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FIGUR 1
Opstilling ved laparoskopisk subtotal kolektomi.
Fotograf: overlæge
Jesper Olsen.

Laparoskopisk resektion af colon blev beskrevet første gang i 1991 [1] og anvendes nu mange steder i
Danmark og udlandet. Der er en række umiddelbare
fordele ved den laparoskopiske teknik i form af mindre smerte, mindre morbiditet, hurtigere tarmfunktion og kortere indlæggelsestid [2-6]. Indtil videre
har de fleste studier været mindre serier, nonrandomiserede og retrospektive opgørelser, men enkelte
prospektive studier [2, 7] og et enkelt Cochrane-review [8] bekræfter fordelene ved den laparoskopiske
teknik. På længere sigt kan fordelene ved laparoskopisk frem for åben kirurgi bl.a. være færre tilfælde af
adhærensileus og incisionalhernier samt et pænere
kosmetisk resultat [5, 9].
Patienter med inflammatoriske tarmsygdomme
(IBD) adskiller sig fra patienter med kolorektal cancer. De væsentligste forskelle er, at det er yngre patienter, og at patienterne undertiden bliver opereret
akut eller i en klinisk suboptimal tilstand præget af
akut inflammation og ernæringsproblemer. Laparoskopisk subtotal kolektomi for colitis ulcerosa blev
beskrevet allerede i 1992 [10], og flere steder i udlandet er laparoskopisk teknik blevet standard, men
teknikken er dog ikke udbredt i Danmark.
Formålet med denne statusartikel er at belyse de
dokumenterede og mulige fordele, der kan være ved
laparoskopisk subtotal kolektomi ved IBD.

INFLAMMATORISKE TARMSYGDOMME
Inflammatorisk tarmsygdom er en fællesbetegnelse
for morbus Crohn og colitis ulcerosa (CU). Morbus
Crohn er en segmentært udbredt kronisk transmural
inflammation, som kan forekomme overalt fra mundhule til anus. Incidensen er ca. ti pr. 100.000 indbyggere pr. år. CU er en kronisk inflammatorisk sygdom i
colons og rectums mucosa. Incidensen er ca. 17 pr.
100.000 indbyggere pr. år. Begge sygdomme rammer
især yngre mennesker mellem 15 og 30 år, kvinder
rammes lidt hyppigere end mænd. Der er indikation
for subtotal kolektomi ved colonperforation, toksisk
megakolon, livstruende blødning, hyppige eksacerbationer, manglende respons på medicinsk behandling,
steroidafhængighed, cancerprofylakse, kronisk fejlernæring, vækststandsning eller udeblevet pubertet hos
børn [11].
SUBTOTAL KOLEKTOMI OG REKONSTRUKTION VED
INFLAMMATORISKE TARMSYGDOMME
Ved akut subtotal kolektomi for IBD har der været
tradition for at anvende en tretrinsstrategi, hvor trin
et (subtotal kolektomi, enløbet terminal ileostomi) og
trin to (reservoir af terminale ileum, aflastende ileostomi) under elektive omstændigheder kan udføres
under samme operation. Ved åben teknik udføres
operationen gennem en midtlinjeincision.
Ved laparoskopisk teknik (Figur 1) er der samme
muligheder for to- og tretrinsstrategier, men præparatet fjernes gennem en Pfannenstielincision, og ileostomien trækkes frem i et porthul. Efterfølgende kan
proktektomi, dannelse af reservoir og anastomose
udføres laparoskopisk [12, 13] eller gennem Pfannenstielincisionen. Derved undgår patienten en midtlinjeincision, hvorved det kosmetiske resultat forbedres,
og risikoen for incisionalhernie reduceres [14].
SIKKERHED
I flere studier [2-6, 12, 13] samt et Cochrane-review
[8] er det dokumenteret, at laparoskopisk colonresektion er mindst lige så sikker som konventionel
åben resektion. Laparoskopisk subtotal kolektomi
viser klinisk relevante fordele i såvel selekterede
som uselekterede patientgrupper (Tabel 1). Det
fremgår, at selv for patienter med svær akut colitis
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TABEL 1
Resultater af akut og elektiv laparoskopisk og åben kolektomi.
Reference

Total kolektomi

Antal patienter

Indikation

Diagnose

Komplikationer

Dunker et al 2000 [3]

