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Phimosis – information till barn och förälder 
 
 

DEFINITION 
• Förhuden kan inte dras tillbaka över ollonet. 

 
 

FÖREKOMST 
•  Vanligt och naturligt före 4-års ålder, ca 10 % av alla 7-åringar. 
•  Löser sig vanligast spontant. 

 
KOMPLIKATIONER 

•  Infektion med sekretion, rodnad, svullnad samt sveda (balanit) 
•  Vid sällsynta fall svårighet att kissa. 

 
Balaniter behandlas med spolning under förhuden med hjälp av mjuk plastkateter fäst på en 
spruta som innehåller vanligt ljummet kranvatten. I hemmet kan pojken därefter sitta i 
badkaret 20-30 min. Spolning sker 2-3 gånger dagligen. Inflammationen brukar vara borta 
efter 2-3 dagars behandling. 

 
 

BEHANDLINGSINDIKATION 
•  Upprepade förhudsinfektioner. Vid svårighet att få fram urinen (krystkissar) 

behandlas phimosis akut. 
•  Om man vid 7-års ålder fortfarande inte kan dra tillbaka förhuden alls. 

BEHANDLING 

Salva 
I förstahand behandlas phimosis med salva som innehåller cortison. 

 
•  Drag tillbaka förhuden så mycket det går (tajta upp skinnet) och därefter tar man 

lite salva och smörjer längst ut på förhuden (ingen salva på ollonet) 
•  Behandla på kvällen före sänggående. Tvätta därefter händerna (för att undvika att 

salva kommer i ögonen). 
•  Barn bör inte själva utföra behandlingen (undantag tonåringar). 
•  Redan efter några dagar kan man börja tänja försiktigt och efter i genomsnitt 10-14 

dagar går det lättare att dra tillbaka huden. 
•  Avbryt behandlingen genast när förhuden går att dra tillbaka men fortsätt att 

dagligen tänja så att inte huden ska strama till igen. 
 

En del pojkar är färdigbehandlade redan efter en vecka andra behöver behandlas i upp till 
åtta veckor. Sammanväxningar mot själva ollonet skall inte lösas med salva – de 
försvinner spontant i puberteten genom påverkan av pubertetshormoner. Mer än 90 % av 
pojkar med phimosis blir bra på enbart salvbehandling. 

 
Operation 
Om pojken inte blivit hjälpt av salvbehandlingen på åtta veckor skall behandlingen 
avbrytas och operation blir den alternativa behandlingen. 

 
•  Omskärelse eller förhudsplastik utförs på dagkirurgisk avdelning. 
•  Operation sker i narkos polikliniskt och barnet går hem samma dag. 


