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Velkommen til Adeas 

Privathospital 

Du er skrevet op til behandling af 

diskusprolaps. Med denne pjece vil vi 

byde dig velkommen hos Adeas 

Privathospital og fortælle dig lidt om, 

hvad du kan forvente. Informationen er 

tænkt som et supplement til den 

samtale, du har haft med lægen forud 

for din operation.  

Du vil et par dage inden din operation 

modtage en SMS med dit 

mødetidspunkt. Dette er tidspunktet for, 

hvornår vi forventer din ankomst og 

dermed ikke din operationstid. Når du er 

blevet opereret, skal du være indlagt til 

observation hos os indtil næste morgen.  

Det er vigtigt, at du gennemlæser denne 

pjece inden din operationsdag.  

Har du spørgsmål, er du velkommen til 

at kontakte os på tlf. 88 77 40 00.  

 

DISKUSPROLAPS 

En diskusprolaps er en udposning af den 

bløde kerne i båndskriven (diskus). 

Udposningen kan komme til at trykke på 

en af de nerver (nerverod), der forlader 

ryggen på vej ned til benene. Du kan 

derved få smerter, der stråler fra lænden 

og ned i det ene ben og fod (iskias-

smerter).  

Ca. 3% af befolkningen får en 

diskusprolaps, der giver symptomer. 

Behandlingen er i første omgang 

aflastning, evt. kortvarigt sengeleje, 

smertestillende medicin og 

udstrækningsøvelser. I 80% af tilfældene 

aftager smerterne i løbet af nogle uger.  

Hvis smerterne varer ud over 4-8 uger, 

og der ikke er effekt af træning hos en 

fysioterapeut, kan det være nødvendigt 

med operation.  

Formål med operation  

Formålet er at fjerne den frembulende 

prolaps og dermed lette trykket på 

nerveroden, så smerterne i benet 

forsvinder.  

Risici 

Der er risiko for komplikationer ved enhver form 

for operation, det samme er gældende for 

rygkirurgi. 

  

Infektion 

Der er 1-2% risiko for udvikling af betændelse i 

operationssåret. Under operationen får du 

antibiotika for at forebygge dette.  

 

Nerveskade 

Under frigørelse af nerverødderne kan 

der hos 1-2% opstå skade på én eller 

flere nerver. Dette kan i værste tilfælde 

give en svækket/nedsat følelse i det ene 

ben og/eller foden.  

Ved op mod 4% af denne type 

operationer kommer der et hul på 

nervesækken. Udsivning af 

nervesækken kan forårsage kraftig 

hovedpine. Behandlingen er sengeleje i 

ca. et døgn, og at du drikker rigeligt 

væske.  

Blodprop i benet 

Risikoen for blodprop i benet er ca. 0,1%. 

For at forebygge dette skal du ud af 

sengen så hurtigt som muligt. Desuden 

gives der evt. blodfortyndende medicin 

under indlæggelsen. 

Du kan selv være med til at minimere 

risikoen for blodpropper i benene, ved 

flittigt at lave venepumpeøvelser med 

fødderne.  

Effekt 

Efter en operation opnår 80% at 

smerterne forsvinder, 15% vil fortsat 

have nogle gener og 5% oplever at have 

uændrede gener. 

 

10-15% får en ny diskusprolaps samme 

sted.  

 

 



FØR DIN OPERATIONSDAG  

Kost, alkohol og rygning 

Det er desuden vigtigt, at du allerede nu 

spiser en sund og varieret kost. Det kan 

nedsætte risikoen for komplikationer og 

har samtidig betydning for, hvordan dit 

sår heler efter operationen. På samme 

måde kan rygning og et dagligt 

alkoholforbrug medfører øget risiko for 

komplikationer efter operationen. Det er 

derfor vigtigt, at du ikke har et 

alkoholforbrug, der ligger over 

Sundhedsstyrelsen anbefalinger. Vi 

anbefaler desuden, at du stopper med at 

ryge forud for operationen.  

Medicin 

Som udgangspunkt tager du din vanlige 

medicin næsten, som du plejer. Dog 

undtaget af NSAID præparater 

(Ibuprofen, Ibumetin, Diclon, Naproxen 

osv.), som pauseres 5 dage før 

operationen. Vi anbefaler, at du i dagene 

op til operationen tager et mildt 

afføringsmiddel, fx Toilax.  

 

Hvis du, efter aftale med lægen, holder 

pause med fx blodfortyndende gælder 

følgende: 

5 dage  Acytylsalycylsyre 

5 dage  Clopidogrel 

3 dage  Pradaxa, Xarelto og Eliquis 

5 dage  Marevan 

10 dage Kosttilskud   

  (fx fiskeolie, Longo Vital,

  vitaminpiller,   

  hvidløgstabletter) 

Du vil efterfølgende få at vide, hvornår 

du skal genopstarte din medicin.  

