
Patientvejledning. Operation i og omkring endetarmsåbningen. 
 

Operation i og omkring endetarmsåbningen.  

Operation i eller omkring endetarmsåbningen foretages når man skal have fjernet større 

hæmorroider, overskydende hud (marisker), bylder, fistler eller større kønsvorter. 

 

Ved behandling med blodfortyndende medicin (f.eks. Magnyl, Plavix eller Marevan) eller midler 

mod depression SKAL dette oplyses i god tid inden operationen. Du skal om muligt holde pause 

med blodfortyndende medicin i 3 døgn før operationen. Kontakt egen læge ved tvivl. 

 

Før operationen.  

Man kan med fordel smøre lokalbedøvende creme EMLA omkring endetarmen 1-2 timer  

før operationen. Man vil som regel kunne køre hjem selv efter operationen.  

 

Operationen.  

Operationen udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via et stik i selve hæmorroiderne eller i 

omgivelserne til endetarmsåbningen.  

 

Efter operationen.  

Mod smerter: De første 2-3 dage efter operationen kan være smertefulde. Du skal forsøge at undgå 

forstoppelse ved indtag af fiberrig kost og rigelig væske anbefales for at blødgøre afføringen og 

dermed lette passagen igennem operationssåret. Hvis du er vant til at tage afførende medicin, skal 

du fortsætte med dette. 

Mod smerter kan tages Paracetamol, Kodimagnyl eller Ibuprofen, med mindre andet er aftalt. 

  

Forbinding.  

Eventuel forbinding skal sidde til det er ophørt med at bløde. Ved blødning efter et par timer sættes 

bandage på igen Operationssåret rengøres bedst ved at skylle med en håndbruser to gange daglig og 

efter toiletbesøg, indtil operationsområdet er smertefrit. Eventuelt kan kolde omslag anvendes 

(kuldepakning, frostpose i stofbetræk) både for at standse blødning og reducere smerter. Der skal 

ikke fjernes tråde.  

 

Komplikationer.  

Blødning er meget sjældent, og infektion er yderst sjældent.  

Ved større blødning, eller tegn på betændelse skal klinikken tlf. 33113738, vagtlægen eller 

skadestuen kontaktes. 

 
 

Kirurgisk og Endoskopisk Klinik 

v/Speciallæge Steffen Rosenstock 

Rømersgade 19, 2. tv. 

1362 København K. 

Tidsbestilling man.-tors. kl. 9-15 

Tlf. nr. 33113738 

 

Afbud så tidligt som muligt, og senest dagen før. I tilfælde af udeblivelse kan der opkræves et gebyr! 
Udfærdiget af SDO 10.september 2014. Revideret 1.juli 2020. 


