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Operation av prostatan – radikal prostatektomi  

Operation av prostatacancer kallas radikal prostatektomi. Det innebär att prostatakörteln och 

sädesblåsorna opereras bort. Sädesledarna lämnas kvar, men fyller inte längre någon funktion.  

Nerverna som stimulerar till erektion löper precis på prostatan och påverkas därför alltid. 

Kirurgen försöker skydda nerverna så mycket som möjligt under operationen, men det viktigaste 

är att få bort all cancervävnad med marginal. 

Robotkirurgi är en sorts titthålskirurgi (laparoskopisk operation).  

Ibland kan operationen inte göras med titthålsteknik, till exempel om du tidigare gjort stora 

operationer i buken. I så fall görs den i stället genom ett snitt från strax under naveln ner till 

blygdbenet. Det kallas öppen kirurgi. Bägge metoderna är likvärdiga när det gäller att behandla 

sjukdomen.  

Hur ska jag förbereda mig? 

Inför operationen kommer du att få veta hur du bör träna din bäckenbotten för att minska risken 

för framtida urinläckage. Du bör börja med träningen så tidigt som möjligt inför operationen. 

Fortsätt så snart du kan efter operationen, när katetern tagits bort.  

Så går det till 

Robotkirurgi innebär att urologen 

för in kirurgiska instrument genom 

5–6 små snitt på buken, så kallade 

portar. Snitten är omkring en 

centimeter långa förutom ett snitt 

som är några centimeter längre för 

att kunna ta ut prostatan. Ett av 

instrumenten är en kamera som 

gör att urologen kan se ingreppet 

på en bildskärm och kan förstora 

bilden, vilket gör det lättare att se 

små och viktiga vävnadsstrukturer. 

Tekniken gör det även möjligt att 

se området tredimensionellt, vilket också underlättar urologens arbete. 

När prostatan, sädesblåsorna och sädesledarna opereras bort blir det ett mellanrum mellan 

urinblåsan och det avskurna urinröret. Urinblåsan förs därför nedåt mot urinröret och de sys 

ihop. 

 

Figur 2 Mannens bäckenbotten i genomskärning före och efter operationen 

Figur 1 Hur det kan se ut i operationssalen vid robotkirurgi 
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För att skarven, även kallad anastomos, som bildas ska kunna läka samtidigt som du ska kunna 

tömma blåsan, får du en urinkateter. Katetern samlar upp din urin i en påse. 

Om läkaren bedömer att cancern riskerar att spridas till lymfkörtlar i bäckenet, opereras de bort. 

Ingreppet kallas lymfkörtelutrymning. Då kan du få ett dränage, en tunn slang som leder bort 

vätska från såret. Dränaget tas oftast bort innan du skrivs ut från sjukhuset. 

Snitten på buken fästs ihop med agraffer, som är metallclips som håller ihop huden. 

Efter operationen 

Innan du vaknar får du lokalbedövning runt snitten för att du ska ha mindre ont. Smärtan avtar 

gradvis, men det kan göra ont en tid efter operationen. När du har vaknat kontrolleras hur du 

mår och hur smärtlindringen fungerar. Det är vanligt att känna kraftiga, delvis smärtsamma 

urinträngningar direkt efter operationen.  

Efter operationen stannar du några timmar på uppvakningsavdelningen innan du får komma till 

vårdavdelningen.  

Du kan få ont i axlarna efter en operation med robotkirurgi. Det beror dels på att 

operationsbordet lutas med huvudändan neråt under den cirka 3 timmar långa operationen, dels 

på att du fått gas i buken för att operatören ska se och komma åt att operera.  

Vårdtiden på sjukhuset vid robotkirurgi är oftast 1–2 dygn och vid öppen kirurgi 3–4 dygn.  

Du ska ha kvar urinkatetern i 

minst 1–2 veckor och får 

information om hur du sköter 

den innan du lämnar sjukhuset.  

För att minska risken för 

blodproppar kan du behöva ta 

blodförtunnande läkemedel 

efter operationen. Om det är 

aktuellt för dig får du 

information om hur länge när 

du lämnar sjukhuset.  

Det är vanligt att vara 

sjukskriven i ungefär 2–6 

veckor och du får ett sjukintyg. 

Hur länge du behöver vara sjukskriven beror bland 

annat på hur du mår och vad du arbetar med. 

Uppföljning 

Du kommer att få en tid för att ta bort katetern och agrafferna 7–14 dagar efter operationen. 

Du kommer även att få en tid till ett återbesök cirka 6–9 veckor efter operationen. Inför besöket 

får du lämna blodprov för att mäta ditt PSA-värde. Vid besöket kommer ni att diskutera resultatet 

av operationen och dina eventuella problem med erektion och urinläckage. 

Prostatakörteln (och lymfkörtlarna, om några sådana togs bort) undersöks i mikroskop efter 

operationen. Det ger information om all cancer är borta och om risken för ett eventuellt senare 

återfall. Läkaren informerar dig om svaret på analysen vid återbesöket. 

Figur 3 Urinkateter 
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