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1 Innledning  
 

1.1 Bakgrunn og formål med retningslinjene  

Analinkontinens (AI), tømmevansker og forstoppelse er anorektale funksjonsforstyrrelser 

som rammer en stor del av befolkningen. Omtrent 8 % av befolkningen opplever AI, 

prevalensen stiger med økende alder [1] og oppleves av 42- 54 % av sykehjemsbeboere [2, 

3]. AI kan oppleves som svært belastende, begrense pasientens sosiale liv og redusere 

livskvaliteten betydelig [4, 5]. Forekomst av kronisk obstipasjon varierer med 2-27%, 

avhengig av hvilken definisjon man anvender [6]. Konservative (ikke-kirurgiske) tiltak kan gi 

god behandlingseffekt for både AI og kronisk obstipasjon, og bør være første 

behandlingsvalg [7-9]. I Norge foreligger det per i dag ikke nasjonal konsensus om hva den 

konservative behandlingen skal bestå av, og mange pasienter opplever å ikke få tilstrekkelig 

hjelp. Varierende og ulik klinisk praksis gjør at det blir vanskelig å måle effekt av 

behandlingen, samt sammenligne effekt av konservative tiltak.  

En norsk skriftlig nasjonal anbefaling og retningslinje vil kunne kvalitetssikre både utredning 

og behandling av AI og kronisk obstipasjon, og gi pasienter lik mulighet til anbefalt 

pasientforløp, uavhengig av bosted. Utarbeidelsen av den norske retningslinjen er basert på 

de engelske NICE guidelines [7, 10], danske guidelines [8, 9], ICS [11], Norsk elektronisk 

legehåndbok [12], kunnskap fra klinisk praksis og litteratursøk. Der tilpasninger for norske 

forhold har vært nødvendig, er dette gjort i henhold til prinsippet for best clinical practice. 

 

1.2 Arbeidsgruppens mandat 

Utarbeide skriftlig nasjonal anbefaling og retningslinje for klinisk praksis knyttet til utredning 

og konservativ behandling av anorektale funksjonsforstyrrelser.  

 

1.3 Arbeidsgruppe  

Marianne Nicolaisen, Prosjektansvarlig/Leder KIB 

Kari Johannessen, spesialsykepleier/prosjektleder 

Steen Buntzen, overlege i gastrokirurgi/ fag- og forskningsleder KIB/ UNN 
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Hege Hølmo Johannessen, fysioterapeut, Sykehuset Østfold  

Signe Nilssen Stafne, fysioterapeut, St. Olavs Hospital/ NTNU 

Torill Olsen, stomisykepleier, Haukeland universitetssykehus 

Arnfinn Seim, representant fra kommunehelsetjenesten/ fastlege i Rissa, professor i 

allmenmedisin ved NTNU 

Arvid Stordahl, overlege, gastrokirurgi, Sykehuset Østfold 

Mette Hammer, stomisykepleier, AHUS 

Nazir Naimy, overlege, gastrokirurgi, AHUS 

Anita Thomassen Lindam, stomisykepleier, AHUS 

Bjørg Furnes, overlege, Gastrokirurgi, Haukeland universitetssykehus 

Julia Jønsson Trevor, fysioterapeut, Sykehuset Østfold 

Tonje Hapalahti, brukerrepresentant, sentralstyremedlem i Norsk forening for personer med 

urologiske sykdommer og inkontinens (NOFUS) 

 

1.4 Retningslinjen omhandler 

o Beskrive hva en basal- og spesialistutredning bør bestå av, med hensyn til etiologi og 

hovedsymptomer. 

o Gi en oversikt over anbefalte konservative behandlingstiltak for henholdsvis basal- og 

spesialistbehandling, basert på evidens, etiologi og hovedsymptomer. 

o Gi en oversikt over anerkjente skåringsverktøy for utredning og evaluering av tiltak. 

 

1.5 Pasientgruppe 

Voksne pasienter som opplever: 

o Lekkasje for avføring og/eller luft  

o Hastverksplager 

o Tømmevansker  

o Kronisk obstipasjon 

Retningslinjen omhandler ikke problemstillinger som proctalgia fugax, coxidyni og 

pudendalnevralgi. 
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1.6 Målgrupper 

Leger, fysioterapeuter og sykepleiere i primær- og spesialisthelsetjenesten. 

 

1.7 Begrepsforklaringer  

Følgende begrepsforklaringer har utgangspunkt i boka «Incontinence - 6th Edition» [11] og 

rapport for terminologi av kvinnelig anorektal dysfunksjon fra International Urogynecological 

Association (IUGA) og International Continence Society (ICS) [13]. I denne retningslinjen 

omfatter begrepene begge kjønn der dette passer. 

 

Konservativ behandling: I denne forbindelse ikke-kirurgisk intervensjon som benyttes for å 

redusere anorektale funksjonsforstyrrelser eller forebygge forverring av denne. Inkluderer 

farmakologisk behandling [4]. 

 

Anorektale inkontinenssymptomer og diagnoser: 

o Analinkontinens (AI) Ufrivillig avgang/lekkasje av avføring og/eller luft og/eller slim.   

o Fekalinkontinens (FI) Ufrivillig avgang/lekkasje av avføring. 

o Flatusinkontinens Ufrivillig avgang/lekkasje av luft. 

o Dobbelinkontinens Både AI og urininkontinens. 

o Coital fekal (flatus) inkontinens Lekkasje for avføring (og/eller luft) under vaginalt 

samleie. 

o Fecal (flatus) urgency/hastverkslekkasje Ufrivillig avgang av luft og/eller avføring i 

forbindelse med hastverkstrang.  

o Passiv fekalinkontinens Ufrivillig lekkasje av flytende eller fast avføring uten varsel 

eller avføringstrang, eller problemer med rengjøring etter tømming. 

o Soiling Kontinuerlig eller periodevis siving av mindre mengde avføring.  

o Overflow fekalinkontinens Siving av avføring som følge av rektal obstipasjon. 
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Defekasjons-, postdefekasjonssymptomer og diagnoser: 

o Obstipasjon/forstoppelse Sjelden tarmtømming, og/eller ufullstendig tømming, 

og/eller at man må presse eller bruke manuell assistanse for å oppnå tilfredsstillende 

tømming.  

Obstipasjon diagnostieres etter Rome IV kriterier [14]1, og kan deles i to typer; slow 

transit obstipasjon (generell langsom passasje med økt transittid2), og obstruktivt 

defekasjonssyndrom (tømningsvansker). 

