
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

Ureter-reimplantation 

Dit barn er henvist til operation for at ændre urinlederens placering i blæren. 
Denne information omhandler praktiske forholdsregler før og efter operationen.

Hvad er ureter-reimplantation?

Under operationen flytter kirurgen urinlederen fra det sted den udmunder i 
blæren og sætter den fast et nyt sted i blæren. Der kan være forskellige årsager
til denne operation: det kan skyldes tilbageløb af urin fra blæren til nyren, eller 
en forsnævring svarende til urinlederens indmunding i blæren.

Hvordan forløber indlæggelsen?

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 

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

Hvad sker der efter operationen?

Jeres barn får under operationen lagt et kateter i den/de urinledere der er blevet
flyttet. Katetret er et tyndt plastikrør, der stikker ud gennem huden og er koblet 
til en opsamlingspose. Katetret skal ligge 1 uge.

Jeres barn vil også få lagt et kateter ind i blæren, enten gennem urinrøret eller 
ind gennem maveskindet. Det skal også ligge 1 uge. 

Jeres barn får det første døgn kontinuerlig smertestillende medicin direkte ind i 
operationssåret. Dette sker via en pumpe og et tyndt plastikrør der går ind i 
såret. Eller som en blokade af nerverne. Derudover får Jeres barn 
smertestillende som mikstur eller tabletter.
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Sårene er syet med selvopløselige tråde.

Mens Jeres barn er indlagt søger sygeplejersker og læger for at Jeres barn er 
smertedækket, kommer i gang med at spise, drikke og bevæge sig igen samt 
sørger for at dræn og katetre fungerer.

Når I skal hjem

I samarbejde med sygeplejerske og læge aftaler I hvornår Jeres barn kan 
komme med hjem.
Selvom katetrene skal ligge i en uge, må I gerne komme hjem nogle dage, hvis 
Jeres barn har det godt. Jeres barn skal komme og få fjernet katetrene 1 uge 
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

Det er vigtigt at reagere på ovenstående punkter, da det kan skyldes infektion i 
sårene eller blæren/nyren, hvilket kræver medicinsk behandling.

Jeres barn bør blive passet hjemme 1 uge efter I er kommet hjem. 
Jeres barn må ikke komme i karbad, svømmehal eller havbad i 2 uger efter 
operationen, men må gerne komme i brusebad.

Jeres barn skal undgå kontaktsport, voldsom leg/aktivitet i 2 uger efter 
operationen.

Kontrol

Jeres barn bliver indkaldt til kontrolundersøgelse efter ca 1 mdr., herefter 3 mdr.
og 1 år efter operationen. Kontrollerne foregår på Aarhus Universitetshospital 
eller på hjemstedssygehuset.
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