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Biverkningar vid behandling av tidigt upptäckt 

prostatacancer   

Alla behandlingar för tidig prostatacancer ger såväl övergående som bestående biverkningar. 

Ofta är det mannens inställning till de olika biverkningarna som avgör vilken behandling man 

väljer. Riktigt allvarliga biverkningar är sällsynta, vid både operation och strålbehandling. 

Sexlivet 

Både operation och strålbehandling påverkar sexlivet. Sädesvätskan försvinner alltid efter en 

operation och för de flesta efter en strålbehandling. Orgasmförmågan finns kvar, men en del 

män upplever orgasmen annorlunda.  

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, mannens 

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. 

Strålbehandling utan samtidig hormonbehandling ger sällan omedelbar försämring av 

erektionsförmågan, men efter några år behöver ca hälften använda läkemedel för att få god 

erektion. Om man ger hormonbehandling före strålningen försvinner sexlusten och därmed 

erektionen under minst ett halvt år, ofta omkring ett år. Även vid strålbehandling är 

återhämtningen beroende av funktionen före behandling och ålder. 

Behandling av prostatacancer minskar eller förhindrar möjligheten att bli biologisk förälder. Du 

kan välja att lämna spermier för nedfrysning. Beroende på din ålder (olika ålder i olika regioner) 

kan du själv behöva betala nedfrysningen. Din kontaktsjuksköterska kan ge dig information. 

Biverkningar från urinblåsa och urinrör 

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

medan muskulaturen i bäckenbotten tränas upp. Några får större läckage. Omkring en av tio får 

kvarstående besvärande urinläckage, medan en femtedel har ett litet läckage vid vissa tillfällen. 

Risken för urinläckage är högre ju äldre mannen är, om cancern är stor och om urinblåsans 

funktion är rubbad. Risken påverkas också av kirurgens skicklighet. Om läckaget är besvärande 

kan det minskas med olika typer av kirurgiska ingrepp. 

Strålbehandling ger inte så ofta urinläckage. De flesta behöver däremot urinera oftare under 

några månader i slutet av och efter strålbehandlingen. Detta är särskilt vanligt efter inre 

strålbehandling. Upp till en femtedel får bestående behov av att urinera oftare.  

I enstaka fall blir det urinstopp under eller strax efter strålbehandlingen. Därför bör män som 

redan före behandlingen har svårt att tömma blåsan hellre genomgå operation än 

strålbehandling. 

Efter en strålbehandling kan det komma blod i urinen, eftersom blodkärlen i urinblåsan kan bli 

sköra av strålningen. En eventuell blödning bör utredas. 

Tarmbiverkningar 

En yttre strålbehandling ger nästan alltid lösare, tätare avföring, slem och gasbildning mot slutet 

av behandlingen. Hos de flesta klingar dessa besvär av under några månader, men upp till en 
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femtedel får en bestående tarmpåverkan som gör att tarmen behöver tömmas oftare än tidigare. 

Vanligen blir då också behovet av tarmtömning mer brådskande.  

För vissa patienter orsakar strålbehandling slembildning från ändtarmen, ibland också 

blödningar. Det kan vara svårt att skilja på gas och annat innehåll i tarmen. I så fall kan det bli 

läckage av slem och, hos några få på hundra strålbehandlade, även avföring. Slembildningen 

kan minskas med hjälp av bulkmedel. En eventuell blödning bör utredas. 

Operation för prostatacancer ger sällan tarmbiverkningar. 

Övriga biverkningar 

Alla operationer ger en liten risk för blödning och infektion.  

På sikt finns en liten ökning av risken för bråck, som dock är mindre efter en robotoperation än 

en öppen operation. 

Om lymfkörtlar tas bort vid operationen finns en liten risk för problem med svullna ben 

(lymfödem). Även svullnad i penis och pung förekommer. Om du trots förebyggande behandling 

utvecklar lymfödem kan de behandlas på olika vis. 

Efter både en operation och en strålbehandling kan det bli en förträngning i urinröret. Detta är 

ganska sällsynt. Efter en operation kan förträngningen åtgärdas med ett enkelt ingrepp; efter 

strålbehandling är förträngningen svårare att behandla. 

Hormonbehandling med injektioner, som ofta ges tillsammans med strålbehandling, ger 

svettningar och värmevallningar. De flesta män förlorar intresset för sexlivet och går upp några 

kilo i vikt. En del upplever att humöret påverkas. Hormonbehandling med tabletter ger sällan 

sådana biverkningar. Däremot ger tabletterna ofta ömhet i brösten. För att motverka att brösten 

förstoras får du en stråldos mot brösten innan tablettbehandlingen påbörjas.  
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