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Uppföljning efter botande behandling av 

prostatacancer 

När den botande behandlingen har avslutats kommer du att följas upp i 10 år, vid behov längre. 

Uppföljningen syftar till att följa och behandla eventuella biverkningar av behandlingen och 

upptäcka om sjukdomen kommer tillbaka. 

Under uppföljningen kommer du att lämna blodprov för att mäta PSA-värdet. Du får en 

individuell plan för hur din uppföljning kommer att gå till.  

Efter 10 år får du reda på om dina kontroller kan avslutas.   

Efter botande operation 

Om din prostatakörtel har opererats bort kontrolleras PSA-värdet för att säkerställa att det inte 

längre finns något mätbart PSA i ditt blod. Om ditt PSA-värde är mätbart efter operationen kan 

det vara ett tecken på att det finns cancerceller kvar eller att du har fått ett återfall. Du kan då 

rekommenderas kompletterande behandling, till exempel strålbehandling eller hormonell 

behandling. 

Efter botande strålbehandling 

Efter botande strålbehandling är det normalt att PSA-värdet långsamt sjunker till en låg nivå.  

PSA-bounce 

Ibland kan värdet stiga en kort period, en så kallad bounce, för att sedan sjunka och förbli lågt. 

Ofta händer det ungefär 1–2 år efter strålbehandlingen. Detta innebär inte en ökad risk för 

återfall.  

För att kunna avgöra om det är en bounce eller ett återfall kommer du att få lämna PSA-prov var 

3:e månad tills läkaren kan konstatera vilket det är. 

Kontakta vården 

Prata med din kontaktsjuksköterska eller läkare om du har frågor eller nya symtom. Du kan 

ringa eller skicka meddelanden via 1177 Vårdguiden.  

 

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Blodprov: PSA.  

 Läs mer på Socialstyrelsen.se. Sök på PSA-prov. 

 

När ska jag kontakta vården? 

 Om du får ont och det inte går över när du vilar. 

 Om du har ont i skelettet. 

 Om du får nya problem med blåsan eller tarmen. 

 Om det blöder från urinröret eller ändtarmen. 
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