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Är det någon skillnad i överlevnad 
och behandlingsresultat mellan 
strålning och operation vid prostata-
cancer?

– Båda botar lika bra, säger Ove Andrén, 
professor och överläkare i urologi vid Uni-
versitetssjukhuset i Örebro.
Får patienten själv fatta det medicin-
ska beslutet om strålning eller 
 operation?

– En del patienter upplever att de får 
 välja själva. I slutändan får de välja. Men 
det är klart att man som läkare försöker ha 

en dialog med patienten. Uppsala och 
 Göteborg har en ”second opinion”-mottag-
ning. Då får patienten träffa både en onko-
log och en urolog och diskutera med båda 
samtidigt.
Är det någon skillnad mellan 
 strålning och operation i överlevnad 
och behandlingsresultat?

– Vid hög risk och mellanrisk så anser vi 
att båda botar lika bra. 

Är det någon skillnad mellan 
 strålning och operation vad gäller 
 biverkningar?

– Vattenkastningsbesvär och erektions-
förmåga påverkas av båda. Men efter fem 
år har båda samma siffror för erektions-
förmåga, då är den ungefär lika i båda 
grupperna. Båda grupperna använder 
hjälpmedel, säger Ove Andrén.

– Du har ju tagit bort prostatakörteln så 

du har ingen utlösning. Jag brukar säga till 
mina patienter att antalet patienter som 
inte får någon inverkan på erektionen är 
noll. Det är inte som förut. Så ingen har en 
likadan sexualitet som före prostata-
cancern.
Kan ni rekommendera det ena eller 
det andra?

– Om man tittar på operation så har 
man ju visat i fler och fler studier att det 

Ove Andrén, professor 
och överläkare i urologi.

”Ingen har en likadan sexualitet som före          cancern”
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Opereras eller strålas?
Lars Murman, 58, fick 

motstridiga rekommen
dationer av  läkarna när 
han blev sjuk i prostata
cancer.

Det slutade med att 
han betalade över 
200 000 kronor för 
 behandling – i Finland.

– Man tar ju livs
avgörande beslut som 
cancerpatient, säger 
han.

Lars Murman, 58, för
litade sig på  läkarna när 
han fick veta att han hade 
prostatacancer i juni 2013.

Via sin privata sjuk
vårdsförsäkring blev han 
hänvisad till en privat
klinik i Stockholm. Av 
urologen fick han 
 lugnande besked. Tumö
ren var inte  aggressiv och 
cancern hade inte  spridit 
sig.

Läkarens bedömning 
baserades på PSAvärdet 
och vävnadsproverna, 
biopsier. Han rekommen
derade  operation. 

Lars fick välja. Ville han 
ta bort  ”lite mindre” eller 
”lite mera”?   ”Lite min
dre” skulle inte påverka 
potensen. Men risken för 
aggressiv prostata cancer 
skulle öka med 30 procent.

Och ”lite mera”?
– ”Då”, sa läkaren, ”blir 

du förmodligen impotent 
resten av livet”.

Vad valde du?
– ”Ta bort mera”. Om 

min hustru får välja så vill 
hon ha en levande kille.

Skakade av frossa
Hans egen urolog hade 

inte samma uppfattning, 
vare sig om tumörens  läge 
eller lämplig behandling. 
Lars Murman bestämde 
sig för att själv  betala för 
en MR, magnetkamera
röntgen, för att få veta 
 exakt var tumören satt.

Han vände sig till ett 

privat cancersjukhus  
i Finland. Det var i augus
ti 2013.

Två månader tidigare 
togs biopsier från pro
statan på privatkliniken  
i Stockholm. 

Sent samma junikväll 
började Lars Murman 
 skaka av frossa. Han insåg 
att han hade drabbats av 
sepsis, en livshotande 
blodförgiftning, och tog 
sig till sjukhus. 

Där fick han stora  doser 
antibiotika rakt in i blodet 
och blev kvar i flera veck
or.

– Jag hade kunnat   
stryka med, säger Lars 
Murman.

Smittan hade nått blo
det när proverna togs från 
prostatan. Det sker via 
ändtarmen. Lars Murman 
fick, enligt rutinerna, anti
biotika i förebyggande 
syfte. Men då visste ingen 
att han bar på multiresi
stenta bakterier med ES
BL. Det är tarmbakterier 
med ett enzym som bryter 
ned de flesta penicilliner.

Varifrån kom de multi
resistenta bakterierna 
du bar på?
– Jag hade vandrat  

i Asien, tio dagar per år 
under många år. Det var 
därifrån,  säger Lars Mur
man.

– Det tog mig två måna
der att bli frisk.

Helt nytt besked
I augusti 2013, efter att 

han gjort både en MR och 
en PETscanning i Fin
land, så fick Lars Murman 
helt nya och andra  besked 
än i Sverige. Tumören 
 hade vuxit igenom prosta
taväggen och riskerade att 
sprida sig till andra organ.

– Läkaren sa ”Den kan 
du inte operera, den  måste 
strålas”.

Efter att ha läst på mer 
och talat med en rad läka

re bedömde Lars Murman 
att strålning var en kor
rekt behandlingen för 
hans typ av tumör. 

Och eftersom han kän
de sig trygg med läkarna 
på det finska cancersjuk
huset så valde han det. 
Men han skulle få betala 
allt själv.

Betalade själv
Strålbehandlingen på

gick alla var dagar i åtta 
veckor. Han slapp biverk
ningar. Sedan följde 
 hormonbehandling i sex 
månader.

Behandlingen kostade 
honom 235 000 kronor. 
Men han chansade och 
skickade in journaler och 
kvitton med en moti
vering till Försäkrings
kassan, som beslutade att 
betala ut 215 000 kronor.

– Det är vad en likvärdig 
behandling skulle ha 
 kostat i Sverige.

Hoppade av som vd
I dag har Lars Murman 

två råd till  andra män med 
prostatacancer:

1. Ta reda på fakta.
2. Skaffa dig en ”second 

opinion” – en bedömning 
från ytterligare en läkare.

– När man får ett sådant 
här besked så litar man ju 
till hundra procent på 
 läkaren. Men jag menar att 
läkaren är en slags kon
sult. Därför ska man tala 
med två eller tre.

När Lars Murman fick 
cancer fattade han ännu 
ett avgö
rande be
slut, han 
hoppade 
av vdkar
riären.

– Nu 
jobbar jag 
halvtid. 
Det känns 
under
bart.

När läkarna gav olika svar 
om cancern valde han att 
söka privat hjälp i Finland

Mary 
Mårtensson
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JOBBAR HALVTID När Lars Murman fick cancer fattade han ett avgörande beslut, han hoppade av 
vd-karriären. Sexdagarsvecka och ständig övertid som tidigare vd är sedan länge historia.” Nu jobbar 

Lars, 58, övergav den  
svenska sjukvården