Laparoskopisk
Åben

10
32

Akut

IBD

Minor 10%, major 50% (ns) 0%
Minor 38%, major 38% (ns)

Konverteringer Indlæggelsestid (dage)
15 (p = 0,05)
18

Seshadri et all 2001 [6]

Laparoskopisk
Åben

37
36

Blandet

Blandet

24% (ns)
44%

8%

6 (p = 0,001)
9

Bell og Seymourr 2002 [2]

Laparoskopisk
Åben

18
9

Akut

CU

33%
Ikke oplyst

0%

5 (p < 0,05)
9

Pokala et all 2005 [4]

Laparoskopisk
Åben

34
34

Elektivt

Blandet

27% (ns)
38%

12%

3 (p = 0,0001)
6

Marceau et al 2008 [13]

Laparoskopisk
Åben

40
48

Akut

IBD

35% (ns)
56%

5%

9 (ns)
12

Fowkes et al 2007 [12]

Laparoskopisk
Åben

32
8

Blandet

CU

38%
63%

3%

7
Ikke oplyst

IBD = inflammatorisk tarmsygdom; CU = colitis ulcerosa; ns = ikke statistisk signifikant (p > 0,05).

er laparoskopisk subtotal kolektomi en lige så sikker
operation som åben subtotal kolektomi, og selv om
komplikationerne var sammenlignelige, blev de
laparoskopisk opererede udskrevet signifikant hurtigere [2-4, 6].
IMMUNOLOGISK RESPONS
I et prospektivt studie blev det vist, at patienter, som
gennemgik åben kolektomi, havde et signifikant reduceret cellemedieret immunrespons på operationsdagen og på tredje postoperative dag sammenlignet
med det præoperative immunrespons. Patienter, som
gennemgik laparoskopisk kolektomi, havde uændret
cellemedieret immunrespons postoperativt [15].
Patienter med IBD, som skal opereres, er ofte i
immunsuppressiv behandling. Dette øger generelt risikoen for postoperative infektiøse komplikationer,
men det minimerede fald i immunresponset ved anvendelse af laparoskopisk teknik giver en teoretisk
mulighed for bedre resultater for denne patientgruppe. Antallet af sårinfektioner i tidligere opgørelser over laparoskopisk versus åben operation har været sammenlignelige, men det er oplagt, at der er
betydelig forskel på konsekvenserne af en infektion i
en stor midtlinjecikatrice og i et porthul.
REKONVALESCENS
Det er veldokumenteret, at laparoskopisk kirurgi
medfører kortere indlæggelse på hospital bl.a. på
grund af kortere varighed af postoperativ ileus i form
af første tarmbevægelse, tid til at flydende og senere
fast føde tåles samt tid til flatus og afføring [2-6, 8].
Dette gælder for operationer, der er gennemført i traditionelle behandlingsforløb. En ny systematisk oversigt har dog vist, at de tilgængelige data ikke tillader

en endelig konklusion vedrørende indlæggelsestid for
laparoskopisk versus åben resektion af colon, når
begge grupper gennemgår et accelereret program for
behandling og pleje [16].
Endvidere er der færre smerter og bedre lungefunktion efter laparoskopisk frem for åben kirurgi
[8]. Postoperative pneumonier er beskrevet hos 11%
efter åben kolektomi, hvorimod der ikke forekom
postoperative pneumonier efter laparoskopisk kolektomi [6]. Studiet var dog for lille, til at forskellen var
signifikant.
KOSMETIK OG LIVSKVALITET
Det kosmetiske resultat af laparoskopisk kirurgi er
bedre end efter åben kirurgi [5, 9]. Dette må tillægges en vis betydning, idet patienterne typisk er unge,
men der er dog endnu ikke påvist en sammenhæng
mellem livskvaliteten på langt sigt og operationsteknikken.
HERNIER
En række studier har vist færre incisionale hernier efter laparoskopiske end efter åbne tarmresektioner for
morbus Crohn [6, 9] og andre lidelser [17, 18], men
denne forskel fandt man dog ikke i et Cochrane-review, der omhandlede langtidsresultaterne af laparoskopisk kolorectal resektion for cancer [19]. Et hernie
i et porthul er dog mindre og ofte lettere at behandle
end et hernie i en midtlinjecikatrice, så konsekvenserne kan vise sig at være mindre.
Metoden for diagnosticering af hernier kan være
afgørende. I et nyligt studie, hvor patienterne blev
undersøgt af en speciallæge i deres hjem, fandt man
således signifikant flere incisionale hernier efter åben
end efter laparoskopisk colonresektion [17].
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FAKTABOKS
Ved akut subtotal kolektomi for inflammatorisk tarmsygdom har der
været tradition for at anvende en strategi, hvor patienten skal opereres tre gange gennem en midtlinjeincision.
Laparoskopisk subtotal kolektomi er en lige så sikker operation som
åben subtotal kolektomi – selv for patienter med svær akut colitis.
Der er en række umiddelbare fordele ved den laparoskopiske teknik i
form af færre smerter, lavere morbiditet, hurtigere tarmfunktion og
kortere indlæggelsestid.
På længere sigt kan fordelene ved laparoskopisk frem for åben kirurgi
bl.a. være færre tilfælde af adhærenceileus og incisionalhernier samt
et pænere kosmetisk resultat.

