INFORMASJON OM VEVSPRØVETAKING AV PROSTATA (PROSTATABIOPSI)
Vår adresse er Kråkerøyveien 2, 1671 Fredrikstad og vi holder til i 2. etasje der du skal følge
skilt til Borg Kirurgiske, lege Arvid van der Hagen. Om nødvendig kan heis inn til venstre for
trappen benyttes. Vårt telefonnummer er: 69 33 02 00
Du er satt opp til time:
Om undersøkelsen:
Vevsprøvetaking av prostatakjertelen foretas dersom det er mistanke om prostatakreft ut fra
prøvesvar (PSA blodprøve) og/eller funn gjort ved tidligere ultralydundersøkelse eller MR
undersøkelse. Prøvetakingen gjøres ultralydveiledet og det settes først lokalbedøvelse. Du
kjenner da et lett stikk, men det er lite smerter forbundet med dette. Vevsprøvene tas
deretter ultralydveiledet med en tynn nål gjennom endetarmsslimhinnen inn i
prostatakjertelen etter et bestemt mønster. Prøvene sendes til et vevslaboratorium. Det tar
ca. 2 uker å få svar. Det gis alltid forebyggende antibiotika før vevsprøvetakingen og det er
viktig at du opplyser om det er medisiner du er allergisk mot. Du får også med antibiotika
som du skal ta før og etter prøvetakningen.
Forberedelser:
Du trenger ikke være fastende undersøkelsesdagen. Husk å ta med urinprøve.
Antibiotikatabletter (Ciproxin 500 mg): 1 tbl kvelden før undersøkelsen, 1 tbl på morgenen
undersøkelsesdagen, deretter 1 tbl samme kveld og 1 tbl neste morgen.
Blodfortynnende medisiner:
Dersom du benytter Marevan, Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Plavix eller andre blodfortynnende
medisiner så ber vi deg ta kontakt når du får dette brevet, da du skal slutte å ta disse i 3
dager før du kommer hit. Du må ta INR prøve dagen i forveien hos din fastlege dersom du
benytter Marevan. Dersom du har kunstig hjerteklaff må du få utskrevet Klexane / Fragmin
av din fastlege og benytte dette så lenge du er uten Marevan. Bruker du kun Albyl-E, så kan
du fortsette med dette som vanlig. Tar du andre typer blodfortynnende medisiner, eller er i
tvil om noe, så ber vi om at du kontakter oss. Har du nylig (innen 12 måneder) fått satt inn
stent i hjertet ber vi deg også om å ta kontakt for individuell vurdering
Etterforløp:
Du kan leve som normalt etter prøvetaking, men vi anbefaler at du er forsiktig med alkohol
og at du unngår tunge løft og trening de første dagene. De første dagene etter
prøvetakingen er det vanlig å se litt friskt blod i avføring, urin og sæd. Dette kan vedvare i
flere uker, spesielt kan du se spor av blod i sæd over lengre tid. Prostatakjertelen hovner litt
opp som følge av prøvetakingen og dette kan påvirke blæretømmingen. Det er viktig å drikke
godt og bruke god tid ved vannlating. Svie ved vannlating kan forekomme, men dersom
dette ikke gir seg innen 3 dager, så kan det være et tegn på urinveisinfeksjon og vi ber deg
da om å levere en urinprøve hos din fastlege. Det er heldigvis sjelden at det oppstår alvorlige

infeksjoner, men dersom det skjer så er det svært viktig å få rask vurdering og behandling. Vi
har som rutine å ringe pasientene dagen etter prøvetakning for å høre at alt står bra til.

VIKTIG: En alvorlig infeksjon kan gi symptomer i form av feber, sykdomsfølelse eller
influensalignende symptomer – med eller uten smerter fra underlivet. Dersom du får slike
symptomer, skal du ta kontakt med vakthavende kirurg ved Sykehuset Østfold som så
eventuelt kan konferere med vakthavende urolog. Husk å fortelle at du har tatt vevsprøver
av prostatakjertelen!
Ring sentralbordet på telefonnr. 69 86 00 00.

Pris / Betaling:
Undersøkelsen koster kr. 934,- hvorav kr. 375,- påføres ditt egenandelskort. Dersom du har
frikort betaler du kr. 500,- Tillegg i prisen skyldes engangsutstyr som benyttes ved
ultralydveiledet prøvetaking, dette refunderes ikke av det offentlige. Vi ber om betaling ved
oppmøte enten med betalingskort eller kredittkort. Vi tar IKKE imot kontanter. Vi ber om at
du gir oss beskjed innen 24 timer dersom tidspunktet ikke skulle passe, eller dersom det har
oppstått noe som gjør at du ikke kan komme. Ved ubenyttet time og / eller for sen
avbestilling vil du bli belastet med kr. 690,-.
Med vennlig hilsen
Arvid van der Hagen
Spesialist i Urologi og Generell Kirurgi