 Slow Transit kan deles inn i: 

 Primær/funksjonell obstipasjon Ingen åpenbar organisk forklaring 

 Sekundær obstipasjon Spesifikk årsak identifiseres, for eksempel 

livsstilsfaktorer eller medikamenter som sentralt virkende analgetika, 

kalsiumantagonister, diuretika, jern m.fl.   

 Obstruktiv defekasjonssyndrom/tømningsvansker: Følelse av at rektum ikke er 

tømt etter defekasjon på grunn av manglende fremdrift eller følelse av 

utløpshinder/blokkade. Inkluderer: Normal transittid og forlenget transittid. 

 Følelse av ufullstendig tarmtømming Følelse av at rektum ikke er tømt 

etter defeaksjon, kan etterfølges av ny avføringstrang. 

 Følelse av utløpshinder Symptomer som kan gi mistanke om anorektal 

obstruksjon.  

o Tenesmus Avføringstrang, ofte fulgt av smerter og kramper ved fravær av avføring i 

rektum. 

 

Anorektale smertesymptomer: 

o Smerte under trykking og avføring. 

o Inflammatoriske anorektale smerter: karakterisert av brennende, stikkende smerter.  

o Ikke-inflammatoriske anorektal smerte: murrende, dumpe smerter.  

                                                           
1 Se vedlegg 1 ROME IV 
2 Transittid av tarm: Hvor raskt tarminnholdet transporteres igjennom gastroentestinalkanalen 15. Bowel 
Transit Time.  [cited 2016 28.10.]; Available from: http://www.webmd.com/digestive-disorders/bowel-transit-
time#1. Dette kan objektiveres med røntgen transitt-tid, en undersøkelse der pasienten svelger 
kapsler/markører i forkant av røntgenundersøkelse. Undersøkelsen gir informasjon om: 

 Normal transittid: < 20% av markørene vises på røntgen etter 5 dager (120 timer)16. Hinton, 
J.M., J.E. Lennard-Jones, and A.C. Young, A ne method for studying gut transit times using radioopaque 
markers. Gut, 1969. 10(10): p. 842-7. 

 Forlenget transittid ≥20% av markørene vises på røntgen etter 5 dager (120 timer) 16. Ibid. 
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Andre begreper: 

o Digitalisering Bruk av fingre i rektum eller vagina for å få ut avføring. 

o Nevrogent betinget tarmdysfunksjon Nevrologiske sykdommer og skader som kan 

forstyrre tarmfunksjonen (for eksempel multippel sklerose, Parkinsons sykdom, 

myelomeningocele, sentral- og perifer nerveskade). 

o Low Anterior Resection Syndrome (LARS) Symptomer som inkontinens for luft 

og/eller avføring, forstoppelse, økt avføringsfrekvens, urgency, fragmentert avføring 

og ufullstendig tømming etter gjennomgått kirurgi med lav fremre reseksjon av 

rektum med/uten radiokjemoterapi [17-19].  

o Sterkoral diare / Obstipasjonsdiare Diaré som oppstår på grunn av forstoppelse, der 

bare løs masse/væske passerer det forstoppede partiet av tarmen [20].  

 

2 Utredning av analinkontinens  
 

2.1 Alarmsymptomer for tykk- og endetarmskreft bør alltid avklares først 

Ved tilstedeværelse av alarmsymptomer følges gjeldende Nasjonalt handlingsprogram med 

retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og. Utredningen 

bør være utført av henvisende lege/fastlege i basalutredningen, og resultatet skal fremgå 

ved eventuell videre henvisning til spesialisthelsetjenesten. Det er viktig at eventuelle 

alarmsymptomer med hensyn til tykk- og endetarmskreft kommer tydelig frem i 

henvisningen, slik at behovet for pakkeutredning ikke blir oversett [21]. 

De vanligste alarmsymptomene på tykk- og endetarmskreft er: 

o Endrede avføringsvaner 

o Magesmerter 

o Blødning 

o Anemi 

o Uventet vekttap 

o Asteni, kraftløshet, matthet 

o Diaré 

o Forstoppelse 
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2.2 Utredning av diaré før videre utredning av analinkontinens   

Løs avføring eller diaré er sterkt assosiert med AI. Dersom pasienten har diaré bør 

tilstandsspesifikke behandlingstiltak for diaré iverksettes, og først etter at diaré har blitt 

tilstrekkelig utredet og behandlet, kan vurderingen av analinsuffisiens/AI eller annen 

funksjonsforstyrrelse starte.  

 

Det er flere tilstander som kan forårsake diaré; inflammatorisk tarmsykdom, mikroskopisk 

kolitt, matallergi/-intoleranse, gallesyre malabsorpsjon, nerveskade i forbindelse med 

refluks-kirurgi, nevroendokrine tumorer, pancreassvikt, en fjernet galleblære, hypertyreose 

med flere. Også medikamenter kan forårsake AI. For eksempel kan overdose eller misbruk av 

lakserende medikamenter forårsake kronisk diaré, som kan lede til AI, spesielt hos eldre. 

Anti-anginamedisiner og antihypertensjonsmedikamenter kan nedsette interne 

sfinktertonus, mens antacid som inneholder magnesium kan fremprovosere diaré [11].  

 

2.3 Utredningsforløp analinkontinens 

 

2.3.1 Basal- og spesialistutredning av analinkontinens  

Hensikten med basalutredningen med anamneseopptak og klinisk undersøkelse er å avklare 

lekkasjetype, frekvens, konsistens og eventuelle kjente årsaker til problemene.  Dette vil 

være utgangspunkt for hvilke tiltak som bør iverksettes. Den innledende utredningen og 

behandlingen av AI bør utføres i primærhelsetjenesten [7, 10, 12]. 

 

Utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten er indisert når tiltak i primærsektoren 

ikke fører til et tilfredsstillende resultat. Helsehjelpen bør gis av helsepersonell som har 

relevant og nødvendig kunnskap og erfaring, og som arbeider innenfor etablert 

kontinensbehandling [7]. Det er utarbeidet skåringssystemer for utredning og oppfølging av 

pasienter, samt for forskning. Se oversikt over scoringsskjema i kapittel 9 og som vedlegg. 
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2.3.2 Oversikt over basal- og spesialistutredning av analinkontinens 
Ved alarmsymptomer skal gjeldende nasjonale retningslinjer følges og alltid prioriteres. Se 

kapittel. 2.1 for utdyping. 

