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Borttagande av portvaktskörteln – sentinel node 

Portvaktskörteln, eller sentinel node på engelska, är den lymfkörtel i respektive ljumske som står 

i närmast kontakt med peniscancern. Genom att undersöka denna lymfkörtel kan man se om 

cancern har spridit sig till lymfkörtlarna i ljumsken eller inte. För att undersöka portvaktskörtlarna 

opererar man bort dem. Det gör man ofta samtidigt som tumören på penis opereras bort.  

Förberedelser  

Inför operationen undersöker man ljumskarna med ultraljud och tar eventuellt vävnadsprov från 

en eller några körtlar med en tunn nål.  

Dagen före operation eller på operationsdagens morgon sprutar man in ett radioaktivt ämne 

under huden runt penis. Under operationen används även ett blåfärgat spårämne. Den blå 

färgen gör att urinen blir grön i några dagar efter operationen. Även huden runt penis kan färgas 

blå eller grön i upp till några veckor efter operationen. 

Det radioaktiva ämnet söker sig till lymfkörtlarna som då blir synliga med en speciell 

röntgenteknik, en så kallad gammakamera. På så sätt kan man identifiera den eller de körtlar i 

varje ljumske som har närmast kontakt med peniscancern. Lymfkörtlarnas läge markeras med 

en penna på huden. Det är viktigt att markeringarna inte försvinner innan operation. 

Operationen och vårdtiden på sjukhuset 

Du är sövd under operationen.  

Kirurgen gör ett litet snitt i varje ljumske, och 

genom det tar hen bort de identifierade 

lymfkörtlarna. De borttagna lymfkörtlarna 

analyseras efter operationen i mikroskop.  

Ibland sätter man en slang via urinröret till 

urinblåsan, en så kallad kateter. Katetern samlar 

upp din urin i en påse. Katetern tas bort samma 

dag eller någon dag efter operationen. 

Du kan oftast gå hem från sjukhuset samma dag 

som operationen utförs. Tiden på sjukhuset kan 

bli längre om du till exempel också har opererats på penis, 

eller om din ansvariga läkare anser det nödvändigt av någon annan anledning.  

Sjukskrivning 

Det är vanligt att vara sjukskriven i 1–2 veckor efter operationen. Hur länge du behöver vara 

sjukskriven beror bland annat på vad du arbetar med och hur du mår. 

Uppföljning 

Din fortsatta behandling planeras utifrån vad mikroskopundersökningen av lymfkörtlarna visar. 

Om de innehåller cancerceller är det nödvändigt att operera bort lymfkörtlarna genom en så 

kallad lymfkörtelutrymning. Om lymfkörtlarna inte innehåller cancerceller behöver du inga fler 

operationer.  

Cirka 2–4 veckor efter operationen blir du antingen kallad på ett återbesök eller ett 

telefonsamtal. Då är analysen av vävnadsproverna som togs under operationen klara och det 

har genomförts en nationell multidisciplinär konferens, MDK. Återbesöket sker oftast på det 

sjukhus där du opererades, men om resvägen är lång kan det ske på ditt hemsjukhus. 

Lymfkörtlar

Figur 1 Lymfkörtlar i ljumsken 


