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Instillationsbehandling med BCG  

Instillation innebär att man sprutar in ett läkemedel i urinblåsan. Behandlingen brukar ges som 

tilläggsbehandling efter operationen TUR-B om det finns risk för att cancern kommer tillbaka och 

riskerar växa in i muskellagret.  

Vid icke muskelinvasiv urinblåsecancer är det vanligt att behandla med BCG-instillationer, 

Bacillus Calmette-Guérin. BCG är försvagade tuberkulosbakterier och har sedan länge används 

som ett vaccin mot tuberkulos, men det har även visat sig att vaccinet aktiverar kroppens eget 

immunförsvar och bekämpar vissa typer av tumörceller.  

Instillationsbehandlingen startar cirka 3–4 veckor efter operationen TUR-B. Behandlingen utförs 

av en sjuksköterska.  

Förberedelser 

Det är bra om urinblåsan är så tom som möjligt när du ska få behandlingen. Du ska därför 

undvika att dricka minst 4 timmar före varje behandlingstillfälle. Du ska också kissa precis innan 

behandlingen startar.  

Så går det till 

En tunn slang, en så kallad kateter, förs in via urinröret upp till urinblåsan. Om det finns urin kvar 

töms den ut. Ibland ges bedövningsgel innan, men om man använder en så kallad hydrofil 

kateter behövs oftast ingen bedövningsgel eftersom den glider in lätt i urinblåsan.  

Via katetern sprutas en lösning med BCG långsamt in i urinblåsan. Katetern tas sedan bort och 

du ska försöka behålla lösningen i urinblåsan i 2 timmar, men aldrig längre. Om du får kraftiga 

urinträngningar och inte kan hålla inne urinen, kan du kissa. Sitt ner för att tömma blåsan 

effektivt. Om du har svårt att kissa själv kan du få hjälp av sjuksköterskan med tappning.  

Vid första tillfället får du stanna på mottagningen för att säkerställa att du inte får någon allergisk 

reaktion och att du kan kissa efteråt. Vid resterande behandlingar får du gå hem direkt efteråt. 

Första behandlingstillfället tar cirka 2,5 timme. Följande behandlingstillfällen tar normalt cirka 

30 minuter. Behandlingen ges en gång i veckan vid 6 eller 8 tillfällen. 

Efter att du fått 6 behandlingar gör man en cystoskopi av urinblåsan för att bedöma om du 

behöver få fortsatt behandling, så kallade boosterdoser. Boosterdoser ges enligt ett speciellt 

schema. Du får mer information om det blir aktuellt för dig.  

Efteråt 

Drick mycket det första dygnet efter behandlingen för att öka genomströmningen i urinblåsan 

och minska risken för komplikationer. 

Biverkningar 

De flesta får inte så mycket besvär av behandlingen, men du kan uppleva besvär från 

urinblåsan som urinträngningar, irritation och sveda dom 2–3 första dagarna efter behandlingen. 

Vissa får en allmän sjukdomskänsla, ungefär som vid en förkylning. Besvären kräver ofta ingen 

behandling. 

Berätta för vårdpersonalen om du har besvär. Det finns mycket att göra för att lindra symtomen. 
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Sena biverkningar  

I enstaka fall förvärras irritationen och leder till att det bildas ärr i urinblåsan som gör den 

trängre. Det kallas för skrumpblåsa och kan leda till besvär med täta urinträngningar. Du kan 

behöva behandling för att lugna och vidga urinblåsan. Om du får en kronisk BCG infektion efter 

behandlingen kan besvär med täta urinträngningar bli bestående. 

Kontakta din kontaktsjuksköterska om du får nya eller ökande besvär mellan dina uppföljningar.  

Viktigt 

Behandlingen kan behöva avbrytas i dessa fall:  

• Om du har en bakteriell urinvägsinfektion med symtom, tills infektionen är botad. 

• Om du har synligt blod i urinen. 

• Om du har svåra urinträngningar och mycket hög feber. Behandlingen bör då skjutas upp 1–2 

veckor eller avbrytas helt.  

• Om du får feber över 38 grader som inte går över. 

Kvinnor i fertil ålder bör använda preventivmedel under hela behandlingstiden för att undvika att 

bli gravida. Män bör använda kondom vid sexuellt umgänge i en vecka efter varje behandling för 

att inte överföra BCG-bakterier till partnern.  

Uppföljning 

6–8 veckor efter att behandlingen är slut kommer du att kallas till en cystoskopi. Du kommer 

sedan fortsätta att gå på regelbundna kontroller, till exempel urinkontroller och cystoskopier. Hur 

ofta beror på din sjukdom och resultatet av din behandling. 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du får feber över 38 grader. 

• Om du får mycket besvärande urinträngningar.  


