
Erfamøde i Ålborg d. 26.februar 2015 

Emnet var mænds rejsningsproblemer efter operation for blærekræft og det var en 

særdeles veloplagt Knud Fabrin der kom godt og grundigt omkring emnet. Der var 

tid til at alle kunne få stillet deres spørgsmål og de der ikke havde lyst til at stille 

spørgsmål under indlægget, havde mulighed i forbindelse med den efterfølgende 

forplejning, hvor Knud beredvilligt stillede op til individuelle spørgsmål. Stor tak til 

overlæge Knud Fabrin for et super godt indlæg og for hans tilsagn om at stille op for 

Blærekræftforeningen igen.  

Indlægget startede med en gennemgang af anatomien omkring blæren, både hos 

mænd og hos kvinder, med beskrivelse af hvad der sker når man får blærekræft. Vi 

gennemgik de forskellige stadier af blærekræft og de deraf følgende 

behandlingsmuligheder.  Efter denne grundige gennemgang var det lettere at forstå 

hvad der sker i forbindelse med operationen og hvad årsagen er til de problemer 

som mænd oplever efter operation. 

Vi kom gennem de forskellige løsningsmuligheder som følger: 

 Viagra eller cialis, er tabletter, som kan hjælpe de der har fået en mindre 

operation eller en nervebevarende operation. Det giver en rejsning efter 

nogen tid, forudsat et man er i den rigtige stemning. Men det virker sjældent 

hvis man har fået fjernet blæren. 

 Caverject, er en tokomponent væske som sprøjtes ind i svulmelegemet kort 

tid før samleje. Det virker for nogle. Men for andre medfører det smerter i 

penis, så man får godt nok rejsning, men man har med sikkerhed mistet 

lysten til samleje.  

 Invicorp, er også en væske som sprøjtes ind i penis umiddelbart før samleje. 

Det virker på samme måde som caverject, men det har vist sig at nogle 

patienter der ikke kan bruge caverject, de kan anvende Invicorp med godt 

resultat. 

 Skanderborg Apotek har en væske der minder om invicorp, men som for en 

del personer ikke giver de bivirkninger, som man oplever med caverject og 

invicorp.  



 Vakumpumpe og Penisring, kan være en hjælp for en del patienter. Det 

fungerer ved at man sætter en vakumpumpe over penis og derved danner 

undertryk omkrig penis. Det trækker mere blod ud i svulmelegemerne og 

efterfølgende sætter man penisringen på ved roden af penis og hindrer 

derved blodet i at forlade svulmelegemerne. Dette virker for nogle, men er 

selvfølgelig lidt besværligt. 

 Indoperation af kunstige svulmelegemer, med tilhørende reservoir og 

pumpe. Ja det lyder noget teknisk/mekanisk, men det virker(har det selv) og 

det er en løsning, som der bliver lavet en del af. Det er et indgreb under fuld 

bedøvelse. Det tager to dage. Man kommer normalt hjem dagen efter 

operationen.  

Denne operation udføres to steder i Danmark, nemlig på Skejby og på 

Herlev. Derved sikrer man at de kommer op på så stort et antal operationer 

at de opnår en tilfredsstillende ekspertise på området. 

Knud Fabrin oplyste at man har etableret en meget velfungerende sexologisk 

afdeling på Ålborg Universitetshospital, hvor man har sygeplejersker og læger 

tilknyttet, som har valgt dette område som speciale. Det er godt at hospitalerne får 

mere og mere fokus på dette opfølgende arbejde. Som Knud Fabrin pointerede: Det 

er os der har skåret jer i stykker, så det er også os der skal hjælpe jer! 

Derfor skal læren af mødet være, at man ikke skal give op. Det er ikke pinligt at 

henvende sig til hospitalet og bede om hjælp. De sidder næsten og venter og de vil 

gerne hjælpe os. Så kom frit ud af busken og få gjort noget ved dette problem, hvis 

du altså har det. Både for din egen skyld og for din partners. 

Vi er to personer som har været ”turen” igennem, over viagra, cialis, caverject, 

invicorp, det fra Skanderborg og efterfølgende operation med indsættelse af 

kunstige svulmelegeme.  

Vi stiller os til rådighed for spørgsmål omkring det vi selv har været igennem. Vi kan 

kontaktes via mail på: info@redlef.dk   
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