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Operation av testiklarna – ablation testis 

Du har rekommenderats en operation där båda testiklarna tas bort. Operationen görs för att få 

bort produktionen av hormonet testosteron i kroppen, och på så sätt bromsa tillväxten och 

fördröja sjukdomens förlopp. Operationen är en kirurgisk kastration och kallas ablation testis 

eller orkidektomi. 

Hur ska jag förbereda mig? 

Hur du behöver förbereda dig beror på om operationen ska göras med lokal- eller 

ryggbedövning eller narkos. Du får veta vad som gäller för dig före operationen.  

Så går det till 

Operationen görs i lokalbedövning, ryggbedövning eller narkos. Operationen är ett litet ingrepp 

och tar ungefär 30 minuter att genomföra. Ibland tas hela testiklarna bort, men ibland tas bara 

det hormonproducerande innehållet i testiklarna bort. Fråga din läkare vilken typ av ingrepp som 

planeras för dig. 

 

Figur 1 Mannens bäckenbotten i genomskärning 

Efter operationen 

Du får lämna sjukhuset samma dag eller dagen efter operationen.  

Hur länge du behöver vara sjukskriven beror bland annat på hur du mår och vad du arbetar 

med. Vissa behöver inte vara sjukskrivna alls, andra upp till 2 veckor.  

Du kan duscha och tvätta operationsområdet från och med dagen efter operationen. Var noga 

med att torka och lufta området efteråt. För att undvika infektion i såret ska du inte bada eller 

bada bastu innan såret har läkt och huden är hel. 

Biverkningar och komplikationer 

Vanliga biverkningar är: 

 Värmevallningar och svettningar.  

 Den sexuella lusten upphör oftast, eftersom den är beroende av testosteronhalten i blodet. 
Oftast försämras även förmågan till erektion.  

 Muskelmassan och orken kan minska. Det är därför viktigt att du är fysiskt aktiv. 
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 Nedstämdhet, trötthet, minskad initiativförmåga och sämre minne. Det är viktigt att vara 
uppmärksam på om nedstämdheten övergår i en depression eftersom du kan behöva 
behandling. Även dessa symptom kan bli mindre uttalade om du kan hålla dig fysiskt aktiv. 

Komplikationer som kan uppstå:  

 Blödning i operationsområdet. Den går tillbaka av sig själv inom ett par veckor.  

 Infektion i operationssåret. 

Berätta för din kontaktsjuksköterska hur du mår, så att du kan få behandling och råd om 

egenvård.  
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