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Revideringar i denna version 

Innehållet uppdaterat. 

 

Bakgrund, syfte och mål 

Makroskopisk hematuri är en vanlig akut sökorsak inom sjukvården och de bakomliggande 
orsakerna kan vara flera.  
 
Ex.  - Tumörsjukdom i urinvägarna  

- Stensjukdom (njursten, uretärsten, blåssten) 
- Infektion 
- Benign prostatahyperplasi  
- Postoperativ blödning (TUR-B, TUR-P) 
- Trauma   
 
 

Det är viktigt att bedöma blödningens allvarlighetsgrad för att avgöra behov av inneliggande vård 
eller akut kirurgisk åtgärd. 
 
 
Blåstamponad är ett akut tillstånd som innebär att blåsan är fylld av koagel som ibland inte kan 
avlägsnas annat än på operation. 
 
 
Vid makroskopisk hematuri är risken för bakomliggande urologisk malignitet cirka 30 procent. Med 
anledning av detta klassas hematuri numera som en välgrundad misstanke på urinblåsecancer och 
cancer i urinvägarna, vilket inkluderar dem i Standadiserat Vårdförlopp (SVF) vid följande: 
 

Makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer 50 år eller äldre. 
Misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre urinvägarna vid bilddiagnostik eller 
cystoskopi i samband med annan utredning  

 
 
För närmare information om utredningsgången var god se: 
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-
raknas/vardforlopp/kortversioner/pdf/kortversion-svf-cancer-urinblasan-ovre-urinvagarna.pdf/ 

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kortversioner/pdf/kortversion-svf-cancer-urinblasan-ovre-urinvagarna.pdf/
https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/varje-dag-raknas/vardforlopp/kortversioner/pdf/kortversion-svf-cancer-urinblasan-ovre-urinvagarna.pdf/
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Arbetsbeskrivning 

 
Bedöm allmäntillstånd och vitalparametrar. 

Lab:  
- Urinsticka och eventuellt urinodling.   

- Blodstatus, elstatus, CRP. 

 

Fråga om blodförtunnande medicinering. Bedöm risken för komplikation till blödningen, t.ex. hos 
patient med bakomliggande hjärtsjukdom.  

 

För att kunna bedöma om hematurin är färsk (lätt/signifikant blödning) eller gammal, sätt kateter 
(minst tvåvägs ch 16 alt. trevägskateter) och handspola blåsan med rikligt med NaCl, minst 1000 
ml. Utvärdera utbytet i katetern efter en stund. Om utbytet fortsätter att vara ljus-mörkrött trots 
spolning med 1 000 ml NaCl rör det sig troligen om en signifikant blödning. 
 
 
FORTSATT VÅRD 
 
Inläggning 
 
Patienter som uppfyller följande kriterier skall läggas in på sjukhus: 
  
Allmänpåverkade patienter, signifikanta blödningar eller patienter med riskfaktorer såsom 
blodförtunnande medicinering eller bakomliggande sjukdom som gör det olämpligt att skötas 
polikliniskt. 
 
 
Vid inläggning - handlägg enligt nedan: 
 

- Vid pågående signifikant blödning ska patienten läggas in med spoldropp via en 3-vägs 
hematurikateter (efter manuell spolning enligt ovan), allmäntillstånd och Hb ska följas på 
avdelning.  

- Blodgruppera. Vid stor blödning, anemi eller annan hemodynamiskt instabil patient bör 
BAS-test utföras och blodtransfusion övervägas 

- Kraftig smärta över en palpabel resistens på blåsans plats vid spolning talar för 
blåstamponad. Dessa patienter ska opereras snarast. Kontakta urologjour.  

 
 
Hemgång 
 
Patienter utan pågående signifikant blödning, allmänpåverkan eller riskfaktorer ska utredas 
poliklinisk. 
 
Informera om rikligt med dryck för att lösa upp, spola ut och förhindra obstruerande koagelbildning. 
Överväg alltid antibiotika, särskilt efter ingrepp i urinvägarna.  
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UPPFÖLJNING FÖR PATIENTER SOM SKICKAS HEM 
 
Alla patienter över 50 år ska utredas enligt SVF 

- Remiss till urologen, märk med ”SVF”. Var noggrann med att akutanteckningen/remissen 
innehåller information såsom: symtom som ligger till grund för den välgrundade misstanken, 
samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier), tidigare sjukdomar och behandlingar, 
läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin), tobaksrökning. 

- Utfärda remiss för DT-urinvägar med kontrast i flerfas. Märk remissen ”SVF” och fyll i 
aktuellt kreatininvärde i remissen. Fråga efter ”malignitet i övre urinvägar”. Remitterande 
enhet Urologmottagningen. 

 
För patienter under 50 år gäller: 

- Tyst makroskopisk hematuri (utan övriga symptom): Remiss till urolog för cystoskopi för alla 
med individuell bedömning av urolog avseende eventuell radiologi. Urotelial tumör i övre 
urinvägarna är mycket ovanligt i denna åldersgrupp, men njurtumörer är vanligare.  

- Makroskopisk hematuri med samtidiga symptom: Enstaka episoder: Utredning/behandling 
baseras på symptom. Vid misstänkt cystit, ta urinodling och ge antibiotika. Vid flanksmärta, 
beställ lågdos-CT urinvägar utan kontrast.  
Persisterande, kvarstående makrohematuri med samtidiga symtom: Remiss till urolog för 
ställningstagande till utredning. 

 
 
Kateter vid hemgång 
Patient får inte sändas hem med trevägskateter. Vid behov av kateter måste 2-vägskateter sättas. 
 
Ta ställning till om katetern skall avvecklas på vårdcentral eller om den ska vara kvar till besöket på 
urologmottagningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


