
Til deg som skal fjerne  
prostata med robotassistert kirurgi 
(RALP)

SØ-109410 | kirurgisk avdeling, seksjon for urologi | august 2022



2 3

INNHOLD

                                                                                              

Innhold      

Pasient- og pårørendeopplæring.....................................................................   3

Pasient- og brukerombud................................................................................   3

Kort beskrivelse av operasjonen.....................................................................   4

Før operasjonen..............................................................................................   4

Under operasjonen.........................................................................................   5

Etter operasjonen............................................................................................   5

Kontroller etter RALP-operasjonen.................................................................   7

Opplæring med uroterapeut eller sykepleier..................................................   8

Bekkenbunnstrening....................................................................................... 10

Informasjon om inkontinensutstyr.................................................................. 11

Ereksjonsfremmende behandling................................................................... 12

Egne notater.................................................................................................... 15

Kontaktinformasjon......................................................................................... 16

Referanser....................................................................................................... 16
 

 

Pasient- og pårørendeopplæring

Prostatakreftforeningen (PROFO) 
Er en brukerorganisasjon for personer som er eller har vært  
rammet av prostatakreft. 

Telefonnummer: 22 53 55 35, 
Mandag-fredag fra 09.00-15.00. 
Telefonen er betjent av menn som selv har eller har hatt prostatakreft. 

prostatakreft.no 

Norsk forening for personer med urologiske sykdommer (NOFUS) 
NOFUS er en interesseorganisasjon for personer som har urin og/eller avføringslekkasje, senge-
vætingsproblemer, overaktiv blære, prostataplager, kreft i prostata, nyre, blære eller testikkel, 
kroniske bekkensmerter, steiner i urinveiene eller kroniske infeksjoner i urinveiene. 

Telefonnummer: 97 60 15 26. 

Tirsdag og fredag 09.00-15.00
Onsdag 16.00-21.00. 

nofus.no

Montebellosenteret
Montebellosenteret ligger på Mesnali ved Lillehammer og driver rehabilitering for kreft- 
rammede, og holder diverse temakurs/diagnosekurs gjennom året.  
 
montebellosenteret.no 

Vardesenteret
Tilbyr kreftpasienter og deres pårørende kurs, temamøter og samtaler. Finnes på seks steder rundt 
om i Norge.  
 
kreftforeningen.no/vardesenteret

Pasient- og brukerombud
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og 
rettssikkerhet overfor statlig spesialisthelsetjeneste, fylkeskommunal tannhelsetjeneste og kom-
munal helse- og omsorgstjeneste, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og 
brukerombudet i fylket der du bor. 

pasientogbrukerombudet.no

Foto:Shutterstock



4 5

Etter operasjonen
Etter operasjonen blir du liggende på oppvåk-
ningsavdelingen i noen timer, før du kjøres til 
døgnområde 8 som ligger i 4. etasje.

Smertelindring
Det er vanlig å kjenne ubehag, svie og vannlat-
ningstrang, samt sårsmerter etter operasjonen. 
Dersom du har smerter, er det viktig at du gir 
beskjed til sykepleier, slik at vi kan gi deg smer-
testillende.  

Du kan oppleve luftsmerter og smerter i skul-
dre. Dette skyldes operasjonsteknikker og må-
ten du ligger på under operasjonen. Luftsmer-
tene går over etter 2-3 dager. Det kan hjelpe å 
bevege seg.

Mat og drikke
I tillegg til intravenøs væske, oppfordres du til 
å drikke godt. Hvis du ikke er kvalm, kan du få 
et lett måltid på kvelden operasjonsdagen. Det 
kan ta 1-2 dager før magen kommer ordentlig i 
gang. For å forebygge forstoppelse, kan du få et 
avførende middel. Du kan få mat som erfarings-
vis kan gjøre avføringen løsere (f.eks. svisker). 
Fiberrik kost anbefales. Du kan i tillegg få næ-
ringsdrikk.

Det kan bli litt blod i urinen, noe som kan hindre 
at urinen renner fritt ned i posen. Det anbefales 
at du drikker rikelig, 1,5-2 liter per døgn, for å 
sikre god urinproduksjon og gjennomskylling av 
kateteret.

Søvn
Gi oss beskjed om du har behov for innsov-
ningstablett eller en beroligende tablett. Det er 
ikke uvanlig å kjenne seg urolig eller ha proble-
mer med å sove under et sykehusopphold.

Aktivitet
God smertelindring gjør det mulig å være fysisk 
aktiv, selv om du er nyoperert. Aktivitet er 
avgjørende for å forebygge blodpropp og lunge-
betennelse, og for at du skal komme deg ras-
kere etter operasjonen. Du vil daglig få en liten 
sprøyte med blodfortynnende, men i tillegg må 
du røre på beina og bevege deg i sengen.
Allerede på operasjonsdagen kan du få hjelp til 

Oppmøte
Du møter fastende og nydusjet på SDI-mottak 
i 3. etasje. Der vil du bli tatt imot av sykepleier 
som skal forberede deg til operasjon. 

