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GODKÄNT DATUM  ANSVARIG PROCESSLEDARE 
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Min vårdplan/utskrivningsmeddelande 
färdigbehandlad njurtumör 

 

Namn: …………………………………………………… 
 

 

Du har opererats för en njurtumör i din högra/vänstra njure. Tumören är 

borttagen i sin helhet/ är inte borttagen i sin helhet. Vid operationen togs en 

del av njuren/hela njuren bort.  

 

 

Någon tilläggsbehandling behövs inte. Uppföljning kommer att ske med 

skiktröntgen var sjätte månad inledningsvis och härefter årsvis upp till 5 år 

efter operationen. Detta sker för att vi skall upptäcka eventuella återfall i 

njurcancer. Någon av läkarna som opererat dig kommer att ringa upp dig 4-6 

veckor efter operationen för att meddela svaret på 

mikroskopiundersökningen av tumören och vilken tumörtyp du har haft. Du 

kommer också att få lämna ett blodprov 4 veckor efter operationen för 

kontroll av njurvärde och blodvärde. Cirka 6 månader efter operationen får 

du ett återbesök till urologen, med kontroll av prover före. 

Om en del av tumören bedöms vara kvar kan det ibland krävas ytterligare 

behandling, men oftast blir det uppföljning med röntgen enligt en individuell 

plan.  

Generellt är det bra att dricka 0,5-1liter extra vätska per dag resten av livet 

efter en njuroperation, för att skydda kvarvarande njurvävnad från skada. 

När du söker vård ska du berätta att en del av/hela din njure tagits bort, detta 

är viktigt för att kunna ge dig rätt läkemedel – så att din kvarvarande 

njurvävnad skyddas.  
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Inga stygn behöver tas bort efter operationen och såret brukar läka inom den 

första månaden. När man kan börja med normal fysisk aktivitet inklusive 

riktigt tunga lyft är individuellt, men promenader och måttliga lyft 

uppmuntrar vi till så snart du känner dig i form för det efter operationen. Det 

är vanligt med känselbortfall och stickningar i sårområdet efter operationen 

och det är normalt. Tecken till komplikationer är ilsken rodnad som sprider 

sig runt såren, tilltagande svullnad (måttlig svullnad är normal) och rinnande 

vätska från såren.   

 

Ytterligare information: 

 

 

Ansvarig läkare: 

 

 

Vid eventuella frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på 

urologmottagningen, på telefonnummer 0920-28 22 66, eller via Mina 

vårdkontakter på 1177.se 

 

 


