
INFORMASJON TIL KVINNER SOM SKAL CYSTOSKOPERES 

Vår adresse er Kråkerøyveien 2, 1671 Fredrikstad og vi holder til i 2. etasje der du skal følge skilt til 

Borg Kirurgiske, lege Arvid van der Hagen. Om nødvendig kan heis inn til venstre for trappen 

benyttes. Vårt telefonnummer er: 69 33 02 00 

Du er satt opp til time:  

Om undersøkelsen: 

Cystoskopi er en innvendig undersøkelse av urinblæren der et kikkertinstrument (cystoskop) føres 

inn til blæren gjennom urinrøret etter at det først har blitt satt en lokalbedøvende salve i urinrøret. 

Blæren fylles delvis med vann og instrumentet gir godt lys og har god forstørrelse slik at hele 

urinblæren kan undersøkes. Undersøkelsen utføres mens pasienten ligger i benholdere (som hos en 

gynekolog) og kan være litt ubehagelig, men det er lite smerter forbundet med dette. Selve 

undersøkelsen varer bare noen minutter selv om det settes av 30 minutter til hele konsultasjonen. 

Forberedelser: 

Vi ber deg om å ta med en urinprøve som skal analyseres når du kommer til undersøkelse. Dersom 

du står på behandling for urinveisinfeksjon må undersøkelsen utsettes til du er ferdig behandlet og 

kontrollert. Du trenger ikke være fastende undersøkelsesdagen. Dersom du benytter 

blodfortynnende medisiner ber vi deg om å opplyse om dette. Vi trenger også å vite om du er 

allergisk mot medisiner (eks. Penicillin eller Sulfa). Det er viktig at du drikker godt timene før 

undersøkelsen og møter med velfylt blære da vi ofte gjør en flowmetri som er en enkel 

undersøkelse der kraft og hastighet på urinstrålen måles. 

Etterforløp: 

Etter undersøkelsen er det vanlig å få noe hyppigere vannlatingstrang og kjenne et lett ubehag. Det 

er også vanlig at du kjenner noe svie ved den første vannlatingen etter undersøkelsen, det kan da 

også være litt blod i urinen. Den lokalbedøvende salven gjør også at du kan ha litt smålekkasjer den 

første timen og vi tilbyr derfor gjerne et lite bind for sikkerhets skyld. Du bør drikke rikelig etter 

undersøkelsen. Dersom du får symptomer på urinveisinfeksjon med økende svie ved vannlating, 

evt. feber og redusert allmenntilstand så er det viktig at du oppsøker lege. Det er heldigvis sjelden 

at det oppstår infeksjon etter en cystoskopiundersøkelse. 

Pris / Betaling:  

Undersøkelsen koster kr. 820,-  hvorav kr. 375,- påføres ditt egenandelskort. Dersom du har frikort 

betaler du kr. 445,-  Vi ber om betaling ved oppmøte enten med betalingskort eller kredittkort, 

evt. Vipps. Vi tar IKKE imot kontanter. Vi ber om at du gir oss beskjed innen 24 timer dersom 

tidspunktet ikke skulle passe, eller dersom det har oppstått noe som gjør at du ikke kan komme. 

Ved ubenyttet time og / eller for sen avbestilling vil du bli belastet med kr. 375,-. 

 

Med vennlig hilsen 

Arvid van der Hagen 

Spesialist i Urologi og Generell Kirurgi 