Dette innebærer:
• Operasjonsfeltet vil bli barbert
• I enkelte tilfeller tas det blodprøver
• Samtale med kirurgen, dersom du ikke har 

hatt det på forhånd

Vi ber om at du legger verdisaker (smykker, rin-
ger, klokke osv.) hjemme. Dette må uansett tas 
av før operasjonen. Du kan velge å ta med deg 
verdisaker, men på eget ansvar.

Ca. en halv time før du følges til operasjons-
avdelingen, vil du få smertestillende og bero-
ligende medisin med litt vann. Da er det viktig at 
du har pusset tennene og tømt urinblæren. 

Under operasjonen
På operasjonsavdelingen vil du møte opera-
sjonssykepleier og anestesisykepleier. De skal 
passe på deg under operasjonen. Anestesilegen 
vil gi deg narkose.

Prostata fjernes med den grad av omliggende 
vev som kreftens stadium tilsier. Kirurgen til-
streber en grad av nervebesparing hos de fleste 
pasienter, for å oppnå best mulig funksjonelt 
resultat etter operasjonen.

Etter at prostata er løsnet og fjernet, sys blæren 
mot urinrøret. Prostata tas ut gjennom et 5 cm 
langt snitt over navlen. Det legges inn kateter. 
Det er et mykt gummirør som går via urinrøret 
til blæren. Dette kateteret skal du beholde i ca. 
10-14 dager etter operasjonen.

Huden lukkes med klips/stifter. Disse kan fjernes 
etter cirka 14 dager. Det kan gjøres i forbindelse 
med at kateteret fjernes på poliklinikken, eller 
hos fastlegen. 

Før operasjonen 
1-2 uker før operasjonen får du innkallelse til en 
operasjonsforberedende dag. Her vil du møte 
en sykepleier som informerer om nødvendige 
forberedelser, bekkenbunnsøvelser, selve ope-
rasjonen, rutiner på sengepost og hva du kan 
forvente i tiden etter inngrepet. Du vil også bli 
undersøkt av lege. En anestesilege vil informere 
deg om narkose/bedøvelse. Det vil bli tatt blod-
prøver, urinprøve og EKG (undersøkelse av hjer-
terytmen). Noen kan ha behov for tilleggsunder-
søkelser, men det blir vurdert individuelt. 

Det kan være lurt å sette av god tid denne 
dagen, og å forberede deg på at det kan bli litt 
venting. Du må gjerne ta med deg pårørende.

Tarmtømming i forkant av operasjonen
Kvelden før operasjonen, skal du sette et lite 
klyster (Klyx 120 ml). Dette får du kjøpt på apo-
teket.

Faste
Du skal faste før operasjonen. Det betyr at du 
ikke kan spise, drikke, tygge tyggegummi/drops/
pastiller, snuse eller røyke. Magesekken må 
være tom for at ikke mageinnhold skal komme 
over i lungene under narkosen. 

Det er viktig at du følger instruksjonene. Du 
kan risikere at vi må utsette operasjonen der-
som du ikke følger reglene om faste og røyking.

Du skal ikke spise fast føde eller drikke melk i 6 
timer før operasjonen. Du kan drikke klare væs-
ker (vann, saft, juice uten fruktkjøtt, brus, te, 
svart kaffe) inntil 2 timer før operasjonen. Du får 
også næringsdrikk du skal drikke inntil 2 timer 
før operasjonen.

Unngå røyk, snus og tyggegummi/drops/pas-
tiller i 2 timer før operasjon. Inntil 1 time før 
operasjon kan du svelge medisiner med ett glass 
vann (maks. 150 ml). 

Ikke ta egne medisiner denne dagen. Du vil få 
medisiner av oss som anestesilege har ordinert 
for deg.

Kort beskrivelse av  
operasjonen
Robotassistert laparoskopisk prostatektomi 
(RALP), betyr kirurgisk fjerning av prostata med 
kikkehullsteknikk der man bruker operasjonsro-
bot. Operasjonen har til hensikt å fjerne prosta-
takreft, og målet er helbredelse. 

Hele prostata og eventuelt sædblærene blir 
fjernet. I noen tilfeller kan man operere med 
nervebesparende teknikk, noe som kan begren-
se bivirkninger i form av urinlekkasje og erek-
sjonssvikt.

Selve inngrepet tar 2-3 timer, men totaltid med 
forberedelser kan være over 4 timer.

Sammenlignet med åpen operasjon, medfører 
kikkehullsoperasjon som regel kortere sykehus-
innleggelse og rekonvalesenstid.

Hvordan foregår operasjonen?
Du vil få 5-6 små snitt på magen. Urologen 
opererer ved å føre instrumenter gjennom disse 
snittene, og bukhulen fylles med CO2-gass. 
Gassen vil bli tømt ut når operasjonen er ferdig. 

