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Partiell penisamputation 

Vid mer avancerad peniscancer kan det vara nödvändigt att operera bort en del av penis, så 

kallad partiell penisamputation.  

 

Figur 1 Mannens bäckenbotten i genomskärning 

Operationen och vårdtiden på sjukhuset 

Under operationen kan du vara lokalbedövad, ryggbedövad eller sövd.  

Kirurgen tar bort ollonet och en del av svällkropparna som gör att du kan få erektion. 

Operationen kan därför minska erektionsförmågan. Den gör också att penis blir kortare och 

känseln i penis blir mindre. 

Man gör en ny urinrörsmynning. För att den nya urinrörsmynningen ska kunna läka får du en 

kateter via urinröret in i urinblåsan för att leda bort din urin. Ett förband läggs runt penis som ska 

sitta kvar i några timmar eller till nästa dag.  

Katetern tas bort efter 3–7 dagar. Har du kvar katetern när du lämnar sjukhuset får du 

information om hur du sköter den, hur länge du ska ha den kvar och var den tas bort. 

Du kan lämna sjukhuset samma dag som operationen eller stanna kvar någon eller några 

nätter. Tiden på sjukhuset blir längre om till exempel om lymfkörtlar har opererat bort eller om 

din ansvariga läkare anser det vara nödvändigt av någon annan anledning. Du kan också få 

stanna över natten om du har lång resväg. 

När du lämnar sjukhuset får du information om återhämtning och egenvård efter operationen, 

och om hur du kommer att följas upp. 

Sjukskrivning 

Det är vanligt att vara sjukskriven i 2–4 veckor efter operationen. Hur länge du behöver vara 

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

Uppföljning 

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. 
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