
Fredag den 17:e mars –2006

INSKRIVNINGEN (Utgår hela tiden från avdelning 42)

Odontologien Ingång A våning 3 Sahlgrenska

Kl 10.50

Vi prövade ut ”skedar” åt Whilliam som skall användas vid OP 
(Operation) Med hjälp av dessa ska man göra en avgjutning av 
Whilliams ansikte. En ”sked” för näsan och en ”sked” för 
avgjutningen inne i munnen..(spalten). Avgjutningen kommer att 
göras när Whilliam är sövd, alltså innan han opereras.

 Jag fick reda på att läppen sys ihop i lager. Musklerna för sig 
och sedan ytlagret. Musklerna måste ju sys ihop så att de kan 
användas korrekt. Otroligt vad skickliga dom är!

 Jag fick även en kort information om hur man rengör näsan med 
små borstar när han har ”näsproppar”. Om jag vill går de igenom 
detta en gång till innan jag går hem med honom efter 
operationen (OP).

”Näspropparna” är små ihåliga pluggar som sys fast i näsan 
(trillar av automatiskt efter några veckor efter OP.) som skall 
hjälpa till att forma den nu tillplattade näsvingen rund. Han 
kommer att kunna andas igenom den…

 Jag tar med de passande ”skedarna” tillbaka till avdelningen i 
en liten namnmärkt mugg.

 Kl 11.30

Plastikoperation våning 3



Jag har fått med mig en journal som skall fyllas i av 
narkosläkaren jag träffar i  ”samtals/vänte”-rummet fyllt med 
gossedjur blandat med uttag för diverse sjukhusprylar. 
Whilliams vikt och längd skrivs in. Narkosläkaren berättar att 
även små bebisar måste ha en viss fasta inför en nersövning och 
operation. Hur detta skall gå till får jag veta mer på 
avdelningen.

 Nu får jag veta mer om arbetet kring själva operationen.

Whilliam skall sövas med en mask.. å efter han somnat lägger 
dom hans nål i handen.

Whilliam kan eventuellt behöva andningshjälp av en slang. Hans 
hälsa och andning osv. kontrolleras hela tiden.. Läkaren som 
opereras är omgiven av ett helt team som kollar allt ”runt 
omkring”.

Jag får vara med ända till Whilliam somnar. Sen får jag gå ut.

 OP kommer att ta ca 2tim… men det är själva Operationen det! 
Med allt som skall ske före och efter är det inte nått unikt med 
att man får vänta upp till 5 tim innan allt är klart! Bra att veta 
innan så att man inte oroar sig i onödan när det tar längre tid än 
2tim!!

 Jag bara MÅSTE fråga:

- Får jag vara med på operationen?

Svaret blir givetvis nej, som förväntat.. men han förklarar också 
varför:



-          Det skulle inte gynna någon part om föräldern va med. Vi 
operationen görs hela tiden rutinkontroller och checkar med 
varann med kommentarer som ” Andas han?” med svar som 
kan bli ”Nej” som i sin tur kan ge svaret tillbaka ”Bra… då gör 
vi så här..”

Detta skulle givetvis uppfattas som HELT livsfarligt för en 
oerfaren person och rena skräcken för en orolig förälder.. men 
detta är helt normala kommentarer i en operationssal. Istället 
för att lugna en orolig förälder under operation är det bättre 
att koncentrera sig på barnet.

 Skönt att höra! Dom kan sin sak här och jag ska låta dem vara 
ifred!

Tillbaka till avdelning 42 igen.

 Kl. 12.00

Hörselavdelningen Grönt stråk 9, hiss till våning 1.

Jag får med mig en remiss till Hörselavdelningen. Här kollar man 
att Whilliam är frisk i öron och mun. Läkaren får gräva ur vax ur 
öronen för att kunna se gångarna… Whilliam har nämligen en 
liten vaxfabrik där inne och planerar att stöpa ett stort vackert 
ljus till jul.

Tillbaka till avdelning 42 igen.

 Kl 13.00

Avdelning 42.



Vi träffar en trevlig läkare som gör en snabb hälsokontroll på 
hjärta och lungor. Nu står det klart att min lille Whilliam är 
kärnfrisk och redo för operation!

 Kl. 13.30

Fortfarande Avdelning 42.

Nu har vi ett sista samtal med en sköterska på avdelningen. Får 
information om fastan inför OP.

Vällingen skall vara fiberfri natten inför OP. Whilliam har inte 
gått över till välling med fibrer i än så där blir det ingen 
skillnad. Personalen kommer att väcka mig när Whilliam ska få 
sitt sista mål på natten. 

