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Udredning/Ambulant regime 
 Ambulant regime – Samtale i ambulatoriet + 

Dagkirurgi 

 Svar på biopsier om 

    7-14 dage 

 Præsamtale til cysto- 

    skopi/TUR-B 

 Cystektomi præsamtale + 

    stomiambulatoriet 

Flex-/Cystoskopi 
(cytologi) og CT 

urografi, CT 

Uro-onko 

vurdering 

Cystektomi 

Renografi 

PET scanning 

TUR-B + biopsi 

Evt PET scanning 



Præ-op/per-op (1) 
 Klargøring af patienter: Individuel samtale i 

ambulatoriet via læge og sygeplejerske 

 Præsenteres for forløbet, ernæring, mobilisering, 
smertebehandling, tilbudt rygestop osv. Der udleveres 
stomimappe  

 Stomisygeplejerske inform. om livet med stomi, 
introducerer til stomipleje, stomimarkerer (efter 
præsamtalen)  

 



Præ-op/per-op (2) 
 Patienten indlægges aftenen før operation 

 Faster fra kl. 2, tørster fra kl. 6 

 Miniklyx på op-dagen kl. 6 

 Som oftest robotoperation – robotmedicin kl. 6  

 Under operation – anlagt CVK, antibiotika 



Post-op (1) 
 Ernæring- flydende kost post-op, dagen efter fuld kost 

(protindrik)  

 Mobilisering- til sengekant/stol evt. stående på 
operationsdagen. Derefter gradvist øget mobilisering 
(fysioterapeut tilknyttet) 

 Smertebehandling- Morfin/andet på ITA, fast 
Malfin/Contalgin, Gabapentin og Pamol (mm. cave) 



Post-op (2) 
 Stomioplæring- Daglig skift. Patienten begynder at se 

med (evt. tage pose af, vaske omkring), derefter klippe 
plade, påsætte pose osv...  

 Tømmer selv stomipose 

 Udskrives ca. på 7.-10. dagen 

 



Efter udskrivelsen (1) 
 2-3 uger post-op:  
 Stomiambulatoriet- Patient viser bandageskift, stomi kontrolleres, 

svar på blodprøver og histologisvar 
 3 måneder post-op:  
 Amb. kontrol forudgået af CT-urografi + renografi + blodprøver før 

CT  
 6 måneder post-op:  
 Stomiambulatoriet + Hvis T3-tumor eller lymfemetastaser ses pt. i 

lægeamb. Kontrol forudgået af CT-urografi 
 12 måneder post-op:  
    Amb. kontrol forudgået af CT-urografi + renografi + blodprøver. 

Cytologi undersøgelse 
 Herefter x 1 årligt:  
 Forudgået af skiftevis CT-urografi og renografi. Cytologi 

undersøgelse 
 



Efter udskrivelsen (2) 
 Hjemmesygeplejerske kontaktes ved behov:  

a) Hjælp til stomipleje 

b) Fragmin 

c) Bevillingsansøgning 

 

 Sexologisk klinik på OUH- Tilbudt ved 3 eller 6 mån. 
kontrol i lægeambulatoriet 

 Rehabilitering (hjemmehjælp ved behov, 
fystioterapeut-genoptræningsplan) 


