
Da Håkon og Siri var på sykehus



Denne boken er til deg som skal opereres. Du kan 
lese den sammen med en voksen.

Det er lurt at dere snakker sammen om det som skal 
skje før dere kommer til sykehuset.
Velkommen!

Hilsen fra alle oss som vil hjelpe deg så du blir frisk!

Hei!

Håkon er 5 år. Han og mamma har reist til syke-
huset. Håkon skal opereres og han er litt spent. 
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Håkon er 5 år. Han og mamma har reist til syke-
huset. Håkon skal opereres og han er litt spent. 



Når de kommer til sykehuset, skal de først møte 
på øre-nese-hals poliklinikken.

Damen i resepsjonen, sier at Håkon og mamma 
skal følge kaninsporene på gulvet for å finne fram 
til barneventerommet..

”Kommer det til å gjøre vondt å bli operert?” spør 
Håkon. Nei, du skal få narkose, sier mamma.
Narkose gjør at du sover under operasjonen uten å 
kjenne noe vondt.

Fordi Håkon skal sove med narkose må han ikke 
spise eller drikke før operasjonen.
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Håkon og mamma må vente på venterommet  
til det blir hans tur.

Her er det flere barn som venter sammen med 

foreldrene sine. Ei jente heter Siri, og hun skal 

også bli operert i dag.
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Før operasjonen må Håkon møte legen. Legen titter  
i halsen hans. Håkon er flink og sier A                   !

Håkon har ofte vondt i halsen så det er vanskelig  
å svelge. Legen skal operere i halsen.

Legen titter i øret også. Hun har et apparat å titte 
med for å se godt, nesten som en kikkert. Håkon skal 
også få et ørlite rør inn i øret, fordi han har så ofte 
øreverk. Det lille røret heter dren.

Håkon må veie seg før operasjonen. Legen må vite 
hvor mye Håkon veier, så han kan få akkurat nok 
medisiner.

Etter Håkon er det Siri sin tur til å møte legen.

Legene på sykehuset utfører ulike operasjoner i 
halsen og ørene.
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Tilbake på venterommet sitter Håkon på mammas 
fang. Kalle kosekanin er også med. I dag synes 
både Håkon og Kalle at det trengs litt ekstra kos. 

Narkoselegen Trond kommer for å hilse på Håkon 
og mamma. Han har en rar hette på hodet, nesten 
som en badehette. 

Trond skal hjelpe Håkon med å sove under opera-
sjonen og forteller han om hvordan det går til.
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Etter en stund kommer Trond tilbake og sier  
at det er Håkon sin tur. 

Håkon synes det er bra, for nå er han sulten og 
vil ikke vente mer.

De går sammen inn til operasjonsstuen. Håkon 
forteller Trond at han har badet før han reiste til 
sykehuset. Det var fint! sier Trond.
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På operasjonsstuen får Håkon ballonger 
som han kan leke med etterpå.

Inne på operasjonsstuen venter narkosesykepleier 
Karin, som også skal passe på under operasjonen. 
Hun har også en rar hette på hodet. 

Først får Kalle kosekanin litt sovegass. Det går 
greit. Så er det Håkon sin tur å puste sovegass 
i en pustemaske. Mamma sier at Håkon er 
kjempe flink til å puste i masken. 

Det lukter rart i pustemasken, men snart sover 
Håkon godt. 
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Håkon får et tynt plastrør festet til 
hånden mens han sover.  Det er for 
å få medisiner mens han blir operert, 
og etterpå når han våkner. 
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Når operasjonen er ferdig triller Trond og Karin 
sengen med Håkon og Kalle kosekanin til avdelingen 
der han skal våkne.

Sykepleierene på avdelingen og mamma passer på 
at Håkon har det bra mens han sover.

Nå er det Siri sin tur til å bli operert. 

Da Siri og pappaen hennes pratet med narkoselegen 
Trond, festet Trond tryllekremplaster på hånda til 
Siri. 

Det var bra, for nå gjorde det ikke vondt når Siri 
fikk et tynt plastrør festet på hånden.



Når operasjonen er ferdig triller Trond og Karin 
sengen med Håkon og Kalle kosekanin til avdelingen 
der han skal våkne.

Sykepleierene på avdelingen og mamma passer på 
at Håkon har det bra mens han sover.

Nå er det Siri sin tur til å bli operert. 

Da Siri og pappaen hennes pratet med narkoselegen 
Trond, festet Trond tryllekremplaster på hånda til 
Siri. 

Det var bra, for nå gjorde det ikke vondt når Siri 
fikk et tynt plastrør festet på hånden.



Nå er det tid for Siri å sove. Siri får sovemedisin 
i det tynne plastrøret som er festet på hånden 
hennes. Hun blir snart trøtt og sovner.

Når Siri er ferdig med operasjonen, blir hun 
trillet til det samme rommet som Håkon der 
hun også skal våkne. 
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Noen blir kvalme når de våkner. Derfor må 
Håkon og Siri vente litt før de kan drikke. 

Siri kjenner seg litt tørr i halsen, og Håkon er 
veldig trøtt og vil helst sove den første tiden 
etter operasjonen.
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Etter noen timer er Håkon og Siri helt våkne igjen.
Nå får de is og et fint diplom.  
 
Snart er det tid for å reise hjem.

Kalle kosekanin synes de skal leke sykehus når de 
kommer hjem!
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Hvordan var det for deg å være på sykehus?
Her kan du skrive eller tegne dine opplevelser:
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