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Lyskebrok er en hyppig lidelse hos børn, og i Danmark 
opereres der over 1.000 børn årligt for lyskebrok [1]. 
Børnene er sjældent særlig smerteforpinte [2], men 
lyskebrok kan have fatale konsekvenser, hvis det ikke 
opereres i tide. Et irreponibelt brok kan føre til inkarce-
rering og resultere i nekrose af tarmen. Hos børn er der 
dog rapporteret om lyskebrok, som er forsvundet af sig 
selv uden operation [3]. Muligheden for spontan re-
gression er desværre ikke veldokumenteret, da det er 
rutine at operere alle børn med lyskebrok. Det er spar-
somt med studier, om hvordan og hvor hurtigt børn 
med lyskebrok skal behandles, og der eksisterer ingen 
nationale retningslinjer for behandling i Danmark [4]. 

Formålet med denne artikel er at præsentere og dis-
kutere den eksisterende viden om behandling af lyske-
brok hos børn for at give klinikere redskaber til at opti-
mere valget af behandling. Desuden præsenterer vi et 
forslag til en behandlingsalgoritme ved lyskebrok hos 
børn. 

ÆTIOLOGI

Lyskebrok forekommer langt overvejende hos børn 
med åbentstående processus vaginalis [2]. Hos drenge 
dannes processus vaginalis, når testis vandrer til scro-
tum, og hos piger, når ligamentum rotundum vandrer 
til labia majora under den føtale udvikling [5]. Proces-
sus vaginalis lukker som oftest efter vandringen eller i 
løbet af det første leveår, men den forbliver åbentstå-
ende hos 12-19% op i voksenalderen [6]. Brok ses, når 
tarm eller intraabdominalt fedt presses ud gennem den 
åbentstående proces. En persisterende åbentstående 
processus vaginalis medfører ikke nødvendigvis brok, 
men øger risikoen [6]. Hos børn er det den altoverve-
jende årsag til lyskebrok, hvorfor lyskebrok hos børn al-
mindeligvis er indirekte [7]. Lysken undergår anatomi-

ske forandringer i opvæksten. Ingvinalkanalen er hos 
nyfødte kort med den profunde og den superficielle 
ring placeret lige over hinanden, mens den hos voksne 
er skråt forløbende og ca. fire centimeter i længden [8]. 
Derfor kan retningslinjer for behandling af lyskebrok 
hos voksne ikke adapteres til børn.

Lyskebrok har en arvelig komponent, og personer 
fra familier med forekomst af lyskebrok har en øget ri-
siko. Arveligheden er størst fra mor til datter, og datte-
ren af en mor med lyskebrok har en risiko på op til seks 
gange højere end baggrundsbefolkningens [9]. Hos for 
tidligt fødte er processus vaginalis oftere persisterende, 
og de har derfor en større incidens af lyskebrok (9-
11%) end børn, der er født til terminen (3,5-5%) [10]. 
Drenge har større risiko end piger, og de udgør 79% af 
børnene med lyskebrok [1]. Prævalensen hos børn top-
per hos femårige med 1,4% for drenge og 0,4% for pi-
ger [11]. Da højre testis descenderer senere end den 
venstre ses 60% af lyskebroktilfældene hos drenge på 
højre side, 30% på venstre side, og de resterende 10% 
er bilaterale [2, 12]. Der er en overrepræsentation af 
bilaterale lyskebrok hos for tidligt fødte, hvor de udgør 
44-55% [10]. 

DIAGNOSE

Diagnosen stilles anamnestisk, og billeddiagnostik an-
befales ikke, selv om brokket ikke ses ved en klinisk un-
dersøgelse. Lyskebrokket opdages typisk af forældrene, 
der ser en udbuling ved lysken, når barnet græder eller 
bruger bugpressen ved defækation. I tvivlstilfælde kan 
lyskebrokket bekræftes, ved at man instruerer foræl-
drene i at tage et fotografi, når bulen forekommer [13]. 
Hos børn under to år, der græder og skriger uden an-
den årsag, bør man være opmærksom på muligheden 
for et eventuelt lyskebrok [2]. De vigtigste differential-
diagnoser hos børn er kongenit hydrocele og kryptor-
kisme [8]. Et klinisk set lyskebrok skal forsøges repone-
ret med manuel manipulation, medmindre barnet er 
alment påvirket. Hvis brokket ikke let kan reponeres, 
kan der forsøges igen med brug af analgetika eller se-
dering [14]. Hvis reponering stadig ikke er mulig, eller 
barnet er alment påvirket, bør det opereres akut [5]. 

KIRURGISK BEHANDLING

Hvis man ved et tilfælde finder en persisterende pro-
cessus vaginalis uden klinisk tegn på brok, f.eks. ved ul-
tralydskanning for anden patologi eller ved undersø-
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gelse af den kontralaterale lyske under laparoskopisk 
operation for unilateralt lyskebrok, bør dette tilfældige 
fund ikke repareres kirurgisk [15].