ADHÆRENCER OG ILEUS
I en kohorte på 716 patienter forekom indlæggelseskrævende tyndtarmsileus signifikant sjældnere efter
laparoskopisk tarmresektion end efter åben tarmresektion (henholdsvis 2% og 6%) [18]. Det er senere
vist, at der var signifikant færre intraabdominale adhærencer efter laparoskopisk kolektomi end efter
åben kolektomi [20]. Kuhry et al [19] fandt dog ingen signifikant forskel i forekomsten af postoperativ
ileus efter tarmresektion for cancer.
COST-BENEFIT
På såvel kort som langt sigt er der økonomiske fordele ved laparoskopisk subtotal kolektomi frem for
åben operation. Operationstiden er i nogle studier
længere, og udstyret til laparoskopisk kirurgi er dyrere end ved åben kirurgi. De større intraoperative
omkostninger opvejes dog af kortere indlæggelsestid
og mindre medicinforbrug efter laparoskopisk operation [4] eller giver endda en økonomisk gevinst [5].
Dupree et al [18] fandt ud over signifikant færre
indlæggelser på grund af tyndtarmsobstruktion også
signifikant færre reoperationer for incisionalhernier
(2% og 6% efter henholdsvis laparoskopisk og åben
tarmresektion).
DISKUSSION
Sikkerheden ved laparoskopisk frem for åben kolektomi og flere fordele på kort sigt (kortere postoperativ ileus og indlæggelse, færre smerter og færre komplikationer) er veldokumenterede [2-6, 8, 12, 13]. En
del studier over langtidsresultater efter laparoskopisk
operation beskriver endvidere færre adhærencer og
ileustilfælde, færre hernier og bedre kosmetiske resultater [5, 6, 9, 17, 18].
Laparoskopisk teknik ved subtotal kolektomi for
IBD er først inden for de seneste år ved at vinde indpas i udlandet. Flere studier har vist gode resultater
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ved laparoskopisk kirurgi for IBD – selv i akutte situationer, hvor man ellers tidligere har frygtet øgede
komplikationer (Tabel 1). Patienter med IBD skal potentielt gennemgå multiple abdominale operationer
pga. flertrinsoperationer og sygdomsforløbet ved
morbus Crohn. Det er derfor ekstra relevant at opnå
færre adhærencer [20] og tilfælde af ileus [18] samt
reoperationer for incisionale hernier [6, 9, 17, 18].
Endvidere er patienter med IBD ofte yngre, hvorfor
det kosmetiske resultat er vigtigt, og hvor eventuelle
incisionalhernier kan dominere og invalidere hverdagen i mange år efter den primære operation. Større
hernier, som må forventes ved åben kirurgi i forhold
til laparoskopisk teknik, kan ydermere socialt invalidere patienterne og medføre langtidssygemeldinger,
om end dette ikke er påvist i kontrollerede undersøgelser.
I Danmark anvendes laparoskopisk subtotal kolektomi for IBD kun enkelte steder. Det bør dog kun
være et spørgsmål om tid, før laparoskopisk kirurgi
bliver det foretrukne valg ved operation for IBD i
Danmark, da fordelene ved laparoskopien synes indlysende, såfremt teknikken beherskes. Den subtotale
kolektomi ved IBD kræver som al anden kirurgi en vis
grad af rutine, og da det samlede patientantal i
Danmark er beskedent, er det afgørende, at patienterne samles på afdelinger med rutine i laparoskopisk
kolorektal kirurgi.
KONKLUSION
Morbiditeten virker mindre ved laparoskopisk kirurgi
end ved åben kirurgi. Ud over dette synes der at være
en række fordele ved den laparoskopiske resektion
frem for åben operation i form af bedre kosmetisk resultat, færre hernier, færre adhærencer og færre
smerter. Ved en samlet vurdering af de fleste aspekter
af laparoskopisk versus åben operation er det derfor
oplagt at foretrække laparoskopisk subtotal kolektomi hos patienter med IBD, såfremt teknikken beherskes. Der er dog områder, hvor evidensen ikke er
entydig (f.eks. reoperationsrater for adhærencebetinget ileus og indlæggelsestider og morbiditet ved operation i et optimeret behandlingsprogram), hvorfor
randomiserede studier mellem åben og laparoskopisk
operation stadig bør gennemføres. Laparoskopisk
teknik skal generelt ikke indføres gennem randomiserede studier, da man herved sammenligner uøvet laparoskopi med øvet åben kirurgi. Det er derfor nødvendigt, at interesserede afdelinger indfører den
laparoskopiske teknik, og når teknikken er indlært,
kan man indgå i randomiserede studier.
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Langvarigt forbrug af milde analgetika
Forsker Marie Hargreave, forsker Ann Nielsen, forsker Christian Munk & professor Susanne K. Kjær

