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Undersökning av urinvägarna, cystoskopi 

Vid en cystoskopi undersöks urinröret och urinblåsan med ett särskilt instrument, ett cystoskop. 

Cystoskopet är ett smalt rör med en kamera på, man kan även föra in olika instrument via det 

smala röret. Genom cystoskopet kan läkaren se hur ditt urinrör och din urinblåsa ser ut. Ibland 

tas också prover i samband med undersökningen.  

Förberedelser 

Det är vanligt att få lämna ett urinprov strax före undersökningen. Du kan behöva få antibiotika 

före undersökningen och några dagar efteråt om du har en infektion eller ökad risk för att få en 

infektion.  

Du får mer information om hur du ska förbereda dig i din kallelse till undersökningen.  

Så går det till 

Du får ligga på rygg med benen i benstöd som vid en gynekologisk undersökning eller på rygg 

på en brits. Du får underlivet tvättat med en bakteriedödande lösning och magen täcks med ett 

sterilt papper. Sedan får du en bedövningsgel som får verka en stund i urinröret.  

Läkaren för sakta in cystoskopet genom urinröret upp till urinblåsan. En koksaltlösning spolas in 

för att spänna ut urinröret och urinblåsan så att läkaren kan se bättre. Det cystoskopet filmar 

syns på en bildskärm och läkaren kan se om du har tumörer eller andra förändringar i 

urinblåsan eller urinröret. 

Undersökningen gör inte ont eftersom du har fått bedövningsgel. Men det kan kännas lite 

obehagligt när röret förs in. Det gäller särskilt om du är man och därför har ett betydligt längre 

urinrör. Du känner dig kissnödig när blåsan fylls med koksaltlösning. 

Efteråt 

Första timmen efter undersökningen kan lite bedövningsgel rinna ut ur urinröret. Därför får du ett 

trosskydd eller droppskydd för att skydda kläderna. 

Efter undersökningen kan det svida i urinröret när du kissar. Svedan minskar om du dricker 

extra mycket vatten. Att dricka mycket minskar också risken för urinvägsinfektion. Svedan 

brukar försvinna efter ett par dagar. 

Du kan också få en mindre blödning, men det brukar snabbt gå över. 

Det finns inte någon risk för att undersökningen tar bort den sexuella förmågan. 

När får jag svaret? 

Du kommer överens med din läkare om hur du får svaret och du får även veta ungefär hur lång 

tid det kan ta innan svaret kommer. 

 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Cystoskopi. 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du några dagar efter undersökningen har kvarstående problem med sveda när du 
kissar, täta trängningar och misstänker urinvägsinfektion. 

• Om du får en kraftig blödning som inte avtar. 

 