UTREDNING ANALINKONTINENS Basal-
utredning 

Spesialist-
utredning 

Diagnostiske kriterier   

  AI: lekkasje av luft og/eller avføring • • 
  Spesifikk eller idiopatisk inkontinens • • 
Differensialdiagnoser   

  Obstipasjon med sterkoral diaré • • 

  Obstruksjon med diaré  
o Kolorektal kreft 

• • 

Anamnese generell   

 Tidligere operasjoner i bekken, rygg eller perineum/bekkenbunnen • • 

 Sykdommer/tilstander   

  Galle/pancreastilstander • • 

  Stoffskiftesykdom • • 

  Bindevevssykdom • • 

  Hypertensjon • • 

  Hjerte-/lungesykdom • • 

  Demens • • 

  Diabetes • • 

  Nevrologiske sykdommer • • 

  Nedsatt kognitiv funksjon • • 

 Bruk av medisiner   

  Antibiotika • • 

  Statiner • • 

  Antidepressiva • • 

  Morfinpreparater • • 

  Nevroleptika • • 

  Laxantia • • 

  Metformin • • 

 Pasientens høyde og vekt (BMI) • • 

 Overgrep/traumer • • 

 Kvinner   

  Fødsler; antall, forløsningsmetode 
(vaginal/vakum/tang/keisersnitt) og eventuell kjent skade på 
lukkemuskel (sfinkterskade) 

• • 

  Menopause • • 

Anamnese problemfokusert   

 Symptomer   

  Symptomdebut/varighet av plagene • • 

  Kartlegge type plager og omfang: luft, avføring, hyppighet • • 

  Avføringsfrekvens og avføringskonsistens • • 

  Passiv fekalinkontinens eller soiling • • 

  Fekal urgency/hastverkslekkasje • • 

  Blod i avføringen • • 

  Behov for avføringsmidler eller inkontinenshjelpemidler • • 

  Følelse av å ikke få tømt tarmen helt • • 
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  Vansker med rengjøring etter toalettbesøk • • 

  Sosiale konsekvenser og begrensninger:  
arbeid, seksualliv, fritid, arbeid 

• • 

  Urininkontinens • • 

 Kosthold • • 

 Fysisk aktivitet • • 

Klinisk undersøkelse av pasienten   

 Palpasjon av abdomen • • 

 Det perianale området inspiseres for:   

  Arr etter fødselstraumer eller kirurgi • • 

  Prolaps • • 

  Fistel • • 

  Hudirritasjon/hudforandringer • • 

  Asymmetri av sfinkter under kontraksjon  • • 

  Fissur • • 

 Hemoroider eller marisker  • • 

 Bruk av bukpresse for å påvise rektalprolaps (med/uten dostol) • • 

 Rektal eksplorasjon og evaluering av:   

  Sfinktertonus – evne til kontraksjon og relaksasjon • • 

  Koordinasjon av bekkenbunnsmuskulaturen  • • 

  Palpable defekter i sfinkter • • 

  Obstipasjon, fekalia i rektum/kolon • • 

 Sensibilitetstest, inkludert perianal sensibilitet • • 

Klinisk undersøkelse av pasienten - tilleggsundersøkelser   

 Ano-rektoskopi for å utelukke tumor dersom det ikke er funnet en 
klar årsak 

• • 

 Gynekologisk undersøkelse for å utelukke at 
gynekologiske/anatomiske forhold kan forklare en 
inkontinenssituasjon. Dette kan være: 

o Cystocele 
o Rectocele 
o Enterocele 

• • 

 Hgb, TSH og Ca2+  • 

Undersøkelser på spesiell indikasjon    

 Anorektal fysiologi (anal manometri)  • 

 Rektal sensibilitet  • 

 Endoanal- og/eller transperineal ultralydundersøkelse  • 

 Recto-anal-inhibisjons-refleks (RAIR), spesielt ved stråleskadet tarm  • 

 Colontransittid  • 

 Røntgen defekografi evt. supplert med dynamisk MR av bekkenet  • 

 Nevrofysiologisk undersøkelse   • 
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3 Konservativ behandling av analinkontinens 
 

Dette kapittelet gir en oversikt over de ulike behandlingsalternativer. Hver behandling 

beskrives i kapittel 6. En kombinasjon av flere konservative tiltak er ofte nødvendig for å 

oppnå symptom reduksjon. 

 

3.1 Konservativ basalbehandling av analinkontinens i primær- og 

spesialisthelsetjenesten 
 

 
 

  

o Møte pasienten med en aksepterende holdning 
o Toalettrutiner og defekasjonsstilling 
o Informasjon om inkontinensprodukter 
o Hudpleie 
o Livsstil 

 Kostråd 

 Fibertilskudd i form av vannoppløselige fibre (loppefrø/isphagula) og samtidig økt 
væskeinntak  

 Fysisk aktivitet 
o Medikamenter som påvirker tarmperistaltikk (For eksempel Loperamid) 
o Mini-irrigasjon 
o Eventuelt henvise til veiledet bekkenbunnstrening (spesialistbehandling) 
 
Evaluering av behandlingseffekt av basalbehandling: 

o Behandlingseffekten evalueres etter 4-6 uker 
o Ved manglende effekt gis tilbud om henvisning til spesialisthelsetjenesten  
o Dersom pasienten skal henvises videre til spesialisthelsetjenesten bør henvisningen 

inneholde:  

 Resultatene fra basalutredningen 

 Opplysninger om hvilke behandlingsalternativer som er forsøkt og resultatet av 
dette 
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3.2 Konservativ spesialistbehandling 
 

 

 

4 Utredning av kronisk obstipasjon 

 

Utredningsdelen gjelder for alle typer av obstipasjon (primær/sekundær obstipasjon, 

tømningsvansker samt LARS) der hvor tømningsvansker dominerer [9].  

NB! Pasienter med alarmsymptomer skal alltid være kolonutredet etter gjeldende 

retningslinjer. 

 

4.1 Utredningsforløp kronisk obstipasjon 
 

4.1.1 Basal- og spesialistutredning av kronisk obstipasjon 

Hensikten med basalutredningen med anamneseopptak og klinisk undersøkelse er å avklare 

avføringsmønster, konsistens og eventuelle kjente årsaker til problemene. Dette vil være 

utgangspunkt for hvilke tiltak som bør iverksettes. Den innledende utredningen og 

behandlingen bør utføres i primærhelsetjenesten. Utredning i spesialisthelsetjenesten er 

indisert ved behandlingsrefraktær obstipasjon.  

Utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten er indisert når tiltak i primærsektoren 

ikke fører til et tilfredsstillende resultat. Helsehjelpen bør gis av helsepersonell som har 

o Bekkenbunnstrening (fokus på styrke, utholdenhet, koordinasjon og avspenning) 

 Biofeedbackveiledet trening 
o Elektrostimulering 
o Transanal irrigasjon 
 
Evaluering av behandlingseffekt av spesialistbehandling: 

o Effekt av bekkenbunnstrening: knipeevne vurderes etter tre måneder, deretter 
individuell vurdering 

o Øvrig konservativ behandling: behandlingseffekt evalueres etter 3-6 måneder 
o Ved utilfredsstillende effekt etter 6 måneder skal det vurderes om pasienten kan ha 

effekt av kirurgisk intervensjon 

 Ta stilling til eventuelle kirurgiske alternativer 
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relevant og nødvendig kunnskap og erfaring, og som arbeider innenfor etablert 

kontinensbehandling [7]. Det er utarbeidet skåringssystemer for utredning og oppfølging av 

pasienter, samt for forskning. Se oversikt over scoringsskjema i kapittel 9 og som vedlegg. 

 

 

4.1.2 Basal- og spesialistutredning av kronisk obstipasjon 
 

Ved alarmsymptomer skal gjeldende nasjonale retningslinjer følges, og alltid prioriteres først.  

Se kap. 2.1 for utdyping. 

UTREDNING KRONISK OBSTIPASJON Basal-
utredning 

Spesialist-
utredning 

Diagnostiske kriterier   

  Obstipasjon ifølge Rome IV kriterier[14] • • 
  Primær- eller sekundær obstipasjon • • 

  Obstipasjonstype; slow transit obstipasjon, normal transit 
obstipasjon, følelse av ufullstendig tømming eller LARS (Low 
Anterior Resection Syndrome) 

 • 

  Medfødt; Mb Hirschsprung, dysganglionoser  • 
Anamnese generell   

 Tidligere operasjoner i bekken, rygg eller perineum/bekkenbunnen • • 

 Kjente sykdommer/tilstander • • 

 Medisiner som kan forårsake obstipasjon, for eksempel: • • 

  Analgetika, f.eks. Paralgin Forte og opioider • • 

  Kalsium-antagonister • • 

  Antiarytmika • • 

  Diuretika • • 

  Antikolinergika • • 

  Jern • • 

  Psykofarmaka • • 

  Antirevmatika • • 

 Pasientens høyde og vekt (BMI) • • 

 Overgrep/traumer • • 

 Kvinner   

  Fødsler; antall,  
forløsningsmetode (vaginal/vakum/tang/keisersnitt) og  
eventuell kjent skade på lukkemuskel (sfinkterskade) 

• • 

  Menopause • • 

Anamnese problemfokusert    

 Symptomer   

  Symptomdebut/varighet av plagene • • 

  Kartlegge type plager og omfang: luft, avføring, hyppighet • • 

  Avføringsfrekvens og avføringskonsistens • • 

  Passiv fekalinkontinens eller soiling • • 

  Fekal urgency/hastverkslekkasje • • 

  Blod i avføringen • • 

  Behov for avføringsmidler eller inkontinenshjelpemidler • • 

  Følelse av å ikke få tømt tarmen helt • • 
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  Vansker med rengjøring etter toalettbesøk • • 

  Sosiale konsekvenser og begrensninger:  
Arbeid, seksualliv, fritid, arbeid 

• • 

 Gjennomgang av kost og mosjonsvaner • • 

Klinisk undersøkelse    

 Klinisk undersøkelse (med pasienten i sideleie eller benholdere) for 
å utelukke 

• • 

  Anorektale tumorer • • 

  Fissur • • 

  Hemoroider • • 

  Sfinkter dysfunksjon • • 

  Innhold i ampullen • • 

 Undersøkelsen omfatter   

  Palpasjon av abdomen • • 

  Inspeksjon av perineum • • 

  Rektal eksplorasjon • • 

  Rectoscopi • • 

Klinisk undersøkelse av pasienten - tilleggsundersøkelser   

 Gynekologisk undersøkelse for å utelukke at gynekologiske 
/anatomiske forhold kan forklare en obstipasjonstilstand.  
Dette kan f.eks være 

o Cystocele 
o Rectocele 
o Enterocele 

• • 

 Hgb, TSH og Ca2+  • 

Undersøkelser på spesiell indikasjon   

 Anorektal fysiologi (anal manometri)  • 

 Anal og rektal sensibilitet  • 

 Anal sfinkter EMG med ballong-ekspulsjonstest   • 

 Recto-anal-inhibisjons-refleks (RAIR)  • 

 Objektivisering av colontransittid 
            St. Marks [16] eller Göteborg metoden [22] 

 • 

 Endoanal- og perineal ultralydundersøkelse  • 

 Røntgen defekografi evt. supplert med dynamisk MR av bekkenet  • 
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5 Konservativ behandling av kronisk obstipasjon 

 

Dette kapittelet gir en oversikt over de ulike behandlingsalternativer. Hver behandling 

beskrives i kapittel 7. En kombinasjon av flere konservative tiltak er ofte nødvendig for å 

oppnå symptom reduksjon. 

 

5.1 Konservativ basalbehandling av kronisk obstipasjon i primær- og 

spesialisthelsetjenesten 
 

 

 

o Møte pasienten med en aksepterende holdning  
o Toalettrutiner og defekasjonsstilling 
o Fokus på livsstil, kost og medisinering 

 Fysisk aktivitet 

 Kostråd 

 Det anbefales 25-35 g fiber hver dag i matvarer og fibertilskudd. Fibertilskudd i 
form av vannoppløselige fibre, isphagula/loppefrø eller hele linfrø og samtidig økt 
veskeinntak: Ved utilstrekkelig effekt suppleres med:  
 Laksantia: Osmotiske (f.eks. Laktulose) – forsøkes først og eventuelt med tillegg 

av peristaltikkfremmende midler (f.eks. Bisacodyl preparat (Dulcolax, Toilax), 
Natriumpicosulfat (CitraFleet, Laxoberal, Picoprep)) ved behov  

 
Evaluering av behandlingseffekt av basalbehandling: 

o Behandlingseffekten evalueres etter 4-6 uker 
o Ved manglende effekt gis tilbud om henvisning til spesialisthelsetjenesten  
o Dersom pasienten skal henvises videre til spesialisthelsetjenesten bør henvisningen 

inneholde:  

 Resultatene fra basalutredning  

 Opplysninger om hvilke behandlingsalternativer som er forsøkt og resultatet av 
disse 
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5.2 Konservativ spesialistbehandling  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

o Bekkenbunnstrening med fokus på avspenning og unngå paradoksal kontraksjon ved 
defekasjon.  

