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Välkommen till Operation 2 Barn 

 

 

För att hitta avdelningen, gå till vänster i entrén och tag hissen 
till våning 2 på Drottning Silvias barnsjukhus.  
Räkna med att besöket tar hela dagen. 

Adress: Behandlingsvägen 7, 416 50 Göteborg, plan 2. 

Vi rekommenderar du/ni läser informationen som finns på vår 
hemsida. Sök efter Operation 2 barn eller följ QR-koden för att 
hitta dit. 
 
På hemsidan finns också ett bildspel för barnen som visar vad som 
händer när man kommer till oss. Klicka på papegojan Dunder för 
att komma dit.   
 
Ytterligare information finns om ni loggar in på: 
https://www.1177.se  
Sök efter Operation 2 barn under ”Mottagningar” 

Hinder för operation/undersökningen: 

Har du snuva, hosta eller feber? 

Har du sår på den kroppsdel som skall opereras? 

Ring oss och fråga om du kan komma. 

Om det finns vattkoppor i omgivningen, förskolan eller skolan och du 
inte har haft det så får du inte komma till sjukhuset. 

Hel och ren hud är viktigt för att operation skall genomföras. 

Du skall duscha med Descutantvål inför operationen. Se 
separat informationsblad. 

Du behöver bara duscha med vanlig tvål kvällen innan 
undersökning.  
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Det är för din säkerhet, mycket viktigt att ni följer 
informationen om mat och dryck inför sövning, som medföljer 
detta brev. 

Du som skall opereras får inte ha några smycken på dig under 
operationen, inga smycken är tillåtna. 

(Även piercings räknas som smycken) 

Du får inte använda smink, nagellack eller linser 

Saker att ta med sig till sjukhuset: 
 
T.ex. nappflaska, välling, blöjor, snuttefilt/nalle eller andra 
saker som du tror kan behövas under dagen. Något som barnet 
kan äta innan hemgång. 
 
Ta med mediciner som tas regelbundet, t.ex. Astmamedicin.  

En närstående är välkomna att följa med. Syskon får stanna 
hemma. Detta för att minska risken att sprida smitta på 
sjukhuset.  

Vårdnadshavare är skyldiga att informera varandra om 
planerad vård.  
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EMLA – bedövningsplåster 

Köp EMLA-plåster på apoteket. Sätt på två plåster  

1-1,5 timmar innan du/ni skall vara hos oss.  

Se bifogad information om EMLA.  

Läkemedel efter operation/undersökning 

Det är bra att ha receptfria smärtstillande läkemedel hemma.  

Ibland skriver läkaren ett recept på läkemedel att ta hemma.  

Apotek finns på sjukhusområdet.  

Ta med något att äta efter operation. 

Vi vill att ni själva har med mat till barnet att äta innan 
hemgång. Avdelningen bjuder på saft och isglass. 

Vid akut sjukdom på operationsdagens morgon: 
 
Ring: 031-343 67 66 

Vid sjukdom veckorna innan eller om barnet blivit bättre och 
eventuellt inte behöver opereras: 

Ring: 031-343 45 20 mellan klockan: 08–11 vardagar. 

Ring även detta nummer vid frågor och funderingar efter 
operation, samt intyg.  
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Hemma igen 

Om det blir problem efter operation/undersökning med t.ex. 
blödning eller onormal smärta.  

Sök akutmottagning som tar emot barn. 

 Om du bor utanför Västra Götaland 

Ansök på ditt hemsjukhus eller landsting om ersättning 
för hotellkostnad. Boka själv ert hotell.  

Vi rekommenderar två hotell:  

Apple Hotell Telefon: 031-25 11 00 

Hotell Clarion Collection, Odin Telefon: 031-745 22 00                        

Logga gärna in på 1177.se och se till att du 
aktiverat aviseringar.  

På så sätt kan vi i vården komma i kontakt med er på 
ett snabbt, enkelt och säkert sätt. Du får ett sms 
och/eller mail när du får ett nytt meddelande. Du 
gör aktiveringen under ”Inställningar”. 
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