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Efter fjernelse af galdeblære

capio.dk



ORBINDING
Efter operationen har du 3-4 små plastre på over 

operations-”hullerne”. Hvis det bløder under 

plastrene, og de ikke kan klistre længere, må de 

skiftes. Det er dog bedst, hvis de kan forblive på 

i 1-2 døgn.

Husk at vaske hænder inden plasterskift!

BAD
Efter 24 timer må du gerne gå i brusebad, men 

du må ikke gå i karbad eller svømmehal, før trå-

dene er fjernet.

Når du ikke længere har plastre på, må du ger-

ne skylle såret med rindende vand under bruse-

ren og duppe såret tørt med et rent håndklæde. 

Skulle det sive fra såret, må du sætte et nyt pla-

ster på efter baddet.

SMERTER OG MEDICIN
Du skal være forberedt på, at du i en kortere pe-

riode kan have ondt efter operationen. Specielt 

kan det gøre ondt op under det højre skulder-

blad. Disse smerter skyldes luft fra operationen. 

Smerterne pga. luften er harmløse og vil grad-

vist aftage.

Du har fået lagt lokalbedøvelse omkring såre-

ne. Virkningen aftager i løbet af 3-6 timer. Det er 

vigtigt, at du tager den smertestillende medicin, 

du har fået udleveret, for at være smertedækket, 

når lokalbedøvelsen ikke virker mere.

Det er ligeledes vigtigt at du tager den udlevere-

de medicin mod forstoppelse, da en mave, der 

er gået i stå, kan medføre stærkt ubehag.

FJERNELSE AF TRÅDE
Er du syet med en selvopløselig tråd, vil den for-

svinde af sig selv.

Er du syet med en nylontråd, skal den fjernes 

hos egen læge 10-12 dage efter operationen. 

Du skal selv bestille tid til dette.

KØRSEL
Du må ikke selv køre bil/motorcykel/cykel, så 

længe du får morfinlignende præparater, da me-

dicinen nedsætter din reaktionsevne. Følg in-

struksen på det udleverede medicin.

KONTROL
Oftest er der ingen kontrol efter fjernelse af gal-

deblæren. Skønnes det, at du skal til kontrol, får 

du enten en tid tilsendt, eller du får den udleve-

ret inden udskrivelsen fra hospitalet.

KOPI AF JOURNAL
Du får en kopi af din operationsbeskrivelse med 

hjem, eller også får du den tilsendt efterfølgen-

de.

VIGTIGT!
Søg læge eller kontakt den læge, der har ope-

reret dig, hvis:

• der efter 3-4 dage opstår meget hævelse 

med spænding og dunkende smerter om-

kring arret

• arret bliver varmt og ømt

• du får feber (tegn på betændelse), eller 

hvis smerterne ikke kan afhjælpes med 

den udleverede medicin

Har du brug for hjælp DET FØRSTE DØGN 

efter operationen, er du velkommen til at kon-

takte os på telefon 4019 5699 uden for hospi-

talets åbningstid kl. 08:00-17:00. Hvis du ikke 

finder hjælp på dette nummer, bedes du kon-

takte vagtlægen.

Du bedes informere Capio Viborg, såfremt du 

skulle få en infektion relateret til din operation/

KONTAKT

Er der noget, du er i tvivl om, eller har du yderlig-

ere spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe 

til os.
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