 Biofeedback 

 Elektrostimulering 
o Tarmskylling 

 Ballongskyllesprøyte 

 Transanal irrigasjon 
o Ved manglende effekt av laksantia kan Prukaluprid (Resolor) eller Linaklotid (Constella 

–  ved IBS med obstipasjon) forsøkes  
 

Evaluering av behandlingseffekt av spesialistbehandling: 

o Effekt av bekkenbunnstrening: koordinasjonsevnen vurderes etter tre måneder, 
deretter individuell vurdering 

o Øvrig konservativ behandling: behandlingseffekt evalueres etter 3-6 måneder 
o Ved utilfredsstillende effekt etter 6 måneder skal det vurderes om pasienten kan ha 

effekt av kirurgisk intervensjon 
 Ta stilling til eventuelle kirurgiske alternativer 
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6 Beskrivelse av konservative behandlingstiltak 
 

6.1 Qick-guide, basal- og spesialistbehandling, AI og kronisk obstipasjon 

Konservative behandlingstiltak Analinkontinens Obstipasjon 

B
as

al
b

e
h

an
d

lin
g 

Sp
e

si
al

is
tb

e
h

an
d

lin
g 

Møte pasienten med en aksepterende 
holdning 

• • 

Toalettrutiner  • • 

Defekasjonsstilling • • 

Informasjon om inkontinensprodukter   

 Analpropp •  

 Perianal rengjøring og hudpleie • • 

 Fokus på 

 Rengjøring 

 Barrierekrem 

•  

Fokus på livsstil, kost og medisinering   

 Fysisk aktivitet og mosjon • • 

 Kostråd  • • 

 Kostfiber og medikamenter • • 

Evt henvise til veiledet bekkenbunnstrening 
(spesialistbehandling) 

• • 

 Bekkenbunnstrening   

 Fokus på  

 Kontraksjons-/avspenningsevne  

 Unngå paradoksal kontraksjon ved 
defekasjon  

 Biofeedback  

• • 

Elektrostimulering • • 

Tarmirrigasjon • • 

 Ballongskyllesprøyte • • 

 Transanal irrigasjon • • 

 

 

6.2 Møte pasienten med aksepterende holdning 

Å leve med symptomer på AI kan være sosialt stigmatiserende og tabubelagt, og kan for 

mange pasienter være vanskelig å snakke om. Pasienten bør møtes med forståelse for at 

plagene kan ha innvirkning på både sosiale relasjoner og skole/arbeid. Pasienten må få god 

informasjon om sin tilstand, behandlingsmuligheter, hjelpemidler og hvem de kan henvende 

seg til ved behov for støtte og oppfølging. Det innebærer også råd om hvordan snakke med 

familie og venner om inkontinensplagene og behandlingen [7]. 
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6.3 Toalettrutiner 

Det er lite forskning som støtter anbefaling av optimale toalettrutiner. Ifølge 

ekspertuttalelser anbefales det likevel å fokusere på ideell avføringskonsistens og å etablere 

toalettrutiner med regelmessige toalettbesøk for å tømme tarmen [4, 7]. På grunn av økt 

tarmperistaltikk, angis tidspunktet like etter frokost å være et gunstig tidspunkt for 

defekasjon. NICE guidelines har følgende anbefalinger [7]: 

o Oppmuntre til å gå på toalettet for avføring etter måltid for å utnytte den 

gastrokoliske refleks 

o Tilrettelagte toalettfasiliteter som innbyr til privatliv, som er tilgjengelig og innen 

rekkevidde ved behov 

o Unngå unødvendig pressing/trykking under avføring 

o Unngå å bruke klær som er vanskelig og tidkrevende å kle av  

 

6.4 Defekasjonsstilling  
Å oppnå komplett tarmtømming under avføring kan redusere risikoen for å oppleve soiling 

og siving av avføring etter toalettbesøk. Tidligere studier har vist at den anorektale vinkelen 

reduseres i huksittende og resulterer i raskere og mer komplett tarmtømming. Det gir 

mindre behov for å bruke buktrykk sammenlignet med oppreist sittende stilling med rett 

vinkel i hoftene [6, 23-25]. For tilfredsstillende tømming av tarmen anbefales personer med 

AI og/eller obstipasjon og tømmingsproblemer å innta en lett foroverbøyd sittestilling med 

rett rygg der knærne er høyere enn hoftene (huksittende, eventuelt med bruk av fotkrakk), 

og en avslappet holdning samtidig som en puster med magen (Figur 1). 



20 
 

 

Figur 1 Illustrasjon av god defekasjonsstilling. Publisert med tillatelse fra Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og 
bekkenbunnsykdom [26] 

 

6.5 Informasjon om inkontinensprodukter 

Pasienten bør få informasjon om ulike inkontinensprodukter som bleier, analpropp, 

irrigasjonsutstyr med mer. Informasjon om produkter som inngår i offentlig refusjonsordning 

(blåresept) finnes på Helfo sine hjemmesider[27]. 

6.5.1 Analpropp 

En analpropp settes inn i endetarmen for å hindre avføringslekkasje og kan brukes inntil 12 

timer. Toleransen for bruk av analpropp avhenger av sensibiliteten i tarmen,  og kan trenes 

opp [28]. For de som tolererer analpropp, og ikke har optimal effekt av andre konservative 

eller kirurgiske tiltak, kan dette være et godt hjelpemiddel ved spesielle aktiviteter som 

trening, sosiale arrangement og reiser [29].  
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6.6 Perianal hudpleie 

Til tross for lite forskning på området, anbefales perianal hudpleie som forebyggende og 

behandlende tiltak ved AI [7, 30, 31]. For å kunne gi riktig behandling er det viktig å 

diagnostisere hva slags hudlidelse som har oppstått [32].  Hudskader som erytem eller 

erosjon, med eller uten infeksjon, kan oppstå når fuktighet og/eller avføring kommer i 

kontakt med huden. Forebygging med skift av inkontinensbind og bruk av beskyttelseshinne 

er vist å være kostnadseffektivt for å hindre hudskade eller inkontinens-assosiert dermatitt 

[33, 34]. Ved en skadet hudbarriere kan det være oppvekst av Candida Albicans eller 

Stafylokokker som må behandles [32, 34, 35]. Skånsom rengjøring, fuktighetskrem og 

barrierekrem anbefalt i behandling av irritativ dermatitt [36, 37].  

 

6.6.1 Rengjøring 

Hyppig rengjøring med vann og såpe kan føre til en kjemisk og fysisk irritasjon av huden. Hvis 

huden er maserert vil friksjon ved rengjøring eller av tøy føre til større skade. Oppbløtt hud 

med uklare grenser ses ofte i hudfolder, i setefuren og på innsiden av lårene. Maserasjon 

over tid kan føre til pigmentforandringer. Pasienten opplever hudskaden som kløe og 

brennende smerte [35]. Det anbefales at skånsom rengjøring av det perianale området 

utføres med intimdusj, mykt papir, klut, våtserviett og olje eller såpe som har pH mellom 5.4 

og 5.9 for å hindre ytterligere friksjon [36, 37].  Ved forebygging og behandling av irritativ 

deramtitt, er perianale vaskekluter med 3 % Dimethicon vist å være mer egnet ved 

rengjøring enn vann og pH-nøytral såpe [38].  

