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Hyvling av prostatakörteln – transuretral resektion av 

prostata, TUR-P 

Du har rekommenderats en operation för att hyvla bort prostatakörtelvävnad. Operationen syftar 

till att minska problem med att tömma urinblåsan. Ingreppet kallas även transuretral resektion av 

prostata eller TUR-P. 

Inför operationen 

Inför operationen får du lämna blod- och  urinprov. Ibland behöver du ta antibiotika före och 

efter operationen. 

Du får mer information om hur du ska förbereda dig i din kallelse.  

Så går det till  

Under operationen är du antingen bedövad med ryggbedövning eller sövd. När du är bedövad 

eller sövd tvättas operationsområdet och kläs med sterila dukar.  

 

Figur 1 Mannens bäckenbotten i genomskärning 

Operationen börjar med att kirurgen för in operationsinstrumentet via urinröret till prostatakörteln 

och urinblåsan. Via en kamera på instrumentet kan kirurgen se och styra ingreppet. 

Prostatakörteln och urinblåsan undersöks innan hyvlingen börjar.  

Den vävnad som tas bort under operationen skickas ibland på analys. Det kan ta upp till 6–8 

veckor att få svar på analysen.   

Efter operationen 

När bedövningen har släppt och du mår bra får du komma till en vårdavdelning.  

Efter ingreppet blöder du från operationsområdet i prostatan. För att kunna kontrollera och 

behandla blödningen från urinvägarna har du fått en urinkateter och till den kopplas ett så kallat 

spoldropp. Via droppet spolas urinblåsan kontinuerligt med koksalt för att skölja bort blodet 

innan det hinner stelna och bilda klumpar. Vid kraftigare blödningar kan vårdpersonalen även 

behöva spola igenom katetern med koksalt via en spruta. Spoldroppet saktas ner efterhand som 

blödningen stillas, och natten efter din operation kan det oftast stängas av. 
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Katetern tas bort på morgonen efter operationen, om spoldroppet har kunnat tas bort och du är 

feberfri. När du kan tömma urinblåsan får du åka hem. Dina första försök att tömma urinblåsan 

kan vara besvärliga. Du kan känna trängningar även när blåsan är tom.  

Det är vanligt att ha synligt blod i urinen av och till de närmaste veckorna efter operationen. Blod 

i urinen kan också återkomma efter en tids klar urin, vilket är normalt.  

Undvik tunga lyft de närmaste 2 veckorna efter operationen för att minska risken för blödningar.  

För att minska risken för infektion, trängningar och urinstopp är det bra att dricka mycket under 

tiden du har kateter eller blod i urinen efter operationen. Drick 1,5–2 liter per dygn.  

Biverkningar 

Den vanligaste biverkningen är så kallad retrograd ejakulation. Det innebär att du har ingen eller 

mycket lite sädesvätska vid utlösning.  

Risken för att erektionen påverkas är mycket liten, eftersom de nervområden som styr 

erektionen ligger utanför operationsområdet. 

Urinläckage kan uppstå. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Sök på Ryggbedövning. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Sök på Narkos. 
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