RESUME
INTRODUKTION: På trods af de negative helbredskonsekvenser,

der er associeret med forbrug af smertestillende medicin, er der
begrænset viden vedrørende udbredelsen af samt faktorer, der
er associeret med et sædvanligt længerevarende forbrug af
smertestillende medicin. Formålet med denne artikel er at belyse prævalensen af længerevarende sædvanligt forbrug af paracetamol, ibuprofen og acetylsalisylsyre i Danmark samt at undersøge faktorer associeret med et sådant forbrug.
MATERIALE OG METODER: Studiet er baseret på data fra to
spørgeskemaundersøgelser, der omfatter et tilfældigt udsnit af
danske kvinder og mænd (18-45 år). I alt 22.199 kvinder (svarprocent 81%) og 23.080 mænd (svarprocent 71%) blev inkluderet i undersøgelsen. Data blev analyseret ved hjælp af multivariat logistisk regression.
RESULTATER: Flere kvinder end mænd angav at have haft et
sædvanligt månedligt forbrug af paracetamol, ibuprofen og
acetylsalisylsyre igennem det seneste år. Paracetamol var det
mest anvendte præparat, hvor 20% kvinder og 13% mænd angav et månedligt forbrug. Ud over dårligt selvvurderet helbred
fandt vi, at stigende alder, lav uddannelse, bopæl i mindre urbaniserede områder, at være ryger og at være overvægtig var associeret med en højere risiko for at have haft et sædvanligt
ugentligt forbrug af paracetamol, ibuprofen eller acetylsalicylsyre, igennem det seneste år.

KONKLUSION: Længerevarende sædvanligt forbrug af smertestillende medicin er relativt udbredt blandt yngre danske mænd
og kvinder. Undersøgelsen viser en social skævhed i forbruget af
smertestillende medicin, hvorfor dette er et potentielt indsatsområde, der bør fokuseres yderligere på.

Smerte og utilpashed i hverdagen bliver ofte behandlet med smertestillende medicin, som er nogle
af de mest anvendte lægemidler i Danmark. I 2007
købte danskerne smertestillende medicin i håndkøb
for mere end 270 millioner kroner, og forbruget
synes at være stigende fra omkring 141 millioner
døgndoser i 2003 til ca. 151 millioner døgndoser
i 2007 [1].
Almindeligvis er det sikkert at anvende smertestillende medicin. Alvorlige bivirkninger kan dog
forekomme, selv ved de anbefalede doser. De hyppigste og mest alvorlige bivirkninger er gastrointestinale
blødninger og perforeringer, men leverskader og nyresvigt forekommer også [2]. Høje doser og længerevarende forbrug øger risikoen for eventuelle bivirkninger [3]. Det vurderes, at smertestillende medicin
er den medicintype, der hyppigst er årsagen til de
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