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Biverkningar och komplikationer efter en operation av 

prostatan   

Att genomgå en operation av prostatacancer innebär alltid en risk för biverkningar och 

komplikationer. Vissa biverkningar är vanliga, medan komplikationerna är mer ovanliga. Det är 

viktigt att du följer de råd om egenvård du får för att minska risken för och hantera biverkningar 

och komplikationer.  

Blåmärke – hematom  

Efter operation av prostata är det vanligt att få blåmärken på pung, penis eller buk, så kallat 

hematom. Blåmärken orsakas av en blödning inuti kroppen. Det kan spänna och ömma i flera 

veckor, men försvinner normalt av sig själv. När ett blåmärke är på väg att försvinna kan det ofta 

få en gul färg.  

Blödningar  

Alla operationer ger en liten risk för blödning från operationssåret.  

Blod i urinen och lättare urinträngningar är också vanligt den första månaden efter operationen.  

Bråck 

På sikt finns en liten ökning av risken för bråck. Risken är dock mindre efter en robotoperation 

än en öppen operation. Om du får ett bråck som påverkar din livssituation mycket kan det 

opereras. 

Försämrad erektion 

Förmågan att få stånd (erektion) försämras. Direkt efter operationen behöver nästan alla 

använda läkemedel för att få en god erektion. Erektionsförmågan kan återhämta sig under 

några år efter operationen, ibland så mycket att läkemedel inte längre behövs. Graden av 

återhämtning beror på hur utbredd cancern är, erektionsförmågan före operationen, din ålder 

och andra sjukdomar, samt kirurgens skicklighet. Fråga din urolog hur stor chansen är i just ditt 

fall.  

Penisen upplevs oftast något kortare efter operationen, men efter ett år har längden vanligen 

återgått till den ursprungliga. 

Förträngning i urinröret – uretrastriktur  

Enstaka patienter får en förträngning i skarven mellan urinröret och urinblåsan. Symtom på 

förträngningen är att du får en spridd eller försvagad urinstråle eller urinstopp. Urinstopp kan 

göra ont.  

För att ställa diagnos görs ibland en cystoskopi. Förträngningen kan åtgärdas med ett enkelt 

ingrepp, så kallad uretromi.  

För att minska risken för att förträngningen kommer tillbaka får du lära dig att vidga urinröret 

genom att föra in engångskatetrar, även kallade RID. Till en början ska du föra in en kateter 

dagligen, för att sedan göra det mer sällan. Hur ofta du behöver göra det anpassas efter dina 

behov. 
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Infertilitet 

Sädesvätskan försvinner alltid efter en operation och du blir infertil. Orgasmförmågan finns kvar, 

men en del män upplever orgasmen annorlunda.  

Lymfödem 

Om lymfkörtlarna har tagits bort under operationen kan du få besvär med svullnader, till 

exempel i pung, ljumske och ben. Det kallas lymfödem. Det finns förebyggande egenvård för att 

minska risken att få lymfödem, och olika hjälp och behandlingar om du utvecklar lymfödem. Det 

är enklare att behandla lymfödem om man sätter in åtgärder och behandlar tidigt. 

Urinläckage 

Efter en operation får de flesta ett litet eller måttligt urinläckage som avtar under några månader 

medan musklerna i bäckenbotten tränas upp. Några får större läckage. Det kan även läcka urin 

vid orgasm. En femtedel har ett litet läckage vid vissa tillfällen, och omkring en av tio har kvar ett 

besvärande urinläckage. Ju äldre du är, desto större är risken för urinläckage. För att minska 

besvären är det viktigt att du gör övningar för att stärka bäckenbottenmusklerna.  

Om du har besvär som inte går över på ett år, kan du behöva läkemedel eller en operation. 

Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare. 

Urinvägsinfektion 

Om du har svårt att tömma blåsan helt när du kissar ökar risken för urinvägsinfektion. Tecken 

på urinvägsinfektion är att du behöver kissa ofta, att det svider eller gör ont när du kissar och att 

du får feber.  

Varböld – abscess  

En sällsynt men allvarlig komplikation är att det bildas en varböld, abscess, i buken. Kontakta 

vården om du får symtom som ihållande feber som går upp och ner, nedsatt allmäntillstånd och 

obehag eller smärtor i buken. En varböld behandlas med antibiotika och ibland även genom att 

den töms eller opereras bort. 

 

 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

 Om du får feber över 38 grader eller om du har försämrat allmäntillstånd och frossa. 

 Om det svider eller gör ont när du kissar. 

 Om du har svårt att tömma blåsan helt när du kissar. 

 Om du får en svullnad i en kroppsdel. 

 Om du får obehag eller smärtor i buken. 

 Om blåmärket efter operationen inte försvinner av sig självt inom några veckor. 

 Om du får en blödning från operationssåret som inte går över av sig själv. 

 Om du har mörkröd urin. 
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