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Urethrastriktur (forsnævret urinrør) 

 

Jeres barn er henvist til operation for forsnævret urinrør.   

Denne information indeholder praktiske forholdsregler før og efter 

indgrebet. 

 

Hvad er et snævert urinrør? 

Et snævert urinrør er smallere og i mange tilfælde stivere end et 

normalt urinrør. Forsnævringen kan være placeret hvor som helst i 

urinrøret, men er dog i de fleste tilfælde lokaliseret i den yderste del af 

urinrøret eller svarende til selve udmundingen på penishovedet. Et 

snævert urinrør kan være medfødt, udvikles i forbindelse med 

sygdom/skader i urinrøret, eller det kan opstå efter tidligere operation 

på urinrøret.  

Typiske symptomer på et snævert urinrør kan være besværet 

vandladning, urinvejsinfektioner eller sjældnere urininkontinens.  

 

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 
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Jeres barn skal have været i bad hjemmefra. 

Jeres barn skal have målt vægt, højde og morgentemperatur 

hjemmefra. 

Hvad sker der under og efter operationen? 

Under operationen vurderer kirurgen graden og udstrækningen af 

forsnævringen ved brug af små ’sonder’ og en lille kikkert. Afhængig af 

fundet kan forsnævringen behandles med enten udblokning af urinrøret, 

slidsning/åbning af forsnævringen med kikkerten eller en udvidelse af 

selve udmundingen af urinrøret. I sjældne tilfælde vil disse operationer 

ikke løse problemet på sigt, og en større operation kan blive aktuel på et 

senere tidspunkt. Oftest vil der under operationen blive anlagt et 

kateter, så såret i urinrøret aflastes et par dage. 

Bruger Jeres barn normalt ble, vil kateteret ligge i bleen. Barnet skal 

have dobbeltble på for at adskille urin og afføring. 

Hvis Jeres barn ikke bruger ble, tilkobles kateteret en pose, der 

opsamler urinen. 

Jeres barn vil have brug for smertestillende medicin de første par dage. 

Dette aftales med lægen inden udskrivelsen. 

 

Når I skal hjem 

Jeres barn bliver udskrevet senere på dagen, når han er smertedækket 

og velbefindende.  

Kateteret kan fjernes hos egen læge. 

 

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 

• klager over smerter ved vandladning 

• får tiltagende blod i urinen 
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• får problemer med at lade vandet 

 

Jeres barn bør blive passet hjemme indtil kateteret er fjernet. 

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

periode, men må gerne komme i brusebad. 

Jeres barn kan genoptage normal aktivitet umiddelbart efter at kateteret 

er fjernet. 

 

Kontrol 

Efter operationen tager lægen stilling til, hvornår Jeres barn skal 

kontrolleres i vores klinik. I forbindelse med kontrollen vurderes 

operationsresultatet. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Børn og Unge 

 
 
 
 