Når prostatakjertelen blir operert bort, blir 
også den delen av urinrøret som går gjennom 
prostata fjernet. Dette fører til at penis vil bli 
noe kortere etter inngrepet. Urinrøret blir sydd 
sammen med urinblæren igjen, og det legges 
inn et urinrørskateter som kobles til en pose. 
Du må ha kateter i 10-14 dager, eventuelt noe 
lengre, for å sikre drenasje mens såret i urin- 
røret gror.

Noen får lagt inn et sårdren under operasjonen. 
Dette ligger i sårhulen for å drenere sårvæske. 
Det er festet med et sting i huden og koblet til 
pose. Det kan gi litt ubehag. Drenet fjernes før 
du reiser hjem.

Etter operasjonen blir du kjørt til oppvåknings-
avdelingen. Der blir du værende noen timer før 
du kommer tilbake til sengeposten. 
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Kontroller etter RALP-operasjon
 

PASIENT-ID:

    

Kontroller på poliklinikk                        
10-14 dager. Kontroll hos sykepleier, dato:…………………..…

6-8 ukers kontroll - telefonkonsultasjon med lege, dato:……………………...med PSA-blodprøve* 1-2 
dager før. (Hvis du tar blodprøven hos fastlegen, må du ta den ca. 1 uke før kontroll).

3-måneders kontroll hos spesialsykepleier, dato:………………………med PSA-blodprøve 1 uke før.
Denne dagen skal vi også kontrollere hvor godt du tømmer blæren din. Når du kommer, skal du først 
late vannet, og deretter bruker vi ultralyd for å se om blæren er tom.

1-års kontroll med spesialsykepleier, dato:……………………….. med PSA-blodprøve 1 uke før.

3-års kontroll med spesialsykepleier, dato:………………………..med PSA-blodprøve 1 uke før.

Kontroller hos fastlege
Du er selv ansvarlig for å bestille følgende kontrolltimer hos fastlegen:

6-måneders kontroll med PSA-måling

9-måneders kontroll med PSA-måling

18-måneders kontroll med PSA-måling

24-måneders kontroll med PSA-måling

30-måneders kontroll med PSA-måling 

Etter 30-månederskontrollen skal du fortsette med kontroll 
med PSA-måling 1-2 ganger i året. PSA verdien skal aldri 
overstige 0.2 µg/L etter RALP-operasjonen, du skal da henvises 
tilbake til urologisk poliklinikk.

Kateterstell
Urinkateteret skal du beholde i 10-14 dager, slik 
at skjøten mellom urinrøret og blæren får mest 
mulig ro i tilhelingsprosessen. Du vil få veiled-
ning i kateterstell før du reiser hjem. 

Oppfølging
Du vil bli fulgt opp videre etter et fastsatt kon-
trollregime. Se eget kontrollskjema. Kontroll-
skjemaet skal du ha med deg til hver konsul- 
tasjon.

Kateteret fjernes som regel 10-14 dager etter 
operasjonen. Du får time til kateterfjerning på 
poliklinikken. (Det skal IKKE fjernes på legevakt 
eller hos fastlege). En sjelden gang må vi foreta 
en røntgenundersøkelse for å forsikre oss om at 
skjøten i urinrøret er grodd. 

Hvis den fortsatt ikke er tett, må du beholde 
kateteret 1-2 uker til.

Selve operasjonsresultatet får du på 6-8 ukers 
kontrollen. 

å komme deg opp av senga, og eventuelt sitte 
oppe litt.

Hva skjer når du er fysisk aktiv
• Du puster dypere og forebygger lunge- 

betennelse
• Bevegelse stimulerer blodsirkulasjonen og 

forebygger blodpropp
• Matlyst og fordøyelse kommer raskere i 

gang
• Sårene gror bedre, fordi blodsirkulasjonen 

øker.
• Det er vanlig at du må ha på støtte- 

strømper på dagtid og sette en blod- 
fortynnende sprøyte i 25 dager etter  
operasjonen. Du vil få opplæring i dette  
på sengeposten før du reiser hjem.

Hjemreise
Første dagen etter operasjonen vil det bli tatt 
blodprøver og foretatt sårinspeksjon. 
De fleste reiser hjem 1-2 dager etter opera- 
sjonen. 

Du vil få en utreisesamtale med lege og syke-
pleier. Du får elektronisk resept på inkontinens-
utstyr, samt sykemelding om behov. Hvis du 
trenger hjelp til å planlegge hjemreise, kan du gi 
beskjed til sykepleier.

Operasjonsdato:……………….....................

* PSA (Prostata Spesifikt Antigen), er en blodprøve.  
Nivået av PSA stiger med økende alder og ved ulike tilstander og sykdommer i prostata.
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vil kjenne vannlatningstrang ved mindre volum 
enn tidligere. Det vil gradvis rette seg. 