  

6.6.2 Barrierekrem 

Det finnes få studier som har vurdert effekt av ulike typer kremer og salver, og det er uklart 

hvilke barrierekremer som er mest egnet for behandling av irritativ dermatitt [39, 40]. Bruk 

av talkum kan føre til oppvekst av candida, linkluter kan føre til friksjon og gi større 

hudskade, og papir kan føre til tørr hud [36]. Fuktighetskrem som inneholder Lanolin, 

petrolatum og dimethicon eller fett fra frukter, grønnsaker, nøtter og frø anbefales som 

både forebyggende og behandlende tiltak ved tørr hud, spesielt blant eldre pasienter. 

Barrierekremer som benyttes for å beskytte og mykgjøre huden bør inneholde petrolatum 

eller dimethicone, zink, olje eller en beskyttelsesfilm. For å unngå allergisk reaksjon 
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anbefales kremer med få ingredienser og som ikke inneholder klorhexidin, alkohol og 

parfyme. Hvis det ikke er bedring innen to uker bør behov for kremer med antifungial, 

antibiotika eller steroider vurderes.  

 

6.7 Kostråd 

6.7.1 Kostråd ved anal inkontinens 

Alle kostråd er generelle. Det er derfor viktig å ta utgangspunkt i kostrådene og prøve seg 

frem for å finne de matsortene som fungerer best for den enkelte.  Det å føre en dagbok der 

matinntak og tarmtømming registreres kan være gunstig og gi en oversikt over hvordan 

kosten bør tilpasses individuelt. Det finnes få studier med evidens for hvilke konkrete 

matvarer som påvirker avføringskonsistensen.  Det finnes imidlertid studier som viser at 

avføringsinkontinente gjør kostholdsmodifikasjoner på bakgrunn av erfaringer [41, 42].  

Siden løsere avføring ofte gir økt inkontinensproblematikk er konsistensen på avføringen en 

viktig faktor som må vurderes og håndteres ved utredning og behandling av AI. For mange 

kan en fastere og mer formet avføring medføre mindre inkontinens.  Løs avføring kan være 

medikamentbetinget, forårsaket av patologi eller kirurgi i gastrointestinaltrakten eller ha sitt 

opphav i matintoleranse.  Det vanligste er imidlertid at pasienten ikke er kjent med, eller har 

fått nok informasjon om den innflytelse valg av matsorter kan ha på avføringens konsistens 

[42].  

De nasjonale kostholdsrådene [43] anbefaler et fiberrikt kosthold. Blant pasienter med AI 

kan fiber imidlertid forverre inkontinensproblematikken fordi uoppløselig fiber som cellulose 

og lignende vil trekke med seg væske i tarmkanalen slik at avføringen blir løsere, får et større 

volum, virker peristaltikkfremmende og gir hyppigere behov for tarmtømming.  I tillegg 

fordøyes denne type fiber dårlig i den menneskelige tarmkanalen og gir mye gass [44]. 

Bearbeidelse av denne type fiber før inntak er en fordel, eventuelt bør inntaket begrenses.  

Eksempler på denne type fiber er:  

o hele korn  

o alle typer kål  

o mais  

o nøtter  



23 
 

o kjerner og frø  

o tørket frukt   

 

Eksempel på andre matvarer som kan gi løsere avføring og bør begrenses inntaket av [45]:  

o sterkt krydret mat  

o fet mat 

o mat og drikke som inneholder koffein (kaffe, cola og energidrikker) 

o alkohol (spesielt rødvin)  

o kunstig søtstoff (sorbitol og xylitol).  

 

Inntak av oppløselig fiber som pektin, kan derimot være gunstig for pasienter med AI. 

Oppløselig fiber trekker til seg vann og gir en mer geleaktig og samlet avføring.  Eksempler 

på matvarer som inneholder oppløselige fiber er:  

o havre 

o bygg 

o banan  

o eple 

o potet  

o gulrot  

o søtpotet   

  

Pasienter med konstatert irritabel tarm syndrom (IBS) reagerer ofte på ulike kortkjedete 

karbohydrater som er tungt fordøyelige og som kan skape symptomer fra tarmen. Dette er 

Fermenterbare Oligosakkarider, Disakkarider, Monosakkarider og Polyoler (FODMAP). På 

denne bakgrunn er det utarbeidet en lav FODMAP-diett [46]. En del pasienter med IBS og 

inkontinens bestående av ufrivillig luftavgang, kan ha nytte av noen av kostforslagene i lav 

FODMAP-dietten [47]. 
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6.7.2 Kostfiber og medikament ved løs avføring 

En fastere og mer formet avføring er lettere å holde på og effekten av kostråd med tilskudd 

av fiber, samt medikamentell behandling (Loperamid), er veldokumentert ved AI [48-52]. 

Ved løs eller flytende avføring er regulering av avføringskonsistensen med bruk av 

loppefrøskall/ispaghulafrøskall (Vi-Siblin, Lunelax) eller Loperamid (Imodium) anbefalt 

behandlingstiltak ved AI [4, 8]. Anbefalt optimal dose er 7,1 gram loppefrøskall/ 

Ispaghulafrøskall per dag, men dosen bør tilpasses anbefalingene på gjeldende produkt. 

Behandling med loppefrøskall/ispaghulafrøskall er kostnadseffektiv. Behandlingen gir lite 

bivirkninger, spesielt obstipasjon, og kan kombineres med rektal irrigasjon [4, 8, 53]. For å 

unngå at behandlingen med loppefrøskall har forstoppende effekt, bør man innta 

tilstrekkelig væske, ca 1,5-2 liter/døgn (med mindre dette er kontraindisert), men tilpasses 

den enkeltes behov. 

Det er god praksis å prøve loppefrøskall ved AI etter strålebehandling av abdomen eller 

genitalia, samt dersom en mener at AI kan være forårsaket av forstoppelse. Bruk av 

loppefrøskall anbefales fremfor Loperamid for følgende pasientgrupper med AI [8]:  

o Eldre hjemmeboende  

o Voksne der kronisk diarè medfører AI, og annen årsak til diarè er utredet 

o Etter kirurgi for cancer recti og residiv er utelukket 

o Nyoppstått AI etter analkirurgi for benigne sykdommer 

 

Ved AI i forbindelse med diarètilstand kan Loperamid (Imodium) forsøkes. Loperamid er et 

syntetisk opiat som påvirker motorikken i tarmveggen, uten å påvirke CNS, og behandler 

akutte og kroniske diarètilstander. Loperamid kan foreskrives på blå resept. 

