
 

 

Palle Juul-Jensens Boulevard 99 
DK-8200 Aarhus N 
Tlf. 7845 0000  
www.auh.dk 

Aarhus Universitetshospital
Børn og Unge

 
 

 

Sidst revideret: 12-02-2019 Side 1 af 2

Fistellukning  

Jeres barn er henvist til operation for en fistel.  
Denne information omhandler praktiske forholdsregler før og efter operationen. 

 
Hvad er en fistel? 

En fistel i urinrøret kan opstå efter en hypospadioperation. En fistel er et eller 
flere huller der fremkommer på undersiden af penis, hvorfra der kan komme 
urin. En fistel kan opstå i forhuden på penis, eller den kan gå hele vejen ind til 
urinrøret. 
 

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)  
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 temperatur hjemmefra inden 
operationen. 
 
I må, som forældre, være sammen med Jeres barn lige indtil bedøvelsen virker 
og barnet er faldet i søvn. 
 
 

Hvad sker der efter operationen? 

Under operationen lukkes fistlen. Operationen og efterforløbet afhænger af, om 
fistlen går hele vejen ind til urinrøret.  
Er fistlen mindre alvorlig vil efterforløbet være med 1-3 dage med kateter eller 
helt uden.  

 
Lægen aftaler med Jer om der skal gives af smertestillende medicin afhængig af 
efterforløbet. 
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Vi anbefaler at barnet har løse bukser på, på indlæggelsesdagen og i dagene 
efter operationen. 
 

Når I skal hjem   

Oftest kan Jeres barn udskrives senere samme dag. I aftaler med lægen hvornår 
I må komme hjem. Det afhænger af hvilken operation Jeres barn har fået 
foretaget. 
 
Hvis Jeres barn ikke har kateter, eller har et kateter i 1-3 dage, skal barnet 
passes hjemme indtil kateteret er fjernet. 
I kan få kateteret fjernet ved praktiserende læge. 
 
Selve operationssåret er syet med selvopløselige tråde. 
 
 

I skal være opmærksomme på 

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° 
• 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 operationssårene 
• får tiltagende smerter 

 
 
Jeres barn må ikke komme i karbad, svømmehal eller havbad i 2 uger efter 
operationen. 
 
Jeres barn skal undgå kontaktsport, voldsom leg/aktivitet i 1 uger efter 
operationen. 
 
 

Kontrol  

Lægen giver Jer besked om, hvornår Jeres barn skal til kontrol. 

 

 
 

 
Med venlig hilsen 

Børn og Unge 

 


