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DOKUMENTETS GILTIGHETSOMRÅDE: 
Detta dokument riktar sig till alla vårdgivare som utreder och behandlar urotelial cancer i urinblåsa 

och övre urinvägar i Region Stockholm. Det utgör en skarp rekommendation för planering av vård 

och är en komplettering till det nationella vårdprogrammet för cancer i urinblåsa och övre urinvägar. 

Dokumentet är giltigt till dess det upphävs från Regionalt Cancercentrum, Stockholm. Dokumentet 

kommer att uppdateras beroende på utvecklingen. 

SYFTE: 
Att minska smittspridning under pågående epidemi genom att minimera besök på vårdinrättningar, 

att minimera åtgärder med risk för slutenvårdskrävande komplikationer, samt att identifiera de 

patienter som är i störst behov av snar handläggning. 

ALLMÄNNA RIKTLINJER: 
Beställ undersökningar och boka besök enbart om resultatet är avgörande betydelse för 

handläggningen. Överväg att skjuta upp medicinska åtgärder som inte tydligt påverkar 

progressionsrisk. Rådgör med överläkare. Personer >70 år är särskilt utsatta för viruset – deras 

fysiska vårdkontakter ska begränsas till ett minimum. 

REKOMMENDATIONER DIAGNOSTIK: 
Grundprincipen är att patienter med misstanke om muskelinvasiv sjukdom i urinblåsa samt tumörer i 

övre urinvägar prioriteras. Under rådande omständigheter kommer diagnostiska operationer TUR-B 

endast kunna erbjudas vid sjukhusen i regionen i mycket begränsad omfattning. 



Ingång enligt SVF kvarstår vid primärvårdsenhet och patienter med makroskopisk hematuri skall 

genomgå multifas datortomografi och hos vårdvalsurolog genomgå cystoskopi. Tumörfynd vid 

cystoskopi skall alltid leda till cytologisk analys av blåssköljvätska. Remittering sker sedan till sjukhus 

där prioritering sker enligt följande: 

1. Om datortomografi visar misstanke om tumörväxt i urinblåsa eller övre urinvägar skall 

patienten prioriteras för operation TUR-B eller uretäroskopi för diagnostik/fokal behandling. 

Här är risken för muskelinvasiv sjukdom störst. Gäller också om cystoskopin ger sådan 

misstanke. 

2. Om ingen tumörväxt kan ses vid datortomografi men av vårdvalsurolog diagnosticeras med 

misstänkt tumör vid cystoskopi skall blåssköljvätska alltid säkras. Om blåssköljvätska anger 

grad 3 cytologi prioriteras dessa patienter, dock efter de med misstanke om muskelinvasiv 

sjukdom. 

3. För patienter med papillomatösa tumörer utan misstanke om muskelinvasiv sjukdom och 

med negativ cytologi bokas TUR-B så snart omständigheterna medger men efter de två ovan 

nämnda grupperna. I denna grupp är dödlighet av sjukdomen låg och riskerna med 

exponering för smitta i samband med vårdepisod kan överstiga nyttan. 

Patienter med fastslagen muskelinvasiv sjukdom skall även under rådande omständigheter 

skyndsamt utredas och remitteras till Karolinska Solna för ställningstagande till cystektomi med eller 

utan tillägg av cytostatika. Fall med radiologiskt stark misstanke om muskelinvasiv cancer, där 

cystektomi är ett självklart behandlingsval, kan från övriga sjukhuskliniker remitteras direkt till 

Karolinska Solna. Där kan ställningstagande tas till behov av TUR-B och i förekommande fall 

nefrostomiavlastning. 

 

 

 

REKOMMENDATIONER BEHANDLING AV  

CANCER I URINBLÅSA: 
Grundprincipen är att ställning till cystektomier vid muskelinvasiv sjukdom tas av Karolinska 

Universitetssjukhuset i enlighet med nivåstruktureringen och beslut om anpassning av denna 

verksamhet på grund av Covid-19 tas av dem.  

Detta gäller även handläggningen vid onkologisk enhet (separata rekommendationer är under 

produktion). 

För icke muskelinvasiv sjukdom av mellan- och högrisktyp gäller: 

Instillationsbehandlingar fortgår i den utsträckning som verksamheten tillåter. Patienterna tillhör pg 

av ålder riskgrupp avseende Covid-19 och ställning måste tas till risk mot nytta avseende detta. Om 

prioritering inom denna grupp behöver göras rekommenderas följande ordning 

1. BCG induktionsbehandlingar  

2. BCG uppföljande behandlingar 

3. Mitomycinbehandlingar 

Avseende TUR-B gäller texten i sektionen om diagnostik då operationen i många fall är både 

diagnostisk och terapeutisk. Vid diagnosticerade mindre recidiv skall cytologi av blåssköljvätska 



säkras och remiss från vårdvalsurolog skickas. Operationen kommer prioriteras i enlighet med text i 

diagnostikavsnittet.  

I ÖVRE URINVÄGARNA: 
Om fastställd höggradig tumör (urincytologi) prioriteras patienten till snar nefroureterektomi. 

Om misstänkt tumör på CT, oklar tumörgrad, prioriteras patienten för ureteropyeloskopi. 

 

REKOMMENDATIONER UPPFÖLJNING  

CANCER I URINBLÅSA: 
Grundprincipen är att vårdvalsurologin i större utsträckning tar hand om kontrollerna av gruppen 

icke muskelinvasiva tumörer. För de muskelinvasiva sker kontrollerna f.n. huvudsakligen vid 

Karolinska Universitetssjukhuset. 

Kontrollerna efter behandling av låg- och mellanrisk icke muskelinvasiv sjukdom sker redan i stor 

utsträckning vid vårdvalsurologiska enheter.  

Under rådande omständigheter (och så länge verksamheten vid vårdvalsurologin medger) 

rekommenderas att även patienter som behandlats för högrisk icke muskelinvasiv sjukdom 

kontrolleras inom vårdvalsurologin.  

Remittering från sjukhus skall innehålla följande information: 

1. Vilken typ av blåstumör 

2. När gjordes senaste cystoskopi 

3. När ska nästa cystoskopi göras 

4. Bekräftande att om cystoskopikontrollen är normal den därpå följande kontrollen ligger i 

tidsplanering åter på sjukhuset (gäller ej om Covid-19 drar ut på tiden) 

Då omständigheterna så medger kommer alltså kontrollerna av högrisk icke muskelinvasiv 

tumörsjukdom att återgå till sjukhusen. 

ÖVRE URINVÄGARNA: 
Sköts enligt gängse rutiner vid respektive sjukhus. 

 


