Utredning av urinblåsan
eller urinvägarna
Dina besvär är sådana att vi behöver göra fler undersökningar för att ta reda på om du har eller inte har cancer.
Utredningen ska genomföras enligt standardiserat vårdförlopp. Här beskriver vi i stora drag vad du kan förvänta
dig av förloppet. När du får tiden för det första besöket kommer du också att få mer detaljerad information om
just dina undersökningar.
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Det finns lediga tider
reserverade och dina
undersökningar bokas in.
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MISSTÄNKER
att du kan ha cancer och
beslutar att du behöver utredas.
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BESKED

Du får besked om din diagnos och
råd om olika behandlingsalternativ. Du och din läkare bestämmer
tillsammans hur ni ska gå vidare.

Vad är ett standardiserat vårdförlopp?
Utredningen följer ett så kallat standardiserat vårdförlopp.
Det innebär att du kommer att få tid snabbt till olika undersökningar och att du kommer att ha tydliga kontaktpersoner.
Det standardiserade i vårdförloppet är vilka undersökningar
som ska utföras, men hur man gör det anpassas till dig, dina
förutsättningar och dina önskemål.
Cancer väcker tusen frågor
Om du behöver prata med någon under utredningstiden är
du välkommen att ringa till en specialistssjuksköterska på
Cancerrådgivningen.
Telefon: 08-123 138 00
E-post: cancerradgivningen@sll.se
Läs mer:
www.1177.se/Tema/Cancer
www.1177.se/sthlm-cancerradgivningen
www.ilco.nu (patientförening)
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FLER UNDERSÖKNINGAR
Om det behövs får du göra
ytterligare undersökningar. Ett
team med specialister bedömer
dina undersökningsresultat.

Ditt utredningsförlopp
Vid det första besöket kommer du att göra en röntgenundersökning med skiktröntgen (datortomografi).
Undersökningen gör inte ont men du måste ligga
stilla under cirka 10–15 minuter. Vid det andra besöket
träffar du en läkare som undersöker urinblåsan med
ett cystoskop (en tunn böjlig slang) som förs in genom
urinröret. Efter det får du veta om du behöver göra fler
undersökningar.
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