
 

Hypospadi - forholdsregler før, under og efter operation
Jeres barn er henvist til operation for hypospadi. 
Denne information omhandler praktiske forholdsregler før og efter operationen.

Hvad er hypospadi?

Hypospadi er en medfødt misdannelse, hvor urinrøret udmunder på undersiden af penis. Der kan 
desuden være en abnorm krumning af svulmelegemerne eller et for kort urinrør og derfor en krumning 
af selve penis.
Urinrøret kan udmunde flere forskellige steder på penisskaftet, derfor vil operation og behandling variere
afhængig af dette.

Inden I møder på hospitalet:

Jeres barn skal have smurt huden på penis for at smidiggøre den før operationen. 
Vi anbefaler Decubal creme eller Pantothenol creme. Cremen kan købes i håndkøbsmedicin på apoteket.

I skal smøre 2 gange dagligt i 14 dage.

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 inden operationen.

I må, som forældre, være sammen med jeres barn lige indtil bedøvelsen virker og han er faldet i søvn.
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Hvad sker der efter operationen?

Under operationen laves urinrøret så det kommer til at nå ud til spidsen af 
penis. Derefter lukkes huden sammen omkring penis. Under operationen tages 
der stilling til om forhuden kan lukkes med det samme eller om det bør vente.
Jeres barn får et kateter i urinrøret som skal ligge 1 uge. Dette aflaster det nye 
urinrør som skal vokse sammen. Bruger jeres barn ble, vil det have kateteret 
liggende i bleen. Barnet skal have dobbeltble på for at adskille urin og afføring. 

Hvis jeres barn ikke bruger ble, vil kateteret være tilkoblet en pose, der 
opsamler urinen.
Der er en tyk forbinding og plaster på penis efter operationen. Denne forbinding 
skal sidde 1 uge.
Jeres barn får fast medicin i ugen efter operationen. Vi giver smertestillende 
samt forebyggende medicin mod betændelse og blærekramper. I bliver oplært i 
at give medicinen.

Når I skal hjem

Jeres barn kan udskrives dagen efter operationen, hvis han er smertedækket og 
velbefindende. Bor I flere timers kørsel herfra, kan vi tilbyde et ophold på 
Patienthotellet/Familiehuset i dagene indtil forbindingen skal fjernes.

I bliver oplært i at holde øje med forbindingen og at kateteret fungerer.

Mens I er hjemme ringer vi til jer 2-3 gange, for at sikre at jeres barn har det 
godt og at I er trygge ved at passe ham derhjemme. 

Jeres barn må ikke komme i bad sålænge han har forbinding og kateter.

Fjernelse af forbinding og kateter

En uge efter operationen skal I møde på Børn og Unge for at få fjernet kateter 
og forbinding. Herefter skal jeres barn have 2 almindelige vandladninger inden I 
udskrives.
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
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•         får tiltagende smerter

Jeres barn bør blive passet hjemme 2 uger efter I er kommet hjem. 

Jeres barn må ikke komme i karbad, svømmehal eller havbad i 2 uger efter 
forbindingen er fjernet, men må gerne komme i brusebad.

Jeres barn skal undgå kontaktsport, voldsom leg/aktivitet i 3 uger efter 
operationen.

Kontrol 

Efter operationen tager lægen stilling til, hvornår jeres barn skal til kontrol i 
vores ambulatorium.

Økonomisk hjælp

Som dagpengeberettiget og forælder til et barn under 18 år opereret for 
hypospadi har du ret til dagpenge fra Udbetaling Danmark. Det er en 
forudsætning at du i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvis opgiver 
lønarbejde/personligt arbejde i selvstændig virksomhed, eller hvis du ikke vil 
være i stand til at stå til rådighed i din A-kasse.

Da det ikke er en lovbaseret ret, at man kan tage fri fra sit arbejde eller 
fritstilles fra at stå til rådighed, bør du først og fremmest tage kontakt til din 
arbejdsgiver eller A-kasse med henblik på at lave en aftale om orlov.

Ansøgning om dagpenge under orlov behandles af Udbetaling Danmark i 
henhold til § 26 i Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.  

Ved forespørgsel til din arbejdsplads eller fagforening kan du få oplyst, om du 
ifølge din overenskomst er berettiget til at få ordinær løn i stedet for dagpenge i 
dele af eller i hele orlovsperioden. Er det tilfældet, kompenseres din 
arbejdsplads med et beløb svarende til dagpenge, eftersom arbejdspladsen vil 
være berettiget til refusion fra Udbetaling Danmark. Dog under forudsætning af 
at du tilhører persongruppen, der er omfattet af barselslovens § 26.

Såfremt du er i arbejde, vil det være din arbejdsgiver, der registrere relevante 
oplysninger om arbejdsforhold mv. til Udbetaling Danmark. 

Såfremt du er uden arbejde, skal du kontakte din A-kasse, der sender 
oplysninger om dagpengeret og fravær til Udbetaling Danmark.

Efterfølgende vil du blive kontaktet af Udbetaling Danmark, der anmoder om 
dokumentation for, at dit barn har været indlagt eller har modtaget behandling/
pleje i hjemmet.
 
Fristen for at ansøge om dagpenge efter § 26 i Lov om ret til orlov og dagpenge 
ved barsel er 8 uger efter første fraværsdag.

Dokumentation for indlæggelsesperiode og sygdom får du udleveret af 
afdelingen I er indlagt på i forbindelse med operationen. 

Med venlig hilsen

Børn og Unge
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