Din anden vanlige medicin administrerer 

du selv eller i samråd med personalet.  

Andre sygdomme 

Lider du af medicinske sygdomme som 

fx sukkersyge eller forhøjet blodtryk, bør 

dette kontrolleres hos din egen læge, så 

snart du har taget beslutningen om 

operationen. 

Ændringer i din tilstand 

Bliver du syg eller der ændres i din 

vanlige medicin, skal du kontakte os 

forud for dit indgreb. 

 

Hud 

Rifter og sår i operationsområdet kan 

forøge risikoen for infektion. Det kan 

derfor betyde, at operationen udsættes. 

Kontakt os, hvis du er i tvivl. 

Forbered gerne  

Inden du kommer hos os, er der nogle 

praktiske ting, du kan ordne og/eller 

forholde dig til.  

• Planlægge hvordan du kommer til 

og fra operationen. Det forventes, 

at du selv står for transport. Du 

kan uden problemer sidde på 

forsædet i en almindelig 

personbil. Er du en offentligt 

henvist patient har du ret til 

kørsel, men skal selv arrangere 

dette. Du kan ringe til 

sygehusvalg og høre nærmere på 

tlf. 38 64 99 00. 

 

• Efter en operation, anbefales ro. 

Det er derfor en fordel, hvis du 

har klaret nogle af de praktiske 

ting i hjemmet og aftalt, hvem der 

kan hjælpe med dette 

efterfølgende.  

 

• Planlæg eventuelt at nogen kan 

være sammen med dig, den dag 

du kommer hjem.  

 

 

Fasteregler 

 

Da du skal opereres, er det vigtigt, at du 

er fastende. Dette betyder, at du: 

• Indtil 6 timer før mødetidspunktet 

må spise. 

 

• Indtil 2 timer før mødetidspunktet 

må drikke klare væsker (fx vand, 

saft, juice uden frugtkød og 

kaffe/te uden mælk) 



PÅ DIN OPERATIONSDAG  

Inden du møder hos os 

Tag et bad hjemmefra og vær 

omhyggeligt med rengøring af ryggen. Du 

får påsat et plaster, som så vidt muligt 

skal forblive urørt de efterfølgende 48 

timer. Det vil derfor kun være muligt med 

etagevask i denne periode. 

Du må ikke have smykker eller piercinger 

på under operationen. Disse kan med 

fordel efterlades derhjemme. Det 

samme gælder andre værdigenstande. 

Medbring gerne og ifør dig  

• Mobiltelefon.  

• Al din vanlige medicin. 

• Toilettaske 

• Evt. bøger eller andet kan være 

en god ide 

• Praktisk og løstsiddende tøj. Sko 

med gummisål, der er nemme at 

få på og er fastsiddende på 

foden.  

Desinfektionsmidlet er gult og smitter 

nemt af på tøjet. Tag venligst højde for 

dette ved påklædning.  

Pårørende 

Din pårørende kan følge dig til 

receptionen på 2. sal. Af hensyn til de 

andre patienter, har vi som 

udgangspunkt ikke pårørende i 

opvågning, operationsgangen eller 

sengeafdelingen. Hvis du af særlige 

årsager alligevel har brug for dette, 

aftales det på forhånd.  

Din pårørende kan igen tage plads ved 

receptionen på 2. sal på 

afhentningsdagen. Du forventes at 

kunne udskrives næstkommende 

morgen, efter du er tilset og informeret 

af kirurgen.  

Når du ankommer  

Receptionen ligger på 2. sal. Her 

henvender du dig til receptionisten og 

melder dit fremmøde. Har du mødetid kl. 

7.30 tager du venligst bare plads i 

venteværelset. Du vises herfra og op på 

3. sal, hvor vores lounge, sengeafdeling, 

operationsgang og opvågning ligger.  

Her skal du 

• Klæde om til hospitalstøj. 

• Identificere dig med navn og CPR-

nummer og have et ID-armbånd 

på. 

• Have forebyggende smerte- og 

kvalmestillende medicin. 

• Tale med kirurg, hvor 

operationsområdet markeres. 

• Tale med anæstesilægen om 

bedøvelsen. Oftest er dette aftalt 

dagen i forvejen. 

• På toilettet. 

Er der ledige værelser, indlogeres du 

direkte på et af disse. Afhængig af hvad 

tid på dagen, du møder, kan det være, at 

sengestuerne fortsat er besat af 

gårsdagens patienter. I disse tilfælde vil 

du, inden operationen, få en plads i 

opvågningen eller loungen. Når du er 

blevet opereret og har været i 

opvågningen, vil du efterfølgende få 

tildelt en stue. 