Jag får en tvättsvamp med mig hem som jag ska tvätta Whilliam 
med kvällen innan OP. Minst 2 gånger ska han tvättas med den 
med minst 2 timmars mellanrum.  Han kommer givetvis att 
tvättas på OP-morgonen med. 

Eftersom OP är på en måndag och avdelning 42 slås ihop med 
avdelning 37 (våningen under) på helgerna kommer vi att läggas 
in på avd. 37 på söndag kväll för att sedan på morgonen flyttas 
över till avd. 42. Jag ville helst vara i sjukhusets vård natten 
före OP för att vara säker på när Whilliam ska ha sina sista mål 
mat och att han tvättas med svampen ordentligt. Vi bestämde 
att vi skulle finnas på plats vid 17.00-tiden. 

Så är då äntligen Inskrivningen gjord och full av information och 
med spänd (i ordets rätta bemärkelse) förväntan åker jag och 
min lille grabb hem.

 



Lördag den 18:e mars –2006

Hemma

Carola vann den svenska melodifestivalen med ”Evighet”

Det finns en Gud!

 

Söndag den 19:e mars –2006

Hemma

Tvättar Whilliam med lödder-svampen jag fick med mig hem.

 Kl.19.00

Avdelning 37

Vi läggs in. Vi tvättar Whilliam tillsammans med en sköterska 
med en lödder-svamp igen.

Jag matar Whilliam som vanligt fram tills han somnar för 
natten.

 

Måndag den 20:e mars -2006

Kl. 03.00

Fortfarande avd 37



Väcks av personal för att mata Whilliam. Sista målet mat innan 
OP. Han får matas med fiberfri kost 4 tim innan OP.

Kl. 06.30

Fortfarande avd 37

Väcks igen. Nu ska vi upp till avdelning 42.

Kl. 07.00

Avdelning 42

Lödder-svamp bad för sista gången. Whilliam får emlakräm på 
händer som bedövar skinnet så att han nte känner något när de 
ska sticka in kanylen osv.

Trots att Whilliam börjar bli hungrig bjuder han upp till skratt 
och charmar sköterskorna. En nakenvikt tas.

 Kl. 07.45

Plastikoperation våning 3

Vi lotsas ner till vänterummet i OP-salen. Whilliam får nått 
lugnande i rumpan. Trots att han blir rätt dåsig kan han 
fortfarande bjuda på ett leende!

 Kl. 08.45

Operationssalen

Jag bär Whilliam in i OP-salen. Där skall han sövas men 
narkosläkaren dröjer eftersom han har en del att stå i. Nu 



börjar Whilliam bli gnällig. Han är hungrig men med lite 
fjäskande accepterar han situationen.

En av kirurgerna som skall operera presenterar sig. Han heter 
Jan Lilja. En skicklig läkare har jag fåt höra. Världsledande inom 
LKG operationer. Men så är Whilliam kräsen på att få proffsigt 
omhändertagande.. så han verkar nöjd!

 Kl. 09.00

Operationssalen

Whilliam sövs odramatiskt med mask. Nu får jag lämna min lille 
ängel i läkarteamets erfarna händer. Nu återstår bara att få 
tiden att gå tills vi träffas igen. *Pust*

 Jag fick veta att jag skulle ha vällingflaskan laddad till 
uppvaket. Då skulle han sondmatas, skönt, då får han sitt första 
mål mat efter OP utan att anstränga sig…

 Kl. 12.40

Uppvaket

Nu får jag äntligen gå å träffa min bebis igen!

Whilliam är fin! Redan första ögonblicket såg jag det! Trots 
slangar och svart synlig tråd i ansiktet! Tack Jan Lilja! Tack 
Elisabeth! Tack Gud! Det har gått bra!

Läkarna tyckte att Whilliam fick en så fin form på näsvingarna 
att han inte behövde ”näspropparna”. Man är ändå lite oviss hur 
mycket dom hjälper i alla fall. Skönt att slippa ett moment i alla 
fall!



 Men Whilliam är inte tillfreds.. han vill nog ha välling! Det skulle 
jag ju ha med mig ifrån avdelningen men förvirrad som jag är 
glömde jag den! Jag får springa ifrån och hämta den. Väl tillbaka 
gör vällingen (via sond) och lite smärtstillande susen. 
Sondmatning är en smart lösning så här nära inpå en OP! Han 
slipper anstränga sig för att få mat i magen men kan ändå känna 
sig mätt och slipper skriket i en tom magsäck.

 Sköterskorna på uppvaket tipsade mig om att jag kunde sjunga 
för Whilliam. Det är oslagbar medicin för en liten gosse som har 
ont och känner att han inte är hemma. Att höra mammas röst 
ger trygghet. Hade jag tänk på det innan hade jag kanske sjunit 
någon speciell sång för honom, typ blinka lilla eller nått, så att 
han kunde ha fått en favoritlåt .. men nu sjöng jag allt jag kom 
på. 

