
 

 

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

Aarhus Universitetshospital
Børn og Unge

 

                                 

 

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

Forhudsrekonstruktion  

Jeres barn er henvist til en forhudsrekonstruktion. Dette foregår som en lille 
operation.  

 

Hvad sker der under operationen? 

Operationen foretages som én-dags indlæggelse.  
Der kan være forskel på hvordan operationen udføres alt efter hvor udtalt 
problemet er. Hos nogle drenge kan en lille operation, der kun involverer selve 
forhuden være tilstrækkeligt. Hos andre kan det være nødvendigt også at 
operere i eller omkring urinrøret. Det kan derfor også være nødvendigt, at 
lægge et kateter i urinrøret i forbindelse med operationen. 
 

 

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. 
 

 

Hvad må vores barn efter operationen? 

Jeres barn udskrives når det er velbefindende. Hvis der er foretaget 
kirurgi i urinrøret, skal Jeres barn have vandladning inden I tager hjem. 
Jeres barn må spise, drikke og bevæge sig som det har lyst til. 
Hvis Jeres barn får lagt et kateter under operationen, vil kirurgen 
bagefter fortælle Jer, hvor længe det skal blive liggende, da dette er 
individuelt. 
Kateteret kan fjernes hos Jeres praktiserende læge. 
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Vi anbefaler at barnet har løse bukser på, på indlæggelsesdagen og i 
dagene efter operationen. 
 
 
Forholdregler efter udskrivelse 

Jeres barn kan føle ømhed i det opererede område. Hvis barnet har brug for 
smertestillende medicin, anbefaler vi at give Paracetamol (Panodil®, Pinex® 
eller Pamol®) efter barnets vægt. Det vil som regel kun være nødvendigt 1-2 
døgn efter operationen. 
 
Jeres barn må ikke bade i havet eller i svømmehal i 2 uger efter operationen. 
Barnet må gerne brusebade 1 døgn efter operationen. 
 
Jeres barn skal undgå voldsom leg, gymnastik, cykling og sportsaktiviteter i 2 
uger efter operationen. 
 
 

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 

 
Barnet skal passes hjemme 2-4 dage derhjemme. Herefter må barnet komme i 
institution/skole igen. 
 

 

Kontrol 

Efter operationen vil kirurgen tage stilling til om Jeres barn skal til kontrol. 

 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 

Børn og Unge  

 
 