Ta deg god tid på toalettet, og kjenn etter om 
du får tømt blæren godt. Kontakt oss hvis du 
ikke får latt vannet innen 6-8 timer, eventuelt 
tidligere hvis du har drukket rikelig. Det er ikke 
uvanlig å se blod i urinen. Drikk godt de første 
dagene etter kateterfjerning, f.eks. 3-4 glass 
ekstra per døgn. Det gir god gjennomskylling 
av blæren. Du vil få resept på en forebyggende 
antibiotikakur som du skal ta i forbindelse med 
kateterfjerning. 

Hvis du får feber, illeluktende urin, svie ved 
vannlatning og vedvarende blod i urinen, bør du 
levere urinprøve til fastlegen for å bekrefte eller 
utelukke urinveisinfeksjon.

Du må regne med urinlekkasje etter at katete-
ret er fjernet. Du får resept på bleier/innlegg. 
Hvor mye lekkasje du opplever, eller hvor lenge 
den vil vare, kan vi ikke forutsi. For de fleste er 
det snakk om lekkasje ved bevegelse, sjelden i 
liggende stilling. For å styrke muskulaturen og 
raskere få kontroll over urinlekkasjen, anbefaler 
vi at du trener bekkenbunnen regelmessig.

Histologisvar/vevsprøvesvar
Svar på selve operasjonsresultatet får du etter 
6-8 uker.

Ereksjonssvikt og ereksjonsfremmende 
behandling
Etter kateterfjerning kan du stimulere deg sek-
suelt og prøve å oppnå orgasmefølelse, men det 
vil ikke komme ut noe sæd. Hvis det er mulig, 
utføres operasjonen slik at ereksjonsnervene 
blir bevart. Hvis de blir bevart, kan potensen 
komme tilbake, men det kan ta lang tid – opp til 
3 år. 

Det finnes flere typer ereksjonsfremmende 
behandling; tabletter, medisin som settes inn i 
urinrøret, vakuumpumpe og sprøyter. Dersom 
du ønsker det, kan du få hjelp til opplæring i slik 
behandling. Det anbefales ereksjonsfremmende 
behandling kort tid etter at kateteret er fjernet, 
for å stimulere denne funksjonen, slik at eventu-
elt spontan ereksjon kan komme raskere tilbake.

Smerter
Du kan få smerter i skuldre/nakke, sårsmerter 
og smerter/ubehag mellom pung og ende-
tarm. Smerter, press og ubehag i skuldre/nakke 
skyldes gassen som ble fylt på i bukhulen under 
operasjonen. Aktivitet hjelper for å redusere 
plagene, og de bruker å gi seg i løpet av et par 
dager. Ubehaget mellom pung og endetarm 
kommer fra operasjonsområdet, og er mest 
uttalt når du sitter. 

Blødning
Det er vanligvis lite blødning i forbindelse med 
operasjonen. Etterpå vil du kunne se litt blod 
i urinen, og en sjelden gang blødning under 
huden. Det kan sees som blålig hud på flankene, 
eventuelt kan det også sige ned i pung og penis. 
Det er ufarlig, og vil forsvinne av seg selv.

Operasjonssår
Du har 5 eller 6 små sår på magen. Sårene er 
sydd innvendig med tråd som forsvinner av seg 
selv, samt lukket med agraffer (metallklips) i 
huden som fjernes etter 12-14 dager. Sårene er 
dekket med en tynn sårbandasje. Du kan dusje. 
Det anbefales at du fjerner bandasjene før du-
sjen, eller tar på dusjbandasje, og legger på nye 
bandasjer etter dusjen. Agraffene kan fjernes av 
sykepleier på poliklinikken samtidig som katete-
ret fjernes, eller av fastlege.

Aktivitet
Du kan gå turer og være i lett aktivitet. Ikke 
utfør aktiviteter som medfører smerter eller 
ubehag fra operasjonssårene. Unngå sykling i 8 
uker. For å redusere faren for blødning fra urin-
røret og brokk i operasjonssåret ved navlen, skal 
du ikke løfte tungt (5-10 kg) i 6 uker.

Bekkenbunnstrening/knipeøvelser
Du skal IKKE utføre bekkenbunnstrening så 
lenge du har innlagt kateter. Du kan med fordel 
begynne før operasjonen, og begynne igjen 
forsiktig etter at kateteret er fjernet.

Vannlatning og urinlekkasje etter at  
kateteret er fjernet
Ved normal drikkemengde bør du ha latt vannet 
3-4 timer etter at kateteret er fjernet. Det kan 
svi litt de første gangene du later vannet, og du 

og derfor kan det sive både 
litt blod og urin på utsiden av 
kateteret. Kateteret irriterer 
blæren, slik at blæremuskulaturen vil kunne 
trekke seg sammen, og du kan kjenne vannlat-
ningstrang. Dette kan også føre til lekkasje langs 
kateteret. Bruk en liten bleie rundt penis og 
kateter for å unngå lekkasje i klærne.

Drikke og urinproduksjon
Omtrent halvparten av det vi drikker kommer ut 
som urin. Inntak av mye frukt og grønnsaker vil 
gi økt urinmengde. Drikk godt, gjerne 2 liter per 
døgn, for å skylle gjennom urinveiene.