I sengeafdelingen har vi både én- og to-

mandsstuer. Får man plads på en af 

vores to-mandsstuer, vil medpatienten 

altid være af sammen køn. 

 

OPERATIONEN OG OPVÅGNING 

Bedøvelse 

Bedøvelsen planlægges hverdagen før 

din operation, hvor du kontaktes 

telefonisk af anæstesilægen. Er det ikke 

muligt at komme i kontakt med dig, 

indtales så vidt muligt en telefonbesked. 

Anæstesilægen har forinden 

gennemgået din journal og spørger bl.a. 

ind til dit helbred, dine erfaringer med 

tidligere bedøvelser, hvilket medicin du 

tager til dagligt og om eventuelle 

allergier. Da du skal bedøves under 

indgrebet er det vigtigt, at du overholder 

fastereglerne, som er beskrevet ovenfor.  

 

 



Du lægges til at sove via et drop (en lille 

plastikslange) i hånden. Vi anvender 

lægemidler med få bivirkninger og kort 

virkningstid, som sikrer hurtig 

opvågning. Du vil sove under hele 

operationen uden smerter eller 

fornemmelse af tid. Under hele 

operationen overvåges du af 

anæstesipersonale, som hjælper dig 

med at trække vejret. Dette foregår via 

en lille blød plastmaske, som placeres i 

svælget eller et lille plastikrør, som føres 

ned i luftrøret. Dette foregår, mens du 

sover. Nogle patienter kan som følge 

heraf opleve lidt ømhed, hæshed eller 

irritation i halsen. Under hele din 

bedøvelse vil du være tilknyttet 

overvågningsudstyr, således at vi kan 

holde øje med dit blodtryk, puls, 

iltmætning samt din hjerterytme. 

Er det farligt at blive bedøvet?  

Hvis man er sund og rask og bedøvelsen 

foregår under ordnede og kontrollerede 

forhold, er det ikke farligt at blive 

bedøvet. Vi stiller meget høje krav til 

sikkerheden under bedøvelsen. Hvis 

anæstesilægen, efter nøje gennemgang 

af din journal og samtale med dig 

vurderer, at det er sikkert at bedøve dig 

til den planlagte operation, kan du være 

helt rolig.  

Operation 

Du ligger på maven under operationen, som 

varer ca. 1 time. 

Kirurgen skærer et lille snit i ryggen. Lidt af 

hvirvelbuen fjernes, nervesækken bliver holdt til 

side og prolapsen bliver fjernet med en lille 

tang. Der anlægges et dræn, hvorfra vi 

efterfølgende kan observere eventuelle 

blødninger fra operationen. Et dræn er en 

slange, hvor der for enden sidder en pose. Såret 

lukkes med sting og der anlægges, mens du 

sover, lokalbedøvelse omkring såret.   

 

Når operationen er færdig, slukkes for 

sovemidlet, du vågner kort herefter og 

overflyttes til opvågningen. 
 

Opvågning 

I opvågningen har du mulighed for at 

komme til dig selv efter operationen. Her 

holdes øje med dit blodtryk, puls og 

vejrtrækning. Desuden vil din 

sygeplejerske spørge ind til smerter og 

kvalme.  

 

Til vurdering af smerter bruges en 

numeriskskala, hvor du skal vurdere 

dine smerter fra 0-10.  

0 er ingen smerter og 10 de værst 

tænkelige. 

  

 
 

Vores generelle mål er, at smerterne er 

til at holde ud, hvorfor vi i opvågningen 

justerer din smertebehandling herefter.  

Mobiltelefon i opvågningen 

Det er tilladt at bruge sin telefon i 

opvågningen, så du og dine pårørende 

kan komme i kontakt med hinanden. 

Brug af telefon skal dog være med 

hensyntagen til de andre patienter. Det 

samme gælder i sengeafdelingen. 

 

SENGEAFDELINGEN 

Når din observation i opvågningen er 

færdig, kan du komme tilbage til din 

stue. Var der ingen stue ledig til dig, da 

du ankom, vil du blive tildelt en her.  

Der er normalt ingen restriktioner efter 

operationen. Du må gøre, det du kan. 

Mærk efter, tag dig god tid og indret dig 

herefter. Lyt til din ryg!  

Forplejning 

Der er fuld forplejning under 

indlæggelsen. Har du allergier eller 

behov for speciel kost, bedes du gøre 

opmærksom på dette inden din 

operationsdag.  

Smertebehandling  

Det er vigtigt, at vi får etableret et godt 

samarbejde omkring dine smerter efter 

operationen. Der forventes nogen 

smerter, hvorfor du sættes i fast 

smertestillende behandling. Ved 

kontinuerlig indtagelse af 

smertestillende præparater, sikres den 

bedst mulige smertedækning.  



