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Sling-operation (slynge omkring 

urinrøret) 

 

Jeres barn er henvist til sling-operation.   

Denne information omhandler praktiske forholdsregler før og efter 

operationen. 

 

Hvad er en sling-operation? 

Operationen er en anlæggelse af en slynge omkring urinrøret for at 

nedsætte episoder med ufrivillig urinafgang. En slynge er en sene fra 

bugvægsmuskulaturen, som strammes omkring urinrøret for at 

nedsætte antallet af utæthedsepisoder.   

 

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. 
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Jeres barn skal have målt vægt, højde og morgentemperatur 

hjemmefra. Urinen undersøges for bakterier.  

 

Hvad sker der under og efter operationen? 

Under operationen frilægger kirurgen blæren og blærehalsen samt et 

stykke sene fra bugvægsmuskulaturen. Muskelsenen bliver 

efterfølgende ’slynget’ omkring urinrør/blærehals og strammet således, 

at afløbsmodstanden fra blæren øges. 

Hvis Jeres barn er vant til at tømme blæren med engangskateter, må 

det genoptages efter få dage. I skal regne med, at der kan være en øget 

modstand, når kateteret føres op igennem urinrøret. Jeres barn vil have 

afløb fra blæren i nogle dage ved hjælp af et kateter gennem 

bugvægen. Hos piger kan der komme lidt blod fra skeden de første par 

dage. 

 

Når I skal hjem 

Jeres barn bliver udskrevet 3-5 dage efter operationen, hvis hun/han er 

smertedækket og velbefindende.  

Operationssåret er syet med tråde, som forsvinder af sig selv. 

 

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 

• får tiltagende blod i urinen 

• bliver rød og hævet på og omkring operationssåret 

• får tiltagende smerter 

 

Jeres barn bør blive passet hjemme i op til 2 uger efter operationen. 

Jeres barn må ikke komme i karbad, svømmehal eller havbad i denne 

periode, men må gerne komme i brusebad. 
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Jeres barn skal undgå kontaktsport, voldsom leg/aktivitet i 6 uger efter 

operationen. 

 

Kontrol 

Efter genoptagelse af tømningsproceduren tager lægen stilling til, 

hvornår Jeres barn skal kontrolleres i vores klinik.  

 

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 

 
 
 