Tett kateter
Kontakt oss på sykehuset hvis det kommer lite 
eller ingen urin i posen. Det kan være et tegn 
på at kateteret er tett. I så tilfelle vil du kjenne 
spreng over blæren og/eller magesmerter og 
stramhet i buken. Det kan hjelpe å bevege seg 
eller endre kroppsstilling. Sjekk at det ikke er 
knekk på slangen. Dersom du er i kontakt med 
helsevesenet pga. problemer, gi dem beskjed 
om at du er nyoperert i urinrøret.

Urinveisinfeksjon
Kontakt fastlege hvis du får feber, grumsete/
illeluktende urin og/eller føler deg dårlig.

Luftsmerter/tarmfunksjon
Det er vanlig med luftsmerter i magen. Du kan 
føle deg stinn og oppblåst. Aktivitet vil hjelpe 
for å få luften ut og magen i gang. Prøv å unngå 
treg avføring, og dermed unngå å måtte presse 
hardt. Måter å gjøre dette på er å drikke godt, 
spise variert kost og være i aktivitet. Ta gjerne 
en spasertur hver dag. Ikke sett Klyx eller stikk-
piller i endetarmen etter operasjonen. Myk-
gjøring av avføring skal skje via mat og drikke. 
Milde avføringsmidler får du kjøpt på apoteket 
(Duphalac og Lactulose). Du kan også forsøke 
svisker eller annet du synes hjelper for å mot- 
virke treg avføring.

Kateterets funksjon
Kateteret skal sikre at blæren blir tømt for urin 
mens såret i urinrøret gror. Kateteret har en bal-
long og to dreneringshull i den enden som ligger 
i urinblæren. Kateterballongen fylles med væske 
når kateteret er lagt inn, og hindrer dermed at 
kateteret sklir ut. Urinen vil renne ned i posen 
som er koblet til kateteret. I bunnen av posen 
er det en tappekran. Du vil bli vist hvordan du 
tømmer urinposen før du blir utskrevet fra 
avdelingen. Kateteret skal du vanligvis beholde 
i 10-14 dager. Fjerning av kateter er en enkel 
prosedyre ved at kateterballongen tømmes for 
væske og kateteret trekkes forsiktig ut.

Kateterplassering og tømming av  
urinpose
For å unngå drag mot det nyopererte området 
og urinrøret, festes kateteret med tape på skrå 
mot lår eller hoftekam. Urinposen skal alltid 
henge under blærenivå for å sikre god drene-
ring. Når du er oppe, festes urinposen til leggen 
med spesielle festebånd. Tøm posen regelmes-
sig, så den ikke blir for full. Tappekranen skal 
ikke være i berøring med gulvet.

Hygiene
Vask hender før berøring av urinrørsåpning, 
kateter og tappekran. God hygiene nedentil 
morgen og kveld er viktig for å forebygge sårhet 
og infeksjon. Trekk forhuden tilbake og vask 
kateter, penishode og forhud forsiktig med mild 
såpe og lunkent vann. Tørk og trekk forhuden 
fram igjen. Du kan gjerne dusje med kateter. 
Kateter og pose tåler fint vann. Vask kateteret 
med lunkent vann dersom det er blod, slim eller 
skorpedannelse på det.

Blod i urinen og blod/urinlekkasje langs 
kateteret
Blod i urinen er helt normalt når du er nyope-
rert. Urinen kan klarne allerede mens du er på 
sykehuset, men du kan oppleve episoder med 
blod i urinen senere også. Ballongen som holder 
kateteret på plass, tetter ikke helt igjen, 

Opplæring med uroterapeut eller sykepleier
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Informasjon om  
inkontinensutstyr

Du får bleier på blå resept dvs. at du bare 
betaler egenandel. På resepten står det inkon-
tinensutstyr, og det vil si at du kan kjøpe alle 
slags bleier og eventuelt tilleggsutstyr. Resepten 
kan benyttes både på apotek og hos bandasjist. 
Resepten er gyldig i 1 år.

Det finnes mange forskjellige typer innlegg/ 
bleier, slik at du kan velge det du synes passer 
ditt behov best. På resepten kan du også få:

• Kladd (beskyttelse/underlag) til å legge i 
sengen eller stolen

• Nettingtruser
• Bomullstruser
• Spesielle truse som har en innebygd bleie 

(ved liten lekkasje)
• Sengebeskyttelse

Bruk en så liten bleie som mulig, men den må 
være stor nok til å samle opp den lekkasjen som 
kommer. Det gir ikke bedre sikkerhet mot lek-
kasje å legge to bleier inni hverandre, snarere 
tvert imot.  

Slik øker du etter hvert til du har kommet opp i 
10 sekunder og 10 gjentakelser.

Du skal IKKE trene bekkenbunnen mens du har 
kateter. Når kateteret er fjernet, oppfordrer vi 
deg til å gjenoppta treningen og utføre den 3-4 
ganger hver dag.