Der pakkes doseringsæsker til de 

førstkommende tre dage. Dette 

afstemmes med din vanlige medicin. 

Hvis du ikke får andet at vide, skal du 

fortsætte med din vanlige medicin ved 

siden af doseringsæskerne. 

Det er meget vigtigt, at du fortæller, hvis 

du har behov for mere smertestillende. 

Jo før du siger til, desto bedre virker den 

givne medicin.  

Fysioterapeut 

Morgenen efter din operation, vil du få 

besøg af vores fysioterapeut. Dette kan 

være fra kl. 8:00. Det er derfor en god 

ide at være i tøjet og klar hertil. 

Her udleveres et træningsprogram, som 

følges derhjemme efter udskrivelsen. Ud 

fra dette trænes selvstændigt indtil 

fysioterapeutisk genoptræning 

opstartes. Du bør gradvist øge dit 

aktivitetsniveau. Undgå dog at 

fremprovokere yderligere gener fra 

ryggen. Det tager mindst tre måneder at 

opbygge en stærkere muskulatur. 

Udskrivelse  

Du udskrives næstkommende morgen 

 

Inden du går hjem 

• Er du blevet informeret af kirurg 

om indgrebet  

• Har fået fjernet dit dræn. 

• Er dine doseringsæsker blevet 

udleveret og gennemgået med 

dig.  

• Har du modtaget en kopi af din 

operationsbeskrivelse, 

medicinliste, visitkort på din 

kirurg, lidt supplerende stærk 

smertestillende, ekstra plastre og 

information omkring sårpleje. 

 

 

EFTERFORLØBET 

Smerter når du kommer hjem  

Det er helt normalt, at der forekommer 

smerter i en periode efter operationen.  

Vi anbefaler, at du følger de udleverede 

doseringsæsker. Kirurgen lægger recept 

på apotekets server på, hvad der 

forventes, du skal tage efterfølgende. 

Dette vil stå på den udleverede 

medicinliste og være gennemgået med 

dig inden udskrivelse. Recepten laves, 

mens du er indlagt. Det vil derfor være 

muligt at afhente dette allerede på vej 

hjem. 

Forbinding 

Forbindingen lades så vidt muligt urørt i 

48 timer. Først herefter fjernes 

forbindingen og det vil være muligt at gå 

i bad. Hvis det bløder eller siver herefter, 

kan der påsættes et nyt plaster.  

 

Vi anbefaler desuden at undgå karbad, 

pool eller at bade i havet før dagen efter, 

at stingene er fjernet.  

Genoptræning  

Kirurgen lægger en henvisning 

på ’Henvisningshotellet’ for fysioterapi. 

Hvis du har privat sundhedsforsikring, 

skal du kontakte dit forsikringsselskab 

for at få anvist en fysioterapeut i deres 

netværk. Er du derimod en offentligt 

henvist patient, vil du blive indkaldt til 

kommunal fysioterapi via e boks. 

Sædvanligvis opstartes genoptræning 

med fysioterapeut efter ca. 3-4 uger 

Sygemelding  

Efter operationen må du foretage, hvad 

du kan under hensyntagen til evt. rest 

symptomer fra ben og ryg samt 

aktiviteternes karakter. Dette gælder for 

både genoptagelse af erhverv, udførelse 

af dagligdags gøremål samt idræt.  

Du kan drøfte varigheden af en evt. 

sygemelding med din læge, når du får 

fjernet stingene.  

Bilkørsel 

Du må ikke køre bil de efterfølgende 24 

timer efter bedøvelsen og, så længe du 

har behov for stærk smertestillende 

medicin (fx morfin).  



Seksualliv 

Der er ikke nogen restriktion for, hvornår 

du må genoptage dit seksualliv. Lige 

som ved dagligdagsaktivitet og motion, 

skal dette tilpasses dit smerteniveau. 

Kontrol 

Du vil blive indkaldt til en klinisk kontrol 

efter ca. 3 måneder. Denne tid modtager 

du automatisk efter din udskrivelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION  

Ønsker du yderligere information,  

er du altid velkommen til at kontakte os på  

tlf. 88 77 40 00. 



Find vej  

Øster Allé 42, 2100 København Ø 

 

Hvis du skal hertil med offentligt transport holder både bus og metro ved stoppestedet  

Trianglen st. Dette ligger ca. 500 meter fra Adeas Privathospital.  

Parkering 

Kommer du og dine pårørende derimod i bil, er det muligt at parkeret på hele 

Øster Allé mod betaling.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Øster allé 42, 2 sal.  

2100 København Ø 

88 77 40 00 

info@adeas.dk              

www.adeas

 

Telefonens åbningstider 

 

Man-tors 8 – 17 

Fre  8 – 15 

Lør og søn  Lukket 

 