Han har fått ”strutar” eller ”rör” gjord av papp runt armarna så 
att han inte ska kunna krafsa sig i munnen. Men han kan ändå 
”flaxa” med armarna. Smart. Han ser ut som en vingklippt 
fågelunge.

 Kl. 16.45

Avdelning 42

Whilliam sover skönt nu. Jag passar på att ringa hem och 
berätta att allt gått bra. Whilliam sover och gråter om 
vartannat. Skönt att dom har smärtstillande! Sonmatningen får 
gälla några mål till. Men redan till kvällen fick jag ett svagt, men 
stelt, leende trots tejp och stygn. Härligt Whilliam, du klarar 
det!



 På natten fick jag hjälp med Whilliam. Jag fick sova skönt. Dom 
timmarna behövde jag verkligen! Nu när jag är ”på rätt sida” om 
Operationen kunde jag äntligen slappna av!

 

 Tisdag den 21 mars -2006

Kl.06.00

Whilliam och sköterskan kom in å väckte mig. Han skall 
sondmatas denna förmiddag. Vi får se hur det går med 
matningen senare idag. Han har givetvis fortfarande ont men 
perioderna då han mår bra blir längre och längre.

 Kl. 09.00

Morgonronden.

Läkaren Elisabeth som va med under OP berättade att allt gått 
som det skulle på OP och att Whilliam slapp näspropparna 
eftersom resultatet blev så bra. Hon tyckte vi gjorde rätt i att 
sondmata denna förmiddag eftersom Whilliam haft ont i natt. 
Det är ju ändå bl.a. svalget som opererats. I och med att man 
sytt ihop den mjuka delen av gommen och läppen kommer den 
hårda gommen (som fortfarande är öppen) sluta sig lite 
automatiskt och bli mindre. Att man väntar med att sluta den 
hårda gommen tills han är 3år beror på att skelettet i gommen 
skall kunna växa klart, annars är risken att gommen blir för 
trång och det kan ställa till lite när det gäller tänder osv.

 Eftermiddag



Nu kan Whilliam ät ur sin flaska. Inte problemfritt men det är 
på väg åt rätt håll! Eftersom det fortfarande finns en öppning i 
den hårda gommen så kan Whilliam inte suga ordentligt än. Det 
vakum som bildas i munnen när man suger finns ju inte där p.g.a. 
spalten. Därför behöver han fortfarande specialflaskan till sin 
hjälp, den så kallade Haberman flaskan. Dyr men nödvändig. 
Hoppas att den flaskan blir gratis i framtiden för de barn som 
behöver den som hjälpmedel!

 Kväll

Vi tar bort sonden. Whilliam får ont och får medicin. Natten blir 
orolig men när morgonen kommer har han ridit ut stormen.

 

 Onsdag den 22 mars –2006

Kl. 8.00

Rond. Jag och läkaren är överens om att vi ska stanna ett dygn 
till eftersom Whilliam hade ont i natt. Jag stannar helst så 
länge som möjligt.. tills vi känner oss trygga nog att åka hem! 

Eftermiddag

Idag har det gått riktigt bra! Känns tryggt inför hemresan i 
morgon!

Pappa Thommy och 4 av Whilliams syskon kom och hälsade på! 
Vilken glad överraskning! Alla var nöjda med resultatet och 
Whilliam log som tack för att de kommit!

 Kväll



Whilliam är dålig i magen. Han får nämligen penicillin  i 
förebyggande syfte efter operationen och det är den som 
orsakar diarrén. Dessutom får han sova på rygg för att inte 
komma åt ärret. Inte undra på att han är gnällig! Röd rumpa, 
sova på rygg, inte kunna suga på fingrarna och så nyopererad.. 
Men en kämpe!

Salvan med antibiotika smörjs på ärret och mjuknar upp. Nu är 
det lättare att rengöra näsan osv.

 

Torsdag den 23 mars –2006

Morgon

Natten har varit lugn! På ronden fick jag träffa den andre 
läkaren som opererat Whilliam, Jan Lilja. Han berättade att dom 
svarta stygnen trillar bort av sig själv på ca. 10dagar och dom 
vita stygnen ”förintas” och försvinner av sig själv. 

Dessutom finns det ett stygn inne, en bit nedanför näsan som 
sitter extra länge. Det stygnet försvinner inte på upp till 5-6 
månader! Det fick jag erfara! En röd liten prick som envist fanns 
kvar i 5månader! Men det är till god nytta för att hålla ihop hela 
paketet tills allt läkt ihop som det ska.

 