Hos børn, der er diagnosticeret med lyskebrok, an-
befales kirurgisk behandling. Ved mistanke om lyske-
brok skal barnet henvises til en kirurgisk afdeling og 
kan opereres på anamnestisk baggrund. Et klinisk 
lyskebrok skal reponeres, og herefter kan barnet boo-
kes til elektiv kirurgi. Forældrene skal informeres grun-
digt om, hvordan de observerer for forværring af til-
standen, mens barnet afventer operation. Abdominal 
udspiling og opkastning er tegn på indeklemt brok. 
Hvis det ikke er muligt at reponere brokket, skal barnet 
opereres akut for at minimere risikoen for inkarcere-
ring med tarmnekrose.

I Danmark opereres 99,6% af børnene med lyske-
brok åbent [1] og altid i universel anæstesi. Da nyfødte 
har en nærmest ikkeeksisterende ingvinalkanal [8], 
kan operationen udføres med en lille incision direkte 
over annulus superficialis, hvorefter broksækken inva-
gineres eller reseceres uden incision i den eksterne fa-
scie. Hos lidt ældre børn med en kort ingvinalkanal 
spaltes den eksterne fascie som hos voksne, og brokket 
dissekeres fri fra funiklen. Broksækken åbnes, og ind-
holdet presses tilbage i abdomen. Herefter ligeres brok-
sækken på niveau med annulus profundus, og den dis-
tale del reseceres. Der laves ikke annulorafi med 
suturer i den profunde åbning, medmindre hullet er 
meget stort. Vedrørende ligering af broksækken har 
man i studier rapporteret, at der ingen forskel er på re-
cidivraten ved lyskebrokoperationer med og uden lige-
ring [16]. Der er ikke påvist øget forekomst af kompli-
kationer ved ligering hos børn, men hos voksne øger 
ligering risikoen for postoperative smerter [16]. Derfor 
bør nødvendigheden af at ligere broksækken hos børn 
undersøges nærmere. Hvis annulus profundus er stor, 
anbefales annulorafi med suturering med en enkelt  
resorberbar sutur. Indsættelse af et net sænker recidiv-
raten hos voksne [17], men det bruges ikke hos børn, 
da lyskeregionen vokser, og nettet ikke gør. Hos teen-
agere, der er næsten fuldt udvoksede, er der forskellige 
holdninger til, om de skal opereres som børn uden et 
net eller som voksne med et net [18]. Nogle kirurger 
mener, at man bør indsætte et net hos patienter ned til 
13 år [2], mens man i andre studier vurderer, at man 
pga. øget risiko for postoperative smerter kan udelade 
net hos patienter helt op til 25 år, hvilket giver en 
reoperationsrate på 8,1% [19]. Det skal bemærkes, at 
recidivraten er lav hos 8-17-årige (0,2% ved 12-måne-
dersopfølgning) selv uden indsættelse af et net [1].

Laparoskopisk lyskebrokkirurgi anvendes stort set 
ikke hos børn i Danmark. I udlandet er der en stigende 
udvikling af forskellige laparoskopiske metoder [20], 
men der er endnu ikke påvist større fordele ved denne 
teknik frem for åben kirurgi, og komplikationsraten er 

den samme [21]. Dog tenderer laparoskopisk kirurgi til 
at give et bedre kosmetisk resultat og en kortere opera-
tionstid ved bilaterale lyskebrok [21]. Laparoskopiske 
operationer kan udføres med ekstrakorporal eller intra-
korporal suturering [22]. Den ekstrakorporale teknik 
foretrækkes ofte, da den er simpel, sikker og har en lav 
recidivrate [22]. En ulempe ved al laparoskopisk ki-
rurgi er en lang læringskurve, der for brokkirurgi er på 
30-50 operationer for at opnå tilfredsstillende tekniske 
færdigheder [23]. I tilfælde af recidiv, kan muligheden 
for diagnostisk laparoskopi overvejes, for at undersøge 
for atypiske hernier, hvorefter den kirurgiske strategi 
planlægges [24].

Korrekt timing af operationstidspunkt er kontrover-
sielt. Den vigtigste årsag til at fremskynde kirurgi er ri-
sikoen for, at lyskebrokket bliver irreponibelt og inkar-
cererer. I et systematisk review fandt man, at risikoen 
for, at et lyskebrok bliver irreponibelt hos børn under 
15 år, mens barnet afventer operation, var gennemsnit-
ligt 7%. Hos for tidligt fødte var risikoen 11% [4]. Et 
andet studie med børn under to år viste, at risikoen for, 
at brokket bliver irreponibelt, steg fra 5% til 10%, når 
ventetiden blev øget fra 14 dage til 35 dage [25]. Der 
kan være grunde til alligevel at udsætte operationen. 
Hos nyfødte kan det være en fordel, da der er en væ-
sentlig risiko for komplikationer ved universel an-
æstesi, hvilket især gælder de for tidligt fødte [26].  
Hos børn med asymptomatiske reponible lyskebrok er 
det op til kirurgen i dialog med patient og forældre at 
planlægge operationen. Det er vigtigt, at kirurgen ken-
der både fordele og risici ved at afvente og kan infor-
mere forældrene om forholdsregler i venteperioden,  
så de kan holde øje med forværring af tilstanden.

BEHANDLINGSALGORITME

I Figur 1 giver vi vores forslag til en behandlingsalgo-
ritme ved lyskebrok hos børn. Hvis lyskebrokket er irre-
ponibelt, er der indikation for akut operation, som skal 
initieres særlig hurtigt ved tegn på kompromitteret 
blodforsyning. Hvis lyskebrokket er reponibelt, afhæn-
ger behandlingsvalget dels af barnets alder og anatomi, 
dels af symptombillede og komorbiditeter, der kan på-

Åben lyskebrok
operation hos en 
 seksårig pige. 
 Broksækken holdes  
op og undersøges for 
abdominalt indhold.
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virke risikoen for anæstesiologiske komplikationer. Be-
handlingsalgoritmen tager udgangspunkt i den tilgæn-
gelige forskning og internationale retningslinjer, og 
hvor disse kommer til kort, har vi forsøgt at lægge os  
så tæt som muligt op ad den almene praksis på danske 
hospitaler.

EFTER OPERATIONEN

Operation for lyskebrok er et mindre indgreb og kræver 
kun svage analgetika postoperativt. Operationen fore-
går ofte ambulant, og barnet kan komme hjem samme 
dag. Generelt er prognosen god med en recidivrisiko på 
0,3% [1] og for testikelatrofi på 0,2% [27]. Hæmatom, 
serom og sårinfektion ses sjældent [1]. Den hyppigste 
postoperative komplikation er kroniske smerter. Om-
kring 4% har smerter, der vurderes til > 3 på en visuel 
analog skala ved treårsopfølgning [28], faldende til 2% 
ved langtidsopfølgning (17 år) [29]. Dette er væsent-
ligt lavere end hos voksne, hvor ca. 11% har kroniske 
smerter et år efter en lyskebrokoperation, faldende til 
6% efter seks et halvt år [30].

DISKUSSION

Alle børn, hvor man har mistanke om lyskebrok, skal 
henvises til en kirurgisk afdeling og kan opereres på 

anamnestisk baggrund. I Danmark opereres langt de 
fleste børn med åben kirurgi, selvom laparoskopisk 
 kirurgi også giver gode resultater og samme lave kom-
plikationsrate. Operationen udføres med så lille et ind-
greb som muligt og uden brug af annulorafi eller net. 
Brug af net kan dog overvejes, hvis barnet klinisk vur-
deres at være fuldt udvokset, men der mangler studier 
på området. Irreponible brok skal opereres akut, mens 
timing ved reponible lyskebrok er mere omdiskuteret. 
Hvis barnet ikke er alment påvirket, er det op til kirur-
gen at planlægge operationen i dialog med patienten 
og forældrene, og man skal overveje fordele og risici 
ved at afvente. Muligheden for at udføre et registerstu-
die, hvor man undersøger, hvilken behandling børn 
med lyskebrok tilbydes i Danmark, og hvordan det går 
dem, er begrænset af, at børn ikke registreres i den na-
tionale herniedatabase, fordi man pga. den generelt 
lave komplikationsrate ikke finder det nødvendigt [1]. 
Selvom der ikke er grundlag for at registrere disse pa-
tienter i en national database, kan nationale retnings-
linjer gavne dem og være en hjælp til kirurgerne i valg 
af behandling. 

KONKLUSION

Lyskebrok hos børn skal behandles kirurgisk. Børn med 

FIGUR 1

Forslag til behandlingsalgoritme for børn med lyskebrok. Den er vejledende og skal selvsagt fraviges afhængigt af lokale anatomiske forhold, risikofaktorer og lokale 

forhold. Bemærkningen om håndtering af annulus profundus hentyder til fund af et lateralt hernie. Ved andre hernietyper håndteres det med lukning af defekten.
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irreponible lyskebrok skal opereres akut, mens børn 
med reponible lyskebrok kan bookes til elektiv kirurgi.  
I særlige tilfælde kan man overveje at udsætte opera-
tionen, f.eks. hos nyfødte, hvor risikoen for anæstesio-
logiske komplikationer kan reduceres ved at vente til, 
barnet bliver ældre. Overordnet er der få komplikatio-
ner ved lyskebrokkirurgi hos børn, men der er stadig 
mange uafklarede spørgsmål om optimal behandling. 
Der er p.t. ingen national retningslinje for behandling, 
men den foreslåede behandlingsalgoritme kan bruges 
til at målrette planlægning og udførelse af operation.
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Groin hernia is a common condition in children. However,  

in Denmark, no national guideline for treatment exists,  

and the evidence is sparse regarding optimal timing and 

preferred surgical technique. Almost all Danish children are 

treated with open surgery, even though the complication 

rate is similar for laparoscopy. Correct timing of repair of an 

asymptomatic reducible groin hernia is controversial, and 

the benefits of waiting versus the risk of incarceration 

should be considered. In this review, we summarise the 

evidence and give our proposal for a treatment flow chart.
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