt så att en annan patient kan beredas 

plats. Om barnet har en akut förkylning eller annan infektion, var god kontakta snarast 

Öronmottagningen telefon: 0322-22 64 90. 

 

Förberedelser 
Barnet får äta fast föda fram till 6 timmar före bokad tid. 

Dryck som välling, yoghurt, fil går bra att inta fram till 4 timmar före bokad tid. 

Det går sedan bra att dricka 1 - 2 deciliter klar dryck fram till 2 timmar före bokad tid. Därefter inget. 

Undvik att borsta tänderna på morgonen eftersom barn gärna sväljer lite i samband med 

tandborstningen.                                                                                                 

     Var god vänd 
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Operationsdagen 
Barn som har inhalationsmedicin, även vid behovsmedicin, ska ta med dessa på operationsdagen. 

Barn som regelbundet tar inhalationsmedicin ska även ta dessa hemma på morgonen. 

 

Innan ni åker hemifrån på morgonen sätter ni på bedövningsplåstren, ett plåster i vänster armveck och 

ett plåster på vänster handrygg, för att bedöva huden inför nålstick. 

 

På öronmottagningen träffar ni först sjuksköterska och Öron-näs-hals läkare. Därefter får barnet byta 

om till patientskjorta, innan vi följer med er ner till operationsavdelningen. På operationsavdelningen 

träffar barnet och föräldern operationspersonal och narkospersonal. För att förbereda barnet på hur det 

ser ut på en operationssal finns en bra hemsida som heter www.narkoswebben.se 

 

När barnet somnat visas föräldern till ett anhörigrum bredvid operationsavdelningen dit Öron-näs-hals 

läkaren sedan kommer och ger information. 

 

Före operation 
Det kan bli några timmars väntan före operationen. Ta med favoritleksaken och något att roa barnet 

med. Det är också bra att ta med välling till de barn som dricker det (efter operationen) och fikakorg 

till dig själv.  

 

Efter operationen 
Efter operationen får barnet vara tillsammans med en förälder på uppvakningsavdelningen under 

några timmar före hemfärd. Barnet sover oftast en stund. När barnet vaknat efter operationen bjuds 

det på saft och glass.  

Operationsdagen bör barnet ta det lugnt. Dagen efter kan barnet leva som vanligt. Undvik bad första 

veckan efter operationen. Dusch och hårtvätt på vanligt sätt går däremot bra.  

 

Infektion 
Barnet kan få öroninflammation trots plaströrsbehandlingen. Orsaken kan vara infektion via 

hörselgången t ex vid bad eller via örontrumpeten t ex vid en övre luftvägsinfektion. Det vanligaste 

symtomet på infektion är att det börjar rinna ur örat, ofta segt varigt slem, ibland blodtillblandat. 

Försök då att försiktigt torka torrt i hörselgångsmynningen samt droppa örondroppar morgon och 

kväll i 7 dygn. Är det sedan torrt kan man avvakta till det planerade återbesöket. Om det fortfarande 

rinner ur örat bör kontakt tas med Öronmottagningen inom de närmaste dygnen.  

 

Återbesök 
Barnet kallas till Öron-näsa-halsmottagningen för ett återbesök tre månader efter ingreppet. Därefter 

blir det kontroll en gång per år tills rören faller ut eller avlägsnas.  

 

Kontakt 
Öron-näsa-halsmottagningen Alingsås lasarett, telefon 0322-22 64 90 (vardagar dagtid)  

1177 (dygnet runt). 

Alingsås lasaretts växel, telefon 0322 – 22 60 00 

http://www.narkoswebben.se/

