
 

 

 

Vesikostomi – aflastning af blæren 

Forholdsregler før og efter operation 
 

Jeres barn er henvist til operation med henblik på aflastning af blæren.  

Denne information indeholder praktiske forholdsregler før og efter 

operationen. 

 

Hvad er en vesikostomi? 

Der kan være flere årsager til, at blæren eller nyrerne bliver belastet i 

en sådan grad, at det er nødvendigt med en aflastning med åbning af 

blæren til hudniveau. Oftest skyldes det, at urinen ophobes i 

nyrebækkenet og blæren, fordi afløbet mellem blæren og urinrøret er 

helt eller delvist blokkeret. En vesikostomi er en midlertidig aflastning af 

blæren, hvor blæretoppen åbnes og føres ud i hudniveau, således at 

urinen kan løbe frit ud i en ble. Åbningen ligger typisk midt mellem 

skambenet og navlen. 

 

Hvordan forbereder vi vores barn? 

Indgrebet 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 åbnes huden og det underliggende væv midt mellem 

skambenet og navlen. Blæretoppen åbnes og åbningen trækkes ud i 

hudniveau, hvor blærevæggen fæstes til muskulaturen og huden. Der 

lægges et kateter igennem åbningen til blæren, som skal ligge i et par 

dage.  

Jeres barn får smertestillende medicin i en kort periode efter indgrebet.  

Når kateteret fjernes, løber urinen fra blæren ud gennem ”stomien” og 

opsamles i den ble, Jeres barn har på. 

 

Når I skal hjem 

Jeres barn bliver udskrevet 1-2 dage efter operationen, når barnet er 

smertedækket og velbefindende. Der bliver lagt en plan for det videre 

udrednings- og behandlingsforløb, som vil blive drøftet med Jer, inden I 

forlader hospitalet. 

I vil blive oplært i at holde øje med, at ”stomien” fungerer.  

 

Forholdsregler efter udskrivelse 

Der kan være blod i urinen efter indgrebet. 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 

• hvis ”stomien” ikke fungerer optimalt 

• bliver rød og hævet omkring ”stomien” 

• får tiltagende smerter 
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Jeres barn bør blive passet hjemme den første uge. 

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

periode efter operationen, men må gerne komme i brusebad. Personalet 

vil aftale med Jer, hvornår og i hvilket omfang de andre former for 

badning kan genoptages. 

 

Kontrol 

Efter indgrebet tager lægen stilling til den videre udredning og 

behandling, og drøfter det med Jer inden udskrivelsen. Ved behov for 

kontrol af ”stomien” aftales det med Jer, hvor og hvornår det skal 

foregå. 

 

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 

 
 
 