Etter operasjonen kan det være ømt i området. 
Ikke knip så hardt du kan den første tiden, men 
kom gradvis tilbake til god styrke på knipet.

Du bør variere stilling når du trener. En gang 
sitter du, en annen gang ligger du og en tredje 
gang står du. Årsaken til dette er at det er gun-
stig å få tak i musklene på litt forskjellige måter, 
fordi man da får bedre progresjon av treningen. 
Har du problemer med å finne de rette muskle-
ne ved en stilling, dropper du den. Det viktigste 
er at du trener. Du vil få utdelt et instruksjons-
hefte med illustrerte øvelser.

Funksjonstrening
Hver gang du spenner magemusklene økes  
belastningen på bekkenbunnen, fordi buk- 
trykket øker. Ved å knipe før du hoster, nyser, 
ler, løfter, reiser deg osv., kan du hindre lekkasje 
og samtidig trene musklene.

Bekkenbunnstrening

En av bivirkningene etter operasjonen er urin-
lekkasje. En av forklaringene på dette er at 
nerver til lukkemuskulatur og bekkenbunn blir 
påvirket, og at vevet i området blir hovent og 
derfor mindre elastisk. En annen er at selve 
urinrøret blir kortere. 

Det er stor variasjon i hvor mye lekkasje det blir, 
og hvor lenge den vil vare. Lekkasjen skjer oftest 
når du anstrenger deg; som når du reiser deg 
fra liggende/sittende stilling til stående stilling, 
går tur eller hoster og ler. Hos de fleste er lekka-
sjen betydelig redusert eller borte i løpet av 3-4 
måneder etter operasjonen, men det kan også 
ta lenger tid.

Bekkenbunnstrening kan hjelpe deg til raskere 
å oppnå kontroll over urinlekkasjen. Bekken-
bunnsmusklene er en muskelgruppe som ligger 
innvendig i bekkenet, og danner ”gulvet” i krop-
pen. De omslutter urinrør og endetarm, og skal 
sammen med lukkemusklene ha kontroll over 
disse åpningene. 

Vi anbefaler at du begynner å trene allerede før 
operasjonen. Da blir du kjent med  musklene, 
og det kan bli lettere å utføre øvelsene riktig et-
ter at kateteret er fjernet. Før operasjonen bør 
du trene 2 ganger daglig.

Det er viktig at du slapper av i sete, lår og ma-
gemuskulatur når du trener bekkenbunnen. Er 
du i tvil, legg en hånd på magen og en på setet 
for å kjenne om du strammer disse musklene. 
Er du usikker på om du utfører øvelsen riktig, 
kan du også stå naken foran speilet når du gjør 
øvelsen. Hvis du ser at pung og penis beveger 
seg eller løfter seg noe, har du fått tak i de rette 
musklene.

Det er viktig å begynne treningen litt forsiktig, 
og øke gradvis. Start med å knipe i 5 sekunder, 
så slappe av i 5 sekunder, og gjenta dette 5 
ganger i hver treningsrunde. Når du kjenner 
at det går greit, skal du øke til 6 sekunder og 6 
gjentakelser. 
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Bivirkninger:Tablettene kan bl.a. gi litt hode- 
pine, rødme, nesetetthet, svimmelhet, ubehag i 
mage/spiserør (dyspepsi), ryggsmerter. Kvalme 
og synsforstyrrelser er uvanlige bivirkninger.

Alprostadil (Bondil) urinrørsstift 
Stiften kan brukes alene eller i kombinasjon 
med tabletter. Oppbevares i kjøleskap, men skal 
romtempereres før bruk. Legemiddelet ligger 
i en tynn plasthylse og skal føres 2-3 cm inn i 
urinrøret. Tøm blæren, vask hendene og klar-
gjør plasthylsen. Strekk penis ut og oppover. 
Før hylsen inn i urinrøret og trykk på knappen 
slik at det lille frøet som ligger i hylsen kommer 
inn i urinrøret. Trekk så hylsen ut av urinrøret 
og massér penis noen sekunder. Ereksjonen 
kan komme i løpet av 5-10 minutter og kan 
vare i 30-60 minutter. Anbefalt startdose er 500 
mikrogram.

Alprostadil (Vitaros) krem  
Kremen kan brukes alene eller i kombinasjon 
med tabletter. Legemiddelet kommer i en appli-
kator, og påføres åpningen av penishodet. Tøm 
blæren, vask hendene og klargjør applikatoren. 
Ta tak i penishodet, trekk forhuden tilbake og 
klem forsiktig, slik at urinrøret utvider seg. Kre-
men påføres penishodet. Ikke stikk tuppen av 
applikatoren inn i åpningen på penishodet. Hold 
penis i loddrett stilling i ca. 30 sekunder for at 
kremen skal få trekke inn. Deretter kan overflø-
dig krem gnis forsiktig inn i åpningen og huden 
rundt påføringsstedet. Ereksjonen kan komme 
etter 5-30 minutter, og kan vare i 1-2 timer. Vi-
taros skal brukes maksimalt 1 gang per døgn, og 
ikke mer enn 2-3 ganger per uke.

