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Ortotopt blåssubstitut 

När urinblåsan tas bort måste urinen samlas upp och tömmas på ett annat sätt. En metod är att 

använda en bit tarm och skapa en konstgjord blåsa, ett ortotopt blåssubstitut. Metoden bevarar 

den normala vägen att tömma urinblåsan genom urinröret.  

Så går det till 

Den konstgjorda urinblåsan skapas av cirka 55 centimeter tunntarm som kopplas ur 

tarmkanalen med bibehållen blodcirkulation. En del av den bortkopplade tunntarmen behålls 

rörformig och till den sys urinledarna fast. Resterande del delas på längden, viks och sys ihop till 

en klotformad behållare, vilket blir den nya urinblåsan. Den nya urinblåsan sys sedan fast på 

urinröret.  

För att leda urinen förbi operationsområdet och skapa bättre förutsättningar för det opererade 

området att läka, får du två tunna katetrar, så kallade uretärstentar. De läggs in genom 

urinledarna upp till njurbäckenet. Uretärstentar leds sedan ut genom väggen på blåssubstitutet 

till huden på magen. Uretärstentarna samlas oftast ihop i en stomipåse på nedre delen av 

magen. En platta fästs då på huden och på den fästs en tömbar stomipåse som samlar upp 

urinen. Uretärstentarna tas oftast bort efter cirka 10–14 dagar.  

För att den nya urinblåsan ska kunna läka bättre kommer du även att få en tillfällig, avlastande 

urinkateter via urinröret till den nya urinblåsan. Urinkatetern kommer du ha kvar upp till cirka 

3 veckor.  

Medan du har kvar uretärstentarna kommer 

den största delen av urinen att komma ut 

genom dem. Efter att de är borttagna ska all 

urin komma via den tillfälliga urinkatetern. 

Först när urinkatetern tagits bort kommer du 

att kunna tömma din nya urinblåsa via 

urinröret. Det är vanligt med urinläckage första 

tiden efter att katetern tagits bort.  

Du kommer att få träffa en uroterapeut som lär 

dig hur du ska tömma din nya urinblåsa och 

hur du kan träna din bäckenbotten. Hen 

förskriver även inkontinenshjälpmedel till dig. 

Funktion och skötsel  

Du kommer att lära dig sköta dina tillfälliga katetrar och ditt blåssubstitut på avdelningen med 

hjälp av vårdpersonal och med stöd av din kontaktsjuksköterska och uroterapeut. Du kommer 

bland annat att få lära dig att spola blåssubstitutet. Detta behöver göras regelbundet eftersom 

tarmen fortsätter producera tarmludd.  

 

När ska jag kontakta vården? 

• Om du får ont över njurarna. 

• Om du får ont i magen. 

• Om du får frossa eller feber. 

• Om urinen blir blodig, grumlig eller luktar illa. 

Ortotopt blåssubstitut. 


