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Disorders of sex development (DSD)

-før og efter operation

Jeres barn er henvist til vurdering/operation af de ydre kønsdele. 

Denne information omhandler praktiske forholdsregler før og efter 

operationen.

Hvad er DSD?

DSD er en medfødt tilstand, hvor de ydre kønsdele er atypiske. 

Årsagerne kan være mange og udredning og behandling sker i et 

samarbejde mellem børnelæger, børneurologer, genetikere, 

gynækologer og psykologer.

Inden I møder i Børn og Unge

Jeres barn har sikkert allerede været igennem flere undersøgelser, for at

finde en forklaring på tilstanden. Hvis jeres barn er i medicinsk 

behandling, fortsættes denne, med mindre der er aftalt andet.

Hvordan forbereder vi vores barn?

Operationen foregår i fuld bedøvelse.

Jeres barn skal være fastende inden operationen. 

Fasteregler for børn under 18 år: 

6 timer for fast føde og mælk - fraset brystmælk 

4 timer for brystmælk 

1 time for klare væsker (vand, saftevand og juice uden frugtkød) 
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Børn bør opfordres til at drikke op til 1 time før anæstesi 
I praksis: 1 – 5 år: 55 ml 
6 – 12 år: 140 ml
over 12 år: 250 ml 

Jeres barn skal have været i bad hjemmefra.

Jeres barn skal have målt vægt, højde og morgentemperatur 

hjemmefra.

Hvad sker der under og efter operationen?

I forbindelse med de ambulante samtaler med børnelæger og kirurger 

forud for indlæggelsen, er det aftalt med jer, hvilken operation jeres 

barn skal have udført. 

Oftest vil den første operation være en kikkertundersøgelse af urinrør og

blære for at få en fornemmelse af anatomien og sværhedsgraden af 

tilstanden. Herefter aftaler vi sammen behovet for yderligere 

operationer og tidspunktet for disse, hvis det bliver aktuelt.

Yderligere operationer afhænger af den samlede vurdering af jeres barn,

og sker i samråd med jer. Operationerne varierer betydeligt fra barn til 

barn, og vil i forbindelse med samtalen efter den første operation blive 

beskrevet i detaljer for den enkelte familie. Der henvises derfor til den 

ambulante plan lagt i samråd med Jer.

Jeres barn får fast medicin i den første tid efter operationen. Det kan 

være smertestillende medicin og forebyggende medicin mod betændelse

og blærekramper. I vil blive oplært i at give medicinen.

Når I skal hjem

Jeres barn bliver udskrevet 0-2 dage efter operationen, når det er 

smertedækket og velbefindende. 
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Afhængig af hvilken operation der er udført, kan der være specielle 

forholdsregler i forhold til aktivitetsniveau, badning og pasning i 

hjemmet efterfølgende, hvilket I vil blive nøje informeret om inden 

operationen og i forbindelse med udskrivelsen.

Forholdsregler efter udskrivelse

Der kan være blod i urinen efter operationen. Dette er ufarligt, men må 

ikke tiltage.

I skal kontakte praktiserende læge, hvis jeres barn

• har feber over 38.5°C

• har ildelugtende og uklar urin

• klager over smerter ved vandladning

• får tiltagende blod i urinen

• får problemer med at lade vandet

• bliver rød og hævet på og omkring operationssåret

• får tiltagende smerter i operationssåret

Kontrol

Efter operationen tager lægen stilling til, hvornår Jeres barn skal 

kontrolleres. I forbindelse med kontrollen vurderes operationsresultatet, 

og der tages stilling til efterfølgende kontroller.

Økonomisk hjælp

Det er muligt at søge dagpenge i forbindelse med indlæggelsen og 

efterbehandlingsforløbet i hjemmet. I bedes kontakte Jeres egen 

sagsbehandler i kommunen inden indlæggelsen.

Med venlig hilsen

Børn og Unge


