
         MELLEMØRESYGDOMME HOS BØRN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellemøret er et luftfyldt hulrum, som ligger i bunden af øregangen, bag trommehinden. Det har 
forbindelse til svælget gennem det Eustachiske rør, som åbner sig, når man gaber eller synker. 
 
Hvis man er lille og forkølet, åbnes røret ikke, og der opstår undertryk i mellemøret. 
 
Hvis det varer ved, trænger der væske ud i mellemøret.  
 
Hvis øret smittes med virus eller bakterier, får man mellemørebetændelse. 
 
For at forebygge undertryk og væske i mellemørerne hos forkølede børn, kan man dryppe næsen. 
 
Hos børn under 1 år dryppes med saltvand, som kan opbløde snottet i næsen. 
 
Hos børn over 1 år dryppes eller sprayes med næsedråber (Iliadin, Otrivin, Xymelin). 

 

DRÆN I TROMMEHINDEN 

 
Hvis et barn længe har haft væske i mellemørerne eller 
hvis der er mange mellemørebetændelser, kan der 
være grund til at lægge et dræn i trommehinden. 
 
Drænet er trisseformet og 2-3 mm stort. 
 
Gennem drænet kan der komme luft til mellemøret, og 
ved forkølelse eller mellemørebetændelse kan væske 
og pus komme ud gennem drænet. 
 
Drænet lægges ved en lille operation, som sker i fuld 
bedøvelse. 
 
Efter ½-1 år skubbes drænet ud af trommehinden, og 
hullet lukker af sig selv. 



OPERATIONEN 
 
Før operationen skal barnet faste i 6 timer. Det må ikke få noget at spise eller drikke. 
 
Indtil 2 timer før må det dog få en lille smule vand at drikke. 
 
Hvis barnet skal opereres sent og får morgenmad, skal den være letfordøjelig. Ingen mælk eller 
mælkeprodukter. 
 
Når I kommer til klinikken, skal barnet tisse af, hvis det ikke bruger ble. Sko skal tages af. 
 
Bedøvelsen varetages af Bjarne Lomholt, som er speciallæge i anæstesiologi (bedøvelse). 
 
Barnet bedøves gennem en maske. Det falder i søvn i løbet af 1 minut. 
 
Når barnet er faldet i søvn, går forældrene i venteværelset. 
 
Operationen tager ca. et kvarter. 
 
Når bedøvelsen er ovre, bæres barnet til opvågning, hvor forældrene er med. 
 
Efter ca. et kvarter er barnet vågent, og I kan køre hjem. 
 
Når I kører hjem efter operationen skal der være en voksen udover chaufføren til at tage sig af 
barnet. 
 
På operationsdagen skal barnet passes hjemme. 
 

 
EFTER OPERATIONEN 
 
De første dage efter operationen kan der komme lidt væske fra mellemørerne. Væsken kan være 
let blodig. 
 
Hvis det flyder meget fra ørerne, eller hvis barnet har smerter i ørerne eller feber, skal I kontakte 
klinikken. 
 
Barnet skal komme til kontrol senest 1 uge efter operationen. Her måles også hørelsen. 
 
Ved forkølelse kan der komme en smule flåd fra ørerne i nogle dage.  
 
Hvis det flyder kraftigt eller i mere end 2 dage, eller hvis barnet har smerter og feber, skal I 
kontakte klinikken. 
 
Barnet kan gå i bad og få vasket hår uden at beskytte ørerne. 
 
Barnet må gerne gå i vandet og også få hovedet under vand, men det er vigtigt at tørre ørerne 
godt bagefter. 
 
Hvis barnet skal i vandet flere dage i træk, skal ørerne dryppes med Ciloxan morgen og aften. Bed 
om en recept. 
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