Refusjonsberettiget bruk av Loperamid gjelder: 

o Symptomatisk behandling av kroniske diarétilstander ved malabsorbsjon eller cystisk 

fibrose.  

o Hurtig tarmpassasje etter tarm- eller ventrikkelreseksjon.  

o Diarétilstander ved immunsvikt og ondartet kreftsykdom.  

o Palliativ behandling i livets sluttfase. 
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6.7.3 Kostråd og kostfiber ved obstipasjon 

Kostmodifikasjoner er sjeldent effektivt ved langvarig kronisk obstipasjon [45]. Før 

obstipasjonen er blitt alvorlig kan imidlertid økt inntak av kostfibre opp mot 30-35 gram per 

dag virke forebyggende og  øke antall tarmtømminger [54].  På grunn av økt gassdannelse i 

tarmene og ubehag med utspilt abdomen bør økningen av fiberinntak gjøres gradvis. Økt 

inntak av væske bør følge parallelt, ellers kan det økte fiberinntaket ha motsatt effekt [55]. 

Mye gass og magesmerter reduseres når fiberinntaket reduseres. Man skal imidlertid være 

oppmerksom på at enkelte studier viser at reduksjon av fiberinntak i noen tilfeller kan 

redusere obstipasjon da stort inntak av fiber gir en voluminøs avføring som inneholder mye 

ufordøyde rester [56]. 

I tillegg har enkelte matsorter som svisker, kli, probiotika og kiwi vist å kunne redusere 

obstipasjonsproblematikk [57-59].  

 

6.7.4 Medikament ved obstipasjon 

Ved obstipasjon kan følgende legemidler forsøkes [9]: 

Osmotiske legemidler som trekker vann inn i tarmen: 

o Makragol (for eksempel Movicol) er et avføringsmiddel til korttidsbehandling av 

obstipasjon og behandling av kronisk obstipasjon. Det gir mindre gassdannelse enn 

Lactulose. Movicol finnes som pulver til mikstur. Pakninger med 100 stk doseposer 

kan foreskrives på blå resept for enkelte grupper. Det er viktig at hver pulverdose må 

blandes med 125 ml vann, ellers uteblir effekten. 

o Lactulose (mikstur) er et avføringsmiddel som holder vannet tilbake i tarmen og øker 

volum på tarminnholdet. 

 

Peristaltikkfremmende: 

o Bisacodyl preparat (for eksempel Dulcolax)  

o Natriumpicosulfat (for eksempel Laxoberal) 
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6.7.4.1 Medikamenter ved obstipasjon i spesialisthelsetjenesten 

Ved manglende effekt kan Prukaloprid (Resolor) eller Linaklotid (Constella) forsøkes. 

Prukaloprid gir symptomatisk behandling mot kronisk obstipasjon hos voksne, der laksantia 

ikke har tilstrekkelig effekt. Anbefalt dose til voksne er 2 mg/dag. Ved manglende effekt 

etter fire uker bør pasienten undersøkes på nytt, og fordelene ved fortsatt behandling 

revurderes. Effekt utover tre måneder er ikke påvist. Ved langvarig behandling bør fordelen 

revurderes jevnlig. Svært vanlige bivirkninger er kvalme, diarè, abdominale smerter, 

hodepine, svimmelhet og nedsatt matlyst.  

Linaklotid brukes for symptomatisk behandling av moderat til alvorlig irritabel tarmsyndrom 

(IBS-C) hos voksene med samtidig obstipasjon.  

 

6.8 Fysisk aktivitet og mosjon 
Moderat fysisk aktivitet, minimum 30 minutters daglig fysisk aktivitet med moderat 

intensitet, inngår i Helsedirektoratets anbefalinger om kost [60], og anbefales som en del av 

basalbehandlingen for å redusere kronisk obstipasjon [9]. 

 
 

6.9 Bekkenbunnstrening 
 

6.9.1 Bekkenbunnstrening 

Bekkenbunnstrening (BBT) innebærer gjentagende voluntære kontraksjoner og relaksasjoner 

av bekkenbunnsmuskulaturen. Hensikten er å øke muskelstyrke, voluntær kontroll av muskel 

relaksasjon, (gjentagende) utholdenhet, koordinering og korrekt posisjon av 

bekkenbunnsmuskulaturen. BBT anbefales som første behandlingsalternativ for alle typer 

urininkontinens (UI) [61]. Det er begrenset med dokumentasjon på effekten av BBT som 

behandling for AI, men enkelte studier har vist at BBT kan redusere AI etter fødsel [62, 63]. 

Den nederlandske fysioterapeutforeningen anbefaler likevel at konservativ behandling, 

inkludert bekkenbunnstrening, bør prioriteres som førstelinjebehandling på grunn av lav 

kostnad og fravær av bieffekter [64].  

BBT som er vist å forebygge og redusere UI er basert på generelle treningsprinsipper for 

motstands/styrketrening [65, 66]. Nevrogen adaptasjon bidrar sterkt til funksjonsforbedring 

og økt evne til maksimal kraftgenerering i løpet av de første 4-8 ukene med styrketrening. 
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Nevrogen adaptasjon skjer på flere nivå i det sentrale nervesystemet og medfører økt 

rekruttering og aktiveringsgrad av muskelenhetene og synkronisering av 

aksjonspotensialene [65, 67]. Videre fremgang skyldes i økende grad muskulær hypertrofi og 

er tydelig etter ca 6 ukers motstandstrening [67, 68]. Fysiologiske endringer i sene og 

bindevev sees først etter lengre tids trening, og gir bedret støtte til styrke og 

størrelsesendringene i muskelfibrene. Muskel-sene overgangen forsterkes og bindevevet i og 

rundt de enkelte muskelfibrene øker i tykkelse.  Morfologiske endringer i bekkenbunnen 

som hypertrofi, smalere levator hiatus, redusert pubovisceral lengde og høyere posisjon av 

blære og rectumampullen i hvile er vist ved ultralyd etter intensiv bekkenbunnstrening [69].  

