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Kirurgisk behandling

ved ulcerøs kolitt



Anatomi

Operasjoner

• Indikasjon

•Ulike typer

•Komplikasjoner





Øvre del av fordøyelses systemet

Nedbrytning av mat, lite opptak før 
tynntarmen. 

Produksjon av væske, opptil 6-7 L/dag

• Munnhule, spytt

• Magesekk, saltsyre 

• Lever, galle

• Bukspyttkjertel, enzymer



Øvre del av fordøyelses systemet

Tynntarmen
• 4-6 meter lang 

2 funksjonelt ulike deler
• Øvre del med nedbrytning og 

opptak av næringsstoffer (jejunum)

• Nedre del med opptak av vitaminer 
og gallesalter (ileum)

God kapasitet, mindre enn 2 meter 
»short bowel syndrome» 



Nedre del av fordøyelses systemet

Tykktarm (kolon) og endetarm (rektum)

Tykktarm ca. 1 m, endetarm 15-20 cm. 

Enveis ventil mellom tynntarm og tykktarm (de fleste)

Ingen opptak av næringsstoffer

Funksjon tykktarm

• Absorpsjon av væske, avføringen blir formet

• Absorpsjon av salter

Funksjon endetarm

• Reservoar for avføring mellom tømminger



Kirurgisk behandling

Kirurgisk behandling er aktuelt når 

• Akutt og alvorlig sykdomsforverring uten effekt av akutt medisinsk behandling

• Øyeblikkelig hjelp operasjon

• Alvorlig kronisk sykdomsaktivitet uten effekt av medisiner 
(behandlingsrefraktær sykdom)

• Planlagt operasjon innen noen uker / måneder 



Kirurgisk behandling

Kirurgisk behandling er aktuelt når 

Påvist omfattende celleforandringer i vevsprøver

• Planlagt innen noen få måneder 

Ved påvist kreftforandringer

• Planlagt operasjon innen 2-3 uker (pakkeforløp)



Kirurgisk behandling

Tilstrebe planlegging i god tid før operasjonen(e)

• Forberede pasienten mentalt på behandlingen, godt informert om ulike 

behandlingsvalg og forventninger av å leve med stomi (utlagt tarm)

• Optimalisere allmenntilstand og ernæringstilstand 

• Redusere tid for rekonvalesens etter operasjon

• Redusere risiko for komplikasjoner



Kirurgisk behandling

Planlagt operasjon

Vurderes på felles tverrfaglig IBD-møte når medisinsk behandling ikke er tilstrekkelig.

• Gastromedisiner, gastrokirurg og røntgen lege

Forberedelse til operasjon

• Poliklinisk konsultasjon med informasjon av gastrokirurg

• Informasjon av stomi sykepleier

• Ernæringssvikt - klinisk ernæringsfysiolog

• Generell forberedelse til operasjon dersom andre sykdommer - hjerte- og/eller lungelege



Kirurgisk behandling

Øyeblikkelig hjelp operasjon

Akutt alvorlig betennelse i hele tykktarmen (fulminant  kolitt / toksisk megakolon) 
som gir fare for hull på tarmen og kan gi massive blødninger

• Sjeldent. Ca. 2-3 pasienter / år ved SUS.

Følges tett av både gastromedisiner og gastrokirurg i perioden med forsøk på 
medisinsk behandling, oftest i 3-6 dagers før ev operasjon. 



Kirurgisk behandling

Ved å fjerne hele tykk- og endetarmen 
(proktokolektomi) blir pasienten frisk.

Vanligvis 2- eller 3-stegs operasjon, som alltid 
innebærer midlertidig eller permanent stomi.

Noen pasienter kan bevare endetarmen

Noen pasienter kan få «ny» endetarm (reservoar)



Kirurgisk behandling

Alternativ 1

Fjerne hele tykk- og endetarmen, permanent tynntarms stomi. 
Enten som én eller to operasjoner.

Fordel 

Redusere risiko for komplikasjoner. Ingen kontroller av tarmen.

Ulemper

Kan ikke senere anlegge reservoar. Stor påkjenning, lang 
operasjonstid dersom alt gjøres i én operasjon. 

Aktuelt ved

Aktiv betennelse av tykk- og endetarm, oftest to operasjoner. 
Forebygging eller behandling av kreft, oftest én operasjon. 



Kirurgisk behandling

Alternativ 2

Beholde endetarmen, koble på tynntarm mot endetarm

(Noen få ganger kun fjerne deler av tykktarmen)

Fordel 

Kun en operasjon, ingen stomi

Ulemper

Risiko for komplikasjoner. Problemer med løs avføring og 
hyppige tømminger. Fremdeles sykdom, må følges opp / noen 
får proktitt og må fortsatt behandles. 

Aktuelt for

Pasienter i god form og uten aktiv betennelse i endetarmen



Kirurgisk behandling

Alternativ 3 – Reservoar

Operasjon i 3 (2) operasjoner

1. Fjerne tykktarmen, legge ut tynntarms stomi

2. Fjerne endetarmen, lage reservoar (pouch kirurgi) 
av tynntarm til «ny endetarm», avlastet med 
tynntarms stomi

3. Legge tilbake stomien

Aktuelt for 

Yngre pasienter, frisk nok til å tåle store og flere 
operasjoner og ev komplikasjoner som kan oppstå 
etterpå.



Reservoar kirurgi

Fordeler med reservoar 

• Kun midlertidig stomi

Ulemper ved reservoar

• Flere operasjoner, økt risiko for 
komplikasjoner

• Kan oppstå betennelse i reservoaret (pouchitt)

• Må forvente 5-6 tømminger/dag, ofte også 
om natten

• 5% får lekkasje av avføring

• 5-15% fjerner sitt reservoar pga plager



Kirurgisk teknikk

Laparoskopi (kikkhullskirurgi)

Laparotomi (åpen operasjon)



Operasjoner i bekkenet

Anatomisk tette forhold mellom endetarm, indre kjønnsorganer og 

urinveier. 



Operasjoner i bekkenet

Komplikasjoner som kan oppstå etter operasjon

Kvinner

• Redusert fertilitet 

• Anbefalt å vente med reservoar kirurgi til etter ønsket graviditet(er)

• Endret følsomhet i klitoris, tørrhet i skjede, urinlekkasje

• Mye normaliseres i løpet av første 2 år, bekkentrening mm

Menn 

• Impotens

• Redusert fertilitet (retrograd ejakulasjon)

• Fryse ned sæd før reservoar kirurgi



Ulcerøs kolitt og kreft

Risiko for tykk- og endetarmskreft ved ulcerøs 

• Høy inflammasjonsintensitet, dårlig effekt av medisinsk behandling

• Lang sykdomsvarighet

• Utbredt sykdom

• Tidlig debut

• Økt forekomst av tykk- og endetarmskreft i familien

• 4-5 ganger økt risiko ved leversykdom (primær skleroserende kolangitt, anbefalt 

kontroll koloskopi hvert år).



Ulcerøs kolitt og kreft

Anbefales å fjerne hele tykk- og endetarm uavhengig av subjektive plager 

med betennelse

Vanligvis uten reservoar, men reservoar operasjon som 2-stegs operasjon 

kan vurderes. 


