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Blåscancer 
Inom flödet för urotelialcancer handläggs patienten av 
urologer i nära samarbete med radiologer, patologer 
och onkologer (KS). På CStG utreds patienter med blod i 
urinen (hematuri) och misstanke om urotelialcancer med 
cystoskopi och kontrastförstärkt 4-fas datortomografi 
(Skiktröntgen). Patienterna utreds enligt SVF (standardi-
serat vårdförlopp). Patienter kan också vara färdigutredda 
av öppenvårdsurologer i vårt nätverk och remitteras till 
oss för operation. 

På CStG har 242 patienter fått diagnosen urinblåsecacner 
under 2020. Detta resulterade i 821 kontakter i form av 
inskrivningsbesök, operation, återbesök, telefonkontakt, 
mm. 

När tumören i urinblåsan påvisas, genomgår patienterna 
TUR-B (transuretral resektion av urinblåsan). Denna ope-
ration är dels diagnostisk, men i många fall även botande. 
Den bortopererade vävnaden från operationen granskas 
av en patolog och vid uvalda tillfällen (infiltrativ cancer 
eller oklar diagnos) diskuteras på en behandlingsterapi 
och i vissa fall på MDK (multidisciplinär konferens med 
Karolinska). Under 2020 utfördes 220 TUR-B operationer 
på CStG med tillhörande 304 vårdkontakter med patien-
terna. 

Även patienter med övre urinvägscancer (UTUC) 
handläggs och behandlas på CStG. Under 2020 hade 
9 patienter fått övre urinvägscancer diagnosen med 
tillhörande 36 vårdkontakter under året. Dessa patienter 
behandlas endoskopisk med Laserablation vid lokalise-
rad lågrisktumör. Vid högrisktumör sker borttagning av 
urinledaren med cancer i och tillhörande njure/njurbäcken 
(Nefruretärektomi). 

I händelse av lågrisktumör inkluderas patienterna i 
kontrollprogram med uppföljande cystoskopier antingen 
på CStG eller hos inremitterande öppenvårdsurolog 
enligt de nationella vårdprogrammet. Ytliga tumörer som 
TaG1-2 följs upp numera via öppenvårdsurologerna med 
regelbundna cystoskopi kontroller. Övriga tumörer följs 
upp på CStG. 

Patienter med intermediär till hög risk för återfall får 
adjuvant instillationsbehandling för att reducera risk för 
återfall med Mitomycin på urologmottagningen CStG. 
Patienter med intermediär till hög risk för progression 
(TaG3, T1-tumörer eller CIS) får adjuvant instillationsbe-
handling med BCG (Bacillus Calmette- Guerin) på uro-
logmottagningen CStG. Under 2020 hade vi på urologen 
109 patienter som lämpade sig för instillationer. Detta 
resulterade i 514 tillhörande kontakter med patienterna 
(antal besök för instillationer och andra vårdtillfälle). 

Vid muskelinvasiv urothelialcancer remiteras patienten till 
urologkliniken på Karolinska Sjukhuset för ställningsta-
gande till neoadjuvant cellgiftsbehandling och cystektomi 
(Borttagning av hela urinblåsan). 

Flödesägare: Rami Klaff/ Sirvan Akrawi 

Förbättringsarbete/projekt 

Vi deltar i projektet att utreda patienterna enligt SVF, med 
målet att minska ledtider. 
Under slutet av 2019 startade vi upp engångsinstillation 
(”single-shot”) av Mitomycin 40mg efter TUR-B. Instil-
lationen görs direkt efter avslutad operation inne på 
operationssalen. Denna praxis förlänger tiden till recidiv 
och minskar antalet recidiv och rekommenderas i det 
nationella vårdprogrammet för urinblåsecancer. Denna 
rutin har fungerat bra och är numera implementerad i vårt 
arbetssätt.  
Under slutet av 2020 förfinade vi vårt arbetssätt gällande 
journalföring av BCG-instillationerna, för att tydliggöra 
tidsintervallerna till varje instillation och minskar risken för 
utebliven behandling. 

Medarbetarna på urologsektionen CStG har ett långtgå-
ende vetenskapligt samarbete med Nationella registret 
för urinblåsecancer. Senaste fem åren har det resulterat i 
två vetenskapliga publikationer: 
1. Thorstenson A, Hagberg O, Ljungberg B, Liedberg 
F, Jancke G, Holmäng S, Malmström PU, Hosseini A, 
Jahnson S. Gender-related differences in urothelial 
carcinoma of the bladder: a population-based study from 
the Swedish National Registry of Urinary Bladder Cancer. 
Scand J Urol. 2016;50:292-7. 
2. Sjöström C, Thorstenson A, Ströck V, Hosseini-Aliabad 
A, Aljabery F, Liedberg F, Sherif A, Malmström PU, 
Rosell J, Gårdmark T, Jahnson S. Treatment according 
to guidelines may bridge the gender gap in outcome for 
patients with stage T1 urinary bladder cancer. Scand J 
Urol. 2018;52:186-193. 
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