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Udredning i ambulatoriet

Forberedelse:

- Pause med AK- behandling

- Urinstix og resturin måling

- Præmedicin 400 mg Ibumetin og 500 mg Ciprofloxacin

TRUSP:

- Standard 12 biopsier, 2 biopsier fra hver lokalisation, højre basis, 

venstre basis, højre midt , venstre midt, højre apex og venstre apex.

- De to biopsier fra hver lokalisation ligges tæt på millipore papir og 

fugtes med Nacl

- Fikseres til sidst med formalin ( i lukket system)

- Medicin medgives 500mg Ciprofloxacin 6 timer efter, 400 mg Ibumetin

6 timer efter og 400 mg Ibumetin 10 timer efter undersøgelsen.



Histologisvar i ambulatoriet

- Samtale med læge og sygeplejerske

- Udlevering af skriftligt materiale om prostata cancer:

Pjece fra Kræftens Bekæmpelse om prostatakræft

Pjece fra Propa ” Et godt liv – selv med prostatakræft ”

DVD ” Informationsfilm om prostatakræft ”



Samtale om prostatectomi i ambulatoriet

- Information om indgrebet ved læge og sygeplejerske, 

virkning og bivirkninger, operationsmetode (robotassisteret 

prostatectomi)

- Info om bækkenbundstræning før og efter operation.

- Info om blærekateter i 14 dage efter operation.

- Info om tilbud om Sexologisk Klinik før og efter operation.

- Info om Online Patientbog og tilmeldning.

- Info om opfølgningsprogram, Ambuflex



Forsamtale på Dagafsnit

- Kort gennemgang af forløb m indlæggelse på Sengeafsnit.

- Gennemgang af operationsdagen – der henvises desuden 

til informationsmateriale i Online Patientbog.

- Optagelse spl.-anamnese.

- Samtale m Anæstesien

Indlæggelse på Sengeafsnit

- Møde på Sengeafsnit på operationsdag kl. 7.15 

- Fastende fra midnat - må drikke tyndevæsker indtil kl. 6. 

(Det anbefales, at pt drikker 2 glas saft lige inden kl. 6.)



- Rasering; som udgangspunkt er det ikke nødvendigt, dog 

skal der raseres på lår til neutralplade - men hvis pt er 

meget behåret gøres det aht afdækning (fra 10 cm over 

brystvorterne til roden af penis)

- Klyx – gives ikke.

- TED – ja, og der gives Innohep 4500 ie i 2-4 uger post-OP

alt efter om der under OP lavet glandel ex.

- OP foregår altid i Generel Anæstesi – ca. 1 time præ-op

gives tbl. Gabapentin 600mg. Iv PCM gives under OP.

Retur på afdelingen 

- Når pt er retur fra Opvågningen tilbydes mad og drikke –

herefter mobiliseres pt så hurtigt, det er muligt.



- Laksantia -> 1g magnesia x 1 dagl indtil lind aff haves

- Post operativ smertebehandling -> PCM 1g x 4

Bonyl 500mg x 2

PN morfin 10 mg

I tillæg gives profylaktisk tbl Cifin 500mg x 2 dagl i 3 dage

- Udskrives 1. postoperative dag til middag -> der sendes 

”Velkommen hjem-brev” via Online Patientbog

- BK i 14 dage -> Briliant silikone str 18/15ml i ballon

Steril lårpose påsættes på OP

- Pt. anbefales at spise alm fuldkost efter OP

- Agraffer  sep. hos EL/spl på 10. dagen

- Der etableres som udgangspunkt ikke kontakt til primærpl.



- Kateter seponering i ambulatoriet 14 dage efter

- Information om bækkenbundstræning, anbefales træning 

2-3 gange dagligt i 5 min og bruge knibet funktionelt.

- Der udleveres bleer i forskellige størrelser og nettrusser.

- Kontaktes 1 uge efter pr. telefon med henblik på behov for 

biofeedback

- Information om opfølgning i Ambuflex

- Information i online patientbog

- 3-4 måneders kontrol med samtale i ambulatoriet