Bivirkninger: Gjelder begge typer. Kan gi smerte 
i penis og testikler, svie og spreng i urinrøret. 
Ubehaget er mest uttalt i starten av behandlin-
gen. Erfaring fra pasienter er at smerten avtar 
når man har forsøkt noen ganger. Svie kan også 
oppleves av partner i skjede og i leppe/munn-
slimhinne ved oralsex. Bruk glidegel og eventu-
elt kondom ved ubehag for partner. Forlenget 
ereksjon forekommer sjelden. Hvis du bruker 
blodfortynnende medisiner, er det en liten risiko 
for blødning fra urinrøret. Bruker du blodtrykks-
nedsettende medisiner kan du bli svimmel, fordi 
blodtrykket senkes ytterligere. 

Tadalafil (Cialis)
Ta 5 mg annenhver dag etter at kateteret er 
fjernet. Cialis kan fremme spontan ereksjon, 
f. eks. morgenereksjon og således virke gunstig i 
forhold til bedring av ereksjonsevne.

Cialis 20 mg tas ved behov i forbindelse med 
seksuell aktivitet. Cialis 20 mg vil ikke gi erek-
sjon uten at man blir seksuelt stimulert.
Dersom Cialis (eller andre ereksjonsfremmen-
de medikamenter som Viagra, Levitra, Spedra 
eventuelt i kombinasjon med Vitaros gel) ikke 
har effekt første gang man prøver medikamen-
tet, kan man ofte få bedre effekt etter flere 
forsøk med medikamentet. 

Sildenafil (Viagra) 
Tas ½-1 time før ønsket virkning. Samtidig mat-
inntak kan forsinke effekt. Virkningen kan vare i 
4-5 timer, noen ganger lenger.

Vardenafil (Levitra)
Tas ½-1 time før ønsket virkning. Kan kombine-
res med måltid, men fettrik mat kan forsinke 
effekt. Virkningen kan vare i 4-5 timer, noen 
ganger lengre.

Avanafil (Spedra)
Tas 15-30 minutter før ønsket virkning.  
Matinntak kan forsinke effekt. Virkningen kan 
vare i opptil 6 timer.

Hvis en type ikke virker, kan man prøve en av de 
andre. Noen har effekt av en type, noen av en 
annen. Prøv de ut over litt tid. Vi anbefaler ofte 
å starte med en høy dose etter behandling av 
prostatakreft. Tablettene finnes i ulike styrker. 
Felles for alle er at de er dyre, og dessverre ikke 
dekkes over folketrygden.

Virkningsmekanismen er å få glatt muskulatur i 
penis til å slappe av slik at blodårene kan utvide 
seg, fylles med blod og gi ereksjon. Blodtrykket i 
resten av kroppen kan påvirkes av dette. De som 
bruker Nitroglycerin skal ikke bruke disse lege-
midlene. Andre legemidler kan også påvirkes av 
PDE5-hemmere, så ta det opp med fastlegen 
din.

For at vevet/svamplegemene i penis skal funge-
re, fylles de regelmessig med blod (morgenerek-
sjoner og nattlige ereksjoner). Hvis blodfyllingen 
skjer sjelden eller aldri, vil dette vevet miste 
sin funksjon. Det anbefales derfor å starte med 
seksuell stimulering for å prøve å øke blodtil-
strømningen til svamplegemene. Det kan føre til 
at spontane ereksjoner kommer raskere tilbake. 
Test evnen til ereksjon før oppstart med lege-
midler. Stimuler deg seksuelt, se om penis blir 
større og prøv å oppnå orgasmefølelse.

Tabletter
Tablettene er fosfodiesterasehemmere 
(PDE5-hemmere). Det finnes flere typer på det 
norske markedet. For at de skal ha effekt, er 
seksuell stimulering nødvendig, og nerven(e) 
må være bevart. 

En av bivirkningene etter operasjonen er  
problem med å få ereksjon. Nervene som på- 
virker ereksjonen blir enten kuttet eller mani- 
pulert med. Hvis det er mulig i forhold til kreft-
utbredelsen, utføres operasjonen med nervebe-
sparende teknikk. 

Er nervene bevart, kan ereksjonsevnen bedre 
seg etter noe tid (fra uker til måneder opp til 2-3 
år). De fleste trenger legemidler og/eller hjel-
pemidler for å få god nok ereksjon til å kunne 
gjennomføre samleie. 

Det er ikke noe fysisk i veien for å gjen-
oppta seksuell aktivitet kort tid etter operasjo-
nen, men både kreftdiagnose og behandling kan 
ta på, og for noen tar det tid å få tilbake seksuell 
lyst. 

Dersom nerven(e) er bevart, kan seksuell sti-
mulering og behandling bidra til at ereksjonen 
kommer raskere tilbake. Behandlingen kan være 
tabletter som svelges, legemiddel inn i urinrøret 
eller sprøyte i et av svamplegemene. Det kan 
også være aktuelt å bruke vakuumpumpe. Flere 
av disse alternativene kan kombineres. Bekken-
bunnstrening kan i tillegg være gunstig, og bør 
utføres regelmessig. 

Orgasmefølelse og seksuell tilfredsstillelse kan 
oppleves som før selv om ereksjonen er dårlig 
eller borte. Når prostata og sædblærer er fjer-
net, kommer det ikke sæd ut i forbindelse med 
orgasme. Noen kan imidlertid oppleve at det 
kommer litt urin og noe sekresjon fra kjertler 
som ligger inntil urinrøret, men de fleste opple-
ver at det ikke kommer noe; det vi kaller «tørr 
utløsning».

Ereksjonsfremmende behandling
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Vakuumpumpe

Vakuumpumpe kan du starte med 2-4 uker etter 
kateterfjerning.

Vakuumpumpen skaper et undertrykk, slik at 
blod suges inn i svamplegemene og gir ereksjon. 
Når penis er fylt med blod, plasseres en ring 
rundt penisroten for å holde på ereksjonen. En 
penisring kan sitte på i maksimum 30 minutter. 
Når du bruker penisring, kan penis få en noe 
mørkere farge og føles litt kald. For å unngå 
lugging, og for enklere å få fjernet ringen, er det 
lurt å barbere seg rundt penisroten, og bruke 
rikelig med glidegel. 

Vakuumpumpen kan også brukes til å få 
regelmessig blodfylling i svamplegemene. Hvis 
nervene er bevart, kan slik trening være gunstig 
for å få tilbake spontane ereksjoner, og med 
trening kan du også få pumpen til å fungere så 
godt at du kan gjennomføre samleie. Det finnes 
både manuelle og batteridrevne vakuumpum-
per. De dekkes av folketrygden.

Bivirkninger: Hvis du følger bruksanvisnin-
gen, er det få eller ingen bivirkninger ved bruk 
av vakuumpumpe. Vær litt forsiktig de første 
gangene, og test hvordan den fungerer. Bruk 
noen minutter på å fylle svamplegemene med 
blod, og ikke overdriv fyllingen. Hvis du bruker 
blodfortynnende medisiner må du være mer 
forsiktig, og ikke bruke stram penisring. Da er 
det større risiko for hudblødninger og blodutre-
delser på penis.

Ereksjonsfremmende behandling kan vare så 
lenge du har behov for slike hjelpemidler.

Tidligere refusjonsordning for ereksjonsfrem-
mende legemidler etter folketrygdens § 5.22 ble 
avviklet etter 2018.

Egne notater
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Sprøyte i et av svamplegemene i penis
 
Alprostadil (Caverject Dual)
Dette krever opplæring. Mange kvier seg og 
tenker at det er en stor utfordring, men når det 
først er prøvd, sier mange at tanken var verre 
enn stikket. For de aller fleste gir sprøytebe-
handling god ereksjon. Ved riktig sprøytesetting 
kan ereksjon komme etter 5-10 minutter. Caver-
ject Dual finnes i ulike styrker. Man starter med 
minste dose, for så å øke gradvis til ereksjonen 
er god nok til å gjennomføre samleie, og at den 
varer i ca. 1 time. Ereksjonen vil vare så lenge 
medisinen virker, altså også etter en orgasme. 
Sprøyten skal settes inn i et av svamplegemene, 
enten på høyre eller venstre side av penis. Den 
skal IKKE settes på oversiden av penis, i penisho-
det, ved penisroten, undersiden av penis eller i 
synlige blodårer.

Aviptadil (Invicorp) brukes som Caverject, men 
i en fast dosering. Kan gi noe mindre ubehag i 
penis etter injeksjon.

Bivirkninger: Kan gi smerte i penis og testikler. 
Hvis dosen er for høy, kan du få forlenget erek-
sjon. Varer den opp mot 3 timer må du forsøke 
noen tiltak: kald dusj, legg et vått, kjølig håndkle 
over skrittet, gå en rask tur, beveg beina skikke-
lig. Hjelper ikke dette må du oppsøke lege før 
det har gått 4 timer for å få motgift. 

Det er svært viktig at du oppsøker legehjelp hvis 
ereksjonen varer så lenge. Pga. faren for forlen-
get ereksjon, skal det gå 48 timer mellom hver 
sprøyte, og den skal settes maksimum 3 ganger 
per uke. For å unngå skjevstilling eller irritasjon 
på/i penis er det også viktig å variere mellom 
å sette sprøyten på høyre og venstre side. Før 
gjerne dagbok så du har full oversikt og kontroll 
over behandlingen.
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Kontaktinformasjon
 
Forløpskoordinator for urologisk kreft: 91 87 05 74 

Operasjonsplanlegger: 90 25 01 19

Kirurgisk poliklinikk: 69 86 81 67

Døgnområde 8 - urologi: 69 86 34 30

Pasientservice og booking: 69 86 45 50

Sentralbord: 69 86 00 00 
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