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Regional enhet för avancerad urotelial
cancer vid Urologi, SUS och
Urologsektionen Helsingborgs lasarett
Sedan första januari 2013 utgör cystektomiverksamheten vid Urologi, SUS
och Urologsektionen vid Helsingborgs lasarett en enhet. Tillsammans utförs
denna kirurgi på bägge sjukhusen med fördelning utifrån befintliga resurser
och kompetens. Båda sjukhusen har en lång tradition av att behandla
dessa patienter. Sjukhusen deltar i systematisk biobankning (UROSCAN),
inkluderar patienter i kliniska studier och ansvarar för utbildning av urologer
för utredning och behandling av urotelial cancer.

Båda verksamheterna utför kirurgisk metodutveckling på området inom
ramen för etikgodkända kliniska studier. Ovanligare rekonstruktioner utförs i
Malmö tillsammans med ansvarig blåscancerspecialiserad urolog från
Helsingborg.

Samtliga patienter med urotelial cancer i övre urinvägarna och invasiv
blåscancer diskuteras vid multidisciplinär konferens (MDK). MDK hålls via
länk en gång per vecka med representation av urolog,
kontaktsjuksköterska, onkolog, patolog och radiolog.

Remittenter skickar en remiss till Urologi, SUS Malmö respektive
Urologsektionen Helsingborgs lasarett.

Vid remittering av patient med redan diagnosticerad urotelial cancer
från Södra Sjukvårdsregionen
till Urologi SUS enligt standardiserat vårdförlopp:
Telefonremiss till koordinator Kristina Ritsvall 0725-99 70 07 (Fax 040-33
73 52). Remissen gäller även som anmälan till den närmast kommande
MDK.

Postadress: 205 02 Malmö
Besöksadress i Malmö: Södra Förstadsgatan 101
Besöksadress i Lund: Getingevägen 4
Telefon (växel): Malmö: 040-33 10 00 / Lund: 046-17 10 00
Internet: www.skane.se/sus

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Till Urologsektionen Helsingborgs lasarett enligt standardiserat vårdförlopp:
Telefonremiss till koordinator Sara Nilsson tfn 042- 406 15 71
(Fax: 042 - 406 14 95). Remissen gäller även som anmälan till närmast
kommande MDK.

Följande uppgifter bör framgå av remissen:
•
•
•
•
•
•

Patientansvarig läkare
Patientansvarig kontakt ssk
Frågeställning
Tidigare sjukdomar
Nuvarande sjukdomsförlopp
Kontaktuppgifter patient inklusive mobiltelefonnummer

Förfrågningar rörande patienter som remitteras med diagnosticerad
urotelial cancer görs på telefon 040-33 19 41 respektive 042-406 15 71.
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