
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Patientvejledning til operation for forhudsforsnævring 
 
 
Omskæring af mænd 

Omskæring foretages i tilfælde af forhudsforsnævring eller af religiøse årsager. 

 

Vigtigt 

Inden operationen er det altid vigtigt at oplyse om, hvis du har pacemaker og om al medicin, du indtager - 

specielt blodfortyndende medicin som Magnyl og Marevan og midler mod depression.  

 

Før operationen 

Ingen forberedelser. 

 

Operationen 

Penis bedøves i reglen ved at anlægge lokalbedøvelse omkring roden. Der fjernes størstedelen af forhuden, 

hvorefter den resterende hud sys med tråde, der oftest forsvinder af sig selv. Over såret lægges en let 

forbinding. 

 

Efter operationen 

Mod smerter: Lokalbedøvelsen holder 2-4 timer, herefter kan man anvende håndkøbsmedicin mod smerter 

fx. Paracetamol. 

Forbinding: Forbindingen fjernes efter første vandladning og herefter kan såret skylles med en telefonbruser. 

Såret vil være hævet 2-3 uger efter operationen. 

Restriktioner: Man skal selv sørge for hjemtransport. 

Sygemelding: Ca. 3 dage. 

 

Komplikationer 

Mindre blødning ses sjældent, større blødning eller betændelse ses yderst sjældent. 

 

Søg læge 

Ved større blødning, blodansamling eller tegn på betændelse har du altid mulighed for at kontakte klinikkens 

læge på tlf. 28 93 51 84. Du har også mulighed for – og ret til – at søge vagtlæge eller skadestue. 

 

 

 

 

 



 
 

Ventetid og afbud 

Der kan være ventetid på, at få tid til klinikken og på dagen for undersøgelsen kan der opstå forsinkelser. 

Ved at acceptere tiden hos os, accepterer du denne ventetid. Hvis du eller din henvisende læge mener, at 

du skal have en hurtigere tid, end den vi kan tilbyde, beder vi dig om at finde en anden klinik eller få din læge 

til, at henvise dig til sygehuset. Den dag du kommer til klinikken kan der være forsinkelser i dagsprogrammet. 

Dette skyldes, at det er forskelligt, hvor lang tid der anvendes til den enkelte patient. Dette hverken kan eller 

vil vi planlægge os ud af. Vi forbeholder os retten til, at bruge den tid, der er nødvendigt for, at udføre 

undersøgelser og behandlinger ordentligt og bedst muligt.   

Afbud bedes venligst meddelt klinikken – på tlf. 44 94 85 37 man-tirs og tors-fredag mellem kl. 9 og 15 - 

senest dagen før den planlagte undersøgelse. Vi henleder opmærksomheden på, at for sent afbud eller 

udeblivelse medfører fremsættelse af regningskrav på 500 kr. 
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