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Benign prostatahyperplasi (BPH) 
 
Några vanliga akonymer 
BPH =  Benign ProstataHyperplasi 
LUTS = Lower Urinary Tract Symptoms 
TRUS = TransRektal UltraSonografi 

Definition 
Egentligen handlar det hela mer om LUTS än om 
BPH som ju är en PAD-diagnos. LUTS kan ju 
han andra orsaker, t e x uretrastriktur, 
blåshalsskleros eller diabetes. När benign orsak 
är fastslagen, kan i väsentliga stycken 
behandling ske i primärvården. 

Utredning 
Anamnes: 
Besvär sen barndomen (kan tyda på 
blåshalsskleros)? Distalt avflödeshinder 
(uretrastriktur)? Trauma? Infektioner? Hastigt 
påkommande besvär? Smärta? 
IPSS och tidsmiktionsmätningar: Dessa 
undersökningar görs alltså av patienten själv 
med papper, penna och klocka, d v s minimalt 
resurskrävande men ger mycket goda 
upplysningar om symptomen och upplevelserna 
av symptomen. V g se särskilt dokument! 
Lab: 
Rutinprover inkl krea och glukos +PSA. 
Palpation: 
Säger ju inte allt men i alla fall givetvis gör göras.
 

 

Residualurin: 
Kan gärna mätas, i så fall gärna med ultraljud (BS; 
bladder scan) om sådan apparatur är tillgänglig. 
Övrigt: 
Urografi eller ultraljud om krea är högt (stas?). På 
urologen törs TRUS för att bestämma prostatas 
volym. Flödesmätning. Nålbiopsi. Övriga 
sjukdomar? (Diabetes kan vara enda orsak till 
LUTS). 

Tolkning av utredningsresultat 
IPSS: 
Symptompoängen säger en hel del om vilken grad 
av besvär patienten upplever.  
10 poäng är ganska normalt. 
15-20 poäng besvärligt. 
>20 poäng uttalade besvär, i allmänhet anledning 
till urologremiss.  
Tidsmiktioner: 
<10 sek helt normalt 
<15 sek lätt förlängt 
15-20 sek ordentligt förlängd tid 
>20 sek mycket lång tid 
 

 

 

 
Fortsätter…
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Benign prostatahyperplasi (BPH) fortsättning

 

Remittera? 
• Patienter med IPSS >20, ungefär. 
• Patienter med urinretention >300 ml (denna 

gräns är lite godtycklig och beror på 
blåskapaciteten hos pat). Förses med KAD 
och remitteras. 

• Unga patienter, yngre än 45 år. 
• Patienter där uretrastriktur eller 

blåshalsskleros misstänks (se ovan!). 
PSA i överkant. Svårt att ange exakt gräns. 
10? Liten prostata - lägre gräns 

• Tveksamhet om diagnos, där ytterligare 
utredning är av värde. Bifoga naturligtvis dina 
utredningsresultat i remissen. 

Behandling 
• Alfablockerare (vid IPSS <ca 20) kan ofta 

fungera bra och har relativt snabb effekt. 
• Proscar reserveras i huvudsak för äldre 

patienter olämpliga för operation, med en stor 
prostata (volym >40 cm3). 

• TUR-P, "the golden standard", vid behandling 
kvarstår givetvis som just "the golden 
standard".Metoden har nackdelar. 

• Holmiumlaserbehandling (som innebär 
transuretral laserenukleation av prostata) är 
det senaste operationstekniska framsteget 
som verkar lovande. Återstår att utvärdera. 

• Antihormonell behandling, GnRH-analoger 
tänkbart. 

• Insterstitiell laserbehandling (transuretral 
laservärmebehandling av prostata) blev inte 
den framgång man hoppades på, bl a p g a 
ganska stort behov av eftervård. Fabianspiral 
eller andra stentmetoder förekommer, men 
inte ofta. TUMT (transuretral mikrovågsterapi) 
f n borta ur arsenalen. 

Uppföljning 
Allmänläkaren följer givetvis upp sin patient på 
rimligt vis, ev nya IPSS-mätningar. Urologen kan 
följa upp eller återremittera. Om diagnosen 
ändras bör allmänläkaren meddelas detta. Vid 
återremiss riktlinjer för fortsatt uppföljning. 

 

 

 


