
 När jag 
skulle sövas  

och opereras



Jag älskar fotboll, fast ibland gör man 
sig illa. En gång bröt jag foten och då  
var jag tvungen att sövas och opereras.

Först fick jag träffa en sovdoktor. Han frågade massor, kollade om  
jag var förkyld och berättade att det är viktigt att magen är tom  

när man ska sövas och opereras. Oj, bäst att inte äta och dricka innan!

Sedan fick jag en egen säng och plåster  
med salva som trollar bort känseln i huden.  

Det kallas att huden blir bedövad.

Alla som ska opereras  
måste ha ett armband där det står  

vad man heter och när man är född.

Lite bus är alltid kul, 
fast det var ingen som trodde 

på att jag var Zlatan.

Bedövningssalvan var superbra! Jag kände nästan ingenting när sjuk
sköterskan stack ett hål i huden med en liten nål. När sticket var klart slängde 

sjuksköterskan nålen så att bara plastslangen fanns kvar i mitt blodkärl.

AAAH !!!

!
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När det var klart fick jag åka i min säng till operationsavdelningen. Där träffade jag  
en sovsjuksköterska. Hon berättade om vad som skulle hända, jag skulle bli sövd ! 

Det kallas för narkos och betyder att man sover gott och inte känner något alls när man opereras.

Mamma fick följa med mig in på operationsrummet.  
Hon fick ta på sig sjukhusets skyddskläder.  

Visst ser hon kul ut?

Sjuksköterskan kopplade ett dropp  
till plastslangen i blodkärlet.

Här är droppflaskan som 
innehåller vatten, salt och 

socker och ibland mediciner.

Det kittlades lite när 
doktorn ritade en pil på min fot. 
Pilen visar var dom ska operera.

Bla bla Bla
Bla bla ... Skönt att mamma får hänga med!
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Fortare

Kan ni !

I operationsrummet fanns massor  
av apparater, datorer, sladdar och lampor.  

Jag fick tre små klisterlappar på mitt bröst...

Mamma fick hjälpa till att köra min säng  
till operationsrummet.

Där lyftes jag över till en annan säng som var varm  
och skön, och så fick jag en konstig kudde under huvudet.

...och en liten lampa på mitt finger.
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... eller få sovmedicin  

genom plastslangen i blodkärlet,  
det fick jag och jag somnade jättesnabbt.

De berättade att man kan somna på olika sätt,  
genom att andas in sovluft från en sovtratt... 

Coolt! Klisterlapparna och lampan gick till en dator  
där de kunde se mina hjärtslag, hur jag andades  
och att jag mådde bra under hela operationen.

Jag 
fattar 

   Gäsp...

Okej,

Här berättar sovdoktorn om vad alla siffror på dataskärmen betyder. 
Det var skönt att mamma var med hela tiden tills jag somnade.

Z

Först trodde jag att jag 
skulle få spela TVspel ...

Men det var en Fingerlampa.
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Z Z Z ...
Bara sköna fotbollsdrömmar!

När jag hade somnat fick mamma gå ut  
från operationsrummet.

Mamma fick vänta utanför  
tills operationen var färdig.

Här tvättar operationssjuksköterskan mitt ben 
och klär in det i rena, gröna lakan.

Vid opererationer måste allt vara jätterent.  
De som opererar har på sig kläder, mössor,  

munskydd och handskar utan en endaste bacill !

Här är min onda fot med pilen  
som visar var dom ska operera.

Det kommer att gå så bra!

GurgelGurgel

Hm, läge för ny blöja?
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Nu ska vi ta hand om din pojke.



Klart !Jag sov jättegott och märkte ingenting.  
Sovsjuksköterskan tog hand om mig under hela operationen.

Efter operationen lyftes jag över till min säng igen 
medan jag fortfarande sov. Sedan kördes jag  

till uppvakningsavdelningen där mamma väntade på mig.

När jag skulle vakna fick jag andas extra frisk luft, som kallas syre.  
Det gör att man mår bra.

Här sitter mamma och väntar på att jag ska vakna.

Nu är det klart.

När du vaknar får du 

träffa mamma...

z z z

... å 

han gör 

mål !!!
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God morgon! Jisses vad skönt man sov.  
Jag kände ingenting under operationen.

Japp, nu var det klart! Foten inpackad i bandage, 
en god glass och mamma sa att hon var jättestolt... 

...men fotbollen får nog vänta ett tag!

På Narkoswebben kan du lära dig mera  
om vad som händer på sjukhuset!

Mums...

Gott med 

glass !
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Bra jobbat!


