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Transuretral resektion av urinblåsecancer, TUR-B 

Alla som misstänks ha urinblåsecancer behöver opereras med en metod som kallas TUR-B. 

Operationen är en del i din utredning, men kan även räcka som behandling om du har icke-

muskelinvasiv urinblåsecancer.  

Förberedelser 

Inför operationen får du lämna blodprover och en urinodling. Ibland kan man behöva ta 

antibiotika före och efter operationen. De flesta behöver även göra ett EKG före operationen. Du 

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

Så går det till 

Under operationen är du oftast sövd eller så får du ryggbedövning.  

När du är bedövad tvättas operationsområdet och kläs med sterila dukar. En läkare för in ett 

operationscystoskop i urinblåsan genom urinröret och tar bort hela eller bitar av den misstänkta 

cancertumören. Ibland kan man ta bort all tumörvävnad. Operationen tar ungefär 30–90 

minuter.  

Den vävnad som tas bort under operationen skickas på analys.  

Efteråt 

Hur länge du behöver stanna på sjukhuset beror på hur du mår och de rutiner som gäller där du 

har fått vård. Det är vanligt att stanna på sjukhuset tills katetern har tagits bort och du kan kissa 

själv igen. Vissa kan lämna sjukhuset redan samma dag. Efter en större operation kan katetern 

behöva sitta kvar i upp till en vecka. Du får då lämna sjukhuset med kateter och får information 

om hur du ska sköta den. 

Du behöver ta det lite försiktigt 2–3 veckor efter operationen. Annars kan såret i urinblåsan börja 

blöda. Du kan till exempel behöva vara sjukskriven eller få lättare arbetsuppgifter om du har ett 

arbete som är fysiskt tungt. Såret har läkt ganska bra efter cirka 4 veckor. 

De 3 första veckorna efter operationen bör du inte: 

• Springa, cykla eller utföra annan tung kroppsansträngning. 

• Krysta kraftigt när du bajsar. 

• Ha samlag. 

Biverkningar 

Det kan svida i urinröret när katetern har tagits bort och det kan läcka lite urin om du blir mycket 

kissnödig. Besvären brukar försvinna efter 1–2 veckor. 

Det kan vara svårt att hinna fram till toaletten när du blir kissnödig. Det går oftast över efter de 

första dagarna.  

Urinen kan bli lite blodfärgad då och då under de första veckorna efter operationen. Det beror 

på att det sipprar blod från operationssåret inne i urinblåsan. Då är det bra att dricka mycket så 

att urinen klarnar igen. Drick ungefär 2 liter om dagen.  

Du kan få en urinvägsinfektion efter operationen.  
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När ska jag kontakta vården? 

• Om du misstänker att du har fått en urinvägsinfektion. 

• Om du har svårt att kissa. 

Uppföljning och nästa steg  

Svaret på vävnadsanalysen visar vilken typ av urinblåsecancer du har, om tumören växer ytligt 

eller ner i urinblåsans muskellager och hur avvikande cancercellerna är jämfört med normala 

celler. Baserat på vävnadsanalysen bedömer man om du behöver någon mer behandling.  

I vissa fall görs ytterligare en TUR-B, även kallad second-look, för att kontrollera att all 

tumörvävnad togs bort vid den första operationen eller för att få mer vävnadsmaterial för analys.  

 

 

 

 

 


