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Fysisk aktivitet efter en operation av prostata 

Fysisk aktivitet efter en operation är bra. Rörelse får igång blodcirkulationen som förbättrar 

sårläkningen och minskar risken för lunginflammation och blodpropp i benen. Det är också ett 

sätt att få igång tarmarna och minska risken för förstoppning och illamående. Rörelse förbättrar 

även lungfunktionen, vilket minskar risken för lunginflammation och slem i lungorna. Att röra på 

sig minskar också risken för stela leder och svaga muskler.  

 

Figur 1 Risker med inaktivitet 

 

Du bör komma igång och röra på dig så snart som möjligt efter operationen. Personalen visar 

dig hur du bäst tar dig upp och rör dig för att inte belasta operationssåret. Det är oftast bra att 

vara uppe så mycket du orkar och att sitta upp när du äter.  

Att tänka på efter en operation av prostatan 

 Undvik kraftiga ansträngningar de första 4 veckorna efter operationen, till exempel tunga lyft 
och hård träning. Träning där bukmusklerna används bör utföras försiktigt till en början, men 
kan ökas försiktigt succesivt om du är utan besvär och inte i behov av smärtbehandling.  

 När urinkatetern är dragen kan du börja med bäckenbottenträningen enligt instruktionerna. 
Var noga med att lägga in någon dag utan träning, eftersom överträning kan leda till 
urinläckage.  

 Kom ihåg att all träning är färskvara – det kräver tid och tålamod. 

 Då du sitter direkt på det nyopererade området bör du inte cykla den första månaden efter 
operationen, ibland längre. Prata med din läkare om vad som gäller för dig. När du börjar 
cykla kan du prova dig fram. Om du är besvärsfri är det fritt fram att prova längre turer.  

 Det finns särskilda breda sadlar eller sadelöverdrag som kan vara bra att använda när du 
ska börja cykla igen. 

 För att undvika infektion i såret ska du inte bada eller bada bastu innan såret har läkt och 
huden är hel. 
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