
Olivers andra operation feb 2010

Inskrivning 31 jan 2011
Då var det dags för inskrivning igen. Inställd som 
vanligt på att det blir en låååång dag med mycket 
väntan, men vi blev snabbt överraskade. Direkt när vi 
kom in på avdelningen fick vi träffa läkaren och sedan 
samtalet med sjuksystern. Skönt att redan avklarat 2 
av dagens besök och klockan var inte ens 9. Vi kom 
även snabbt ner till narkosen och sedan passade vi 
på att gå till fotografen innan vi skulle till öron. På öron 
upptäckte de tyvärr att Oliver hade vätska bakom 
båda öronen och bubblor bakom det ena. Dessutom 
var hans hörselgångar för trånga så de kunde inte 
operera in rör under operationen. Vi står nu på tid för 
hörseltest om en månad för att se om han ev behöver 
någon form av hjälpmedel. Detta kom som en chock 
för oss. Oliver hör kanon, enligt oss och han har inte 
haft några öroninflammationer. Dessutom har det gått 
alldeles utmärkt att flyga. Så det kändes lite tungt. 
Men det är ju bra att dessa kontroller görs så att han 
kan få hjälp om hörseln nu skulle vara nedsatt. Vi får 
avvakta och se helt enkelt. Efter besöket på öron fick 
vi åka hem, redan vid lunch för dagen. Glatt 
överraskade att allt gick så smidigt. Nu håller vi bara 
tummarna att inga baciller biter sig fast innan måndag 
då det är dags för läppadaptionen, de ska sy ihop 
läppen på vänster sida så att spalten kan dra ihop sig 
lite mer på den sidan. Andra sidan som de sydde ihop 



för ett halvår sen har blivit oerhört mycket mindre, så 
det känns bra.

Andra operationen 7 februari 2011
Konstigt nog kändes det båda mindre och mer nervöst 
på samma gång när vi satte oss i bilen på 
måndagsmorgonen för att köra in till Sahlgrenska. 
Oliver hade fått första operationstiden kl 7.45 vilket vi 
var väldigt nöjda med. Vi fick dela rum denna gången 
men det kändes helt ok. Oliver var färdigduschad 
hemifrån så vi bytte bara kläder på honom och sen 
var det i princip dags att bege sig ner till 
operationssalen. Vi var mycket mer medvetna om vad 
som pågick denna gång. Tror man var så fokuserad 
på Oliver förra gången medan man nu tog in allt som 
hände runt omkring oss. 

Oliver fick lite lugnande och sedan var det dags. Han 
ålade runt i knät lite mer denna gången men det gick 
fantastiskt smidigt. Så på ett par sekunder sov han så 
djupt och var alldeles slapp i hela kroppen. Vi la över 
honom på operationsbordet och begav oss i väg. 

Vi visste att denna operation skulle gå betydligt 
smidigare och inte ta så lång tid men att de ringde 
redan kl 9.45 från uppvaket var vi inte alls beredda på. 
Så vi tog oss tillbaka till Sahlgrenska så fort vi kunde 
och när vi kom dit så sov han fortfarande så gott. 



Operationen hade gått bra och nu skulle han bara få 
sova ut narkosen. 

Han vaknade till första gången runt 11 och då fick han 
en isglass, vilket var en ny upptäckt för Oliver, tror han 
föredrog vällingen han fick efter. Kändes bra att han 
tog flaskan på en gång. Han fick lite smärtlindring och 
sen somnade han igen.

Vid ett-tiden var vi tillbaka på avdelningen igen och 
Oliver började så smått bli sitt vanliga jag igen. Han 
verkade inte ha något ont alls vilket kändes riktigt 
skönt. Vi fick det glada beskedet att eftersom han inte 
behövde någon mer smärtlindring än Alvedon så fick 
vi gärna åka hem på kvällen. Vi avvaktade för att se 
hur han mådde men vid 7 tiden på kvällen packade vi 
i hop våra grejer och begav oss hemåt igen. Kändes 
riktigt konstigt att åka hem samma dag men samtidigt 
så himla skönt för nu kunde vi hjälpas åt om det skulle 
bli en jobbig natt. 

Vår lilla stålkille fortsatte att förvåna oss och sov 
natten igenom. På tisdagen var det som om inget 
hade hänt för honom, han var nöjd och glad och vi 
kunde äntligen bege oss ut för att träffa lite människor. 
Vi hade ju hållit oss inne för att inte utsätta Oliver för 
infektioner innan operationen. 



Med våra ögon ser det ut som om operationen är 
riktigt lyckad men vi får väl ett utlåtande om 4 veckor 
när vi ska på återbesök. Känns skönt att ytterligare en 
operation kan bockas av!