Med funksjonell muskelstyrke i bekkenbunnen menes det å kunne kontrahere 

bekkenbunnen i forkant av aktiviteter (for eksempel hoste, nys, hopp, løp, situps) som gir økt 

buktrykk og dermed økt risiko for lekkasje. Mange inter-relaterte elementer, som intensitet, 

volum og øvelsestype, virker inn på utvikling av funksjonell muskelstyrke og 

treningsprogrammets effektivitet og egnethet [67]. Ved aldring reduseres antall motoriske 

enheter, samtidig som antallet muskelfibre per enhet øker. Etter menopause reduseres 

muskelstyrken i bekkenbunnen på grunn av betydelig redusert østrogennivå [67, 68].  

Bekkenbunnsmuskulaturen ligger innvendig og kan være vanskelig å lokalisere for 

pasientene. Opptil 30% klarer ikke å kontrahere rett muskulatur ved første forsøk [70, 71]. 

For best resultat av treningen anbefales en grundig undersøkelse som inkluderer palpasjon 

av muskelfunksjon rektalt og eventuelt også vaginalt og en generell inspeksjon av 

kroppsholdning og pustemønster. Pasienten må få en grundig individuell opplæring i riktig 

måte å kontrahere samt relaksere muskulaturen.  

Progressiv motstandstrening øker muskelens evne til å generere kraft, og uten progresjon vil 

muskelfunksjonen kun vedlikeholdes, ikke økes [72]. Optimal frekvens, dvs. antall 

treningsøkter som gjennomføres pr dag eller uke, avhenger av intensitet og volum og 

kroppens behov for tid til å komme seg etter midlertidig utmattelse. Ved 

bekkenbunnstrening økes varighet av kontraksjonene gradvis opp mot 6-10 sekunder og 

gjentas 8-12 kontraksjoner i tre serier pr. dag [73]. Progresjon av treningen består av raske 

kontraksjoner og gradvis mer utfordrende og funksjonelle utgangsstillinger fra liggende, 

sittende, stående, gående, hopp mm.  Etter riktig opplæring er BBT enkelt å gjennomføre og 

ingen uheldige bivirkninger er registrert. Effekt av BBT er avhengig av motivasjon og at 
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pasienten gjennomfører BBT ukentlig eller daglig [62]. Treningseffekt vedlikeholdes ikke over 

tid og effekten minker etter 1-2 uker, og forsvinner i løpet av seks måneder [72, 74]. 

Treningen bør tilpasses individuelt og baseres på funksjonell målsetning og pasientens daglig 

aktivitet [67].   

 

6.9.2 Bekkenbunnstrening med biofeedback 

Biofeedback er et hjelpemiddel for å øke bevisstheten om en rekke fysiologiske funksjoner, i 

dette tilfellet spenningsnivået i bekkenbunnsmuskulaturen. Ved hjelp av instrumenter måles 

muskelaktiviteten i bekkenbunnen og målsetningen er å kunne endre den fysiologiske 

funksjonen, som for eksempel å voluntært kunne redusere eller øke muskelaktivitet. 

Effekten av BBT med biofeedback for å redusere AI er usikker, men enkelte små studier kan 

tyde på at BBT med biofeedback er mer effektivt enn bekkenbunnstrening alene. I tillegg ser 

kombinasjonen av BBT med biofeedback og elektrostimulering ut til å være mer effektivt enn 

elektrostimulering alene for å øke styrken i bekkenbunnsmuskulaturen [63, 75, 76]. 

Vedrørende effekten av biofeedbackbehandling ved dyssenerg defekasjon er studiene små 

og av variabel metodologisk kvalitet, men tendensen viser en positiv effekt av biofeedback 

[77]. 

 

6.9.3 Når skal bekkenbunnstrening avsluttes 

Basert på generelle treningsprinsipper vil en eventuell effekt av BBT være tydelig først etter 

om lag tre måneder, forutsatt at pasienten har et aktivt knip som kan trenes. Dersom 

pasienten har et sterkt redusert eller fraværende knip, koordinasjonsproblemer eller 

lignende, vil tiden det tar å sette bekkenbunnsmuskulaturen i stand til å trene legges til de 

tre månedene med strukturert BBT. Compliance og hvorvidt BBT er gjennomført i henhold til 

anbefalt frekvens, intensitet og varighet vil derfor spille en viktig rolle i vurderingen av effekt 

eller avslutning av konservativ behandling og oppstart av alternativ behandling/kirurgi.  
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6.10 Elektrostimulering 
 

6.10.1 Elektrostimulering 

Elektrostimulering har lenge vært en mye brukt behandlingsmetode for pasienter med 

inkontinens alene eller i forbindelse med annen konservativ behandling. Elektrostimulering 

kan administreres på en rekke ulike måter, og kan ved hjelp av ulike parametere individuelt 

tilpasses den enkelte pasients behov. Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan 

elektrostimulering virker, men hovedmekanismen antas å være knyttet til økt bevissthet om 

sfinktermuskulaturen. I tillegg øker elektrostimulering trolig muskelaktivitet ved å endre 

raske muskelfibre til langsomme muskelfibre og å øke kapillærtetthet samt effektiviteten i 

langsomme muskelfibre [64, 78].  

Til tross for at en rekke observasjonsstudier har vist lovende resultater på at 

elektrostimulering kan redusere AI, spesielt i kombinasjon med BBT [63], er 

kunnskapsgrunnlaget for bruk av elektrostimulering lavt. Det er få randomiserte kontrollerte 

studier som har undersøkt effekten av elektrostimulering på pasienter med AI. Resultatene 

på kort sikt er sprikende og effekten på lang sikt er usikker [64, 78]. Til tross for at det er lite 

kunnskap om hvilke pasientgrupper som har best effekt av elektrostimulering, anbefaler den 

nederlandske fysioterapeutforbundet elektrostimulering for pasienter med liten voluntær 

sfinkteraktivitet [64]. 

  

6.10.2 Tibialisstimulering  
Tibialisstimulering er perifer nervemodulering hvor tibialisnerven stimuleres for å påvirke 

nærliggende nerver som innerverer bekkenbunnen. Stimuleringen kan gjøres transcutant eller 

percutant og gjennomføres henholdsvis daglig eller ukentlig over en behandlingsperiode på 6-12 

uker. Behandlingen har få bivirkninger og er lite invasiv. Tibialisstimulering kan betegnes som et 

utprøvende behandlingsalternativ og som ved en rekke andre konservative tiltak, er det nødvendig 

med videre forskning, helst i regi av veldesignede, randomiserte studier. Basert på dagens kunnskap, 

kan man ikke utelukke at enkelte subgrupper, spesielt pasienter som har fekal urgency, kan oppleve 

bedring med individuelt tilpasset tibialisstimulering, men per i dag anbefales ikke tibialisstimulering 

som et rutinemessig behandlingsalternativ for analinkontinