
DIAGNOS 
Cancer i gallblåsa och gallvägar  

Cancer i gallblåsa och gallgångar 
Cancer i gallblåsa och gallgångar uppvisar ofta diffusa symtom. Dessa kan vara buksmärta, 
viktnedgång, trötthet, illamående och försämrad matlust. Symtomen kan komma smygande över en 
längre tid och vara svåra att tolka. De är också beroende av tumörens läge och stadium, från inga 
symtom alls till gulsot, kraftig viktnedgång och smärta. Om tumören blockerar gallvägarna är det 
vanligt att du får gulsot, så kallad ikterus. 

Cirka 300 personer per år får diagnosen cancer i gallblåsan och/eller gallvägarna utanför levern.  
75 % är 65 år eller äldre vid insjuknandet.  

 

Varför uppstår cancer i gallblåsa och gallgångar? 
Det går aldrig att säga varför en viss person får cancer. Det finns faktorer som kan öka risken för 
utveckling av cancer i gallblåsan och/eller gallgångarna. Hög ålder, gallsten, kronisk inflammation i 
gallblåsan under lång tid eller primär skleroserande kolangit är sådana faktorer.  

 

Diagnos och behandling av cancer i gallblåsan 
Det finns två huvudsakliga sätt att diagnostisera cancer i gallblåsan: 

1. Gallblåsan har opererats bort av annan orsak och den mikroskopiska undersökningen visar en 
liten cancertumör i gallblåsan. I detta fall kan gallblåseoperationen räcka som behandling. Finns 
misstanke om eller bevis för mer omfattande cancer, rekommenderas en kompletterande operation 
av lever och gallgångar.  

2. Utredning av buksmärta med röntgen visar misstanke om gallblåsecancer. Då erbjuds du i första 
hand operation av lever, gallblåsa och gallgångar. 

Om det visar sig att cancertumören har vuxit in i närliggande organ och/eller man har hittat 
dottertumörer (metastaser) kan sjukdomen vanligen inte botas med operation. Den behandling du då 
kan erbjudas är cytostatikabehandling med en lindrande inriktning, så kallad palliativ behandling.  

 

Behandling av cancer i gallgångarna 
Cancer i gallgångarna kan uppkomma både i levern och även i gallgångarna utanför levern. Vilken 
behandling du kan få beror på flera olika faktorer: vilken typ av cancer du har, dess spridning, dess 
förhållande till blodkärl och omgivande organ, eventuella dottertumörer (metastaser) och ditt 
allmäntillstånd.  

 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Gallvägscancer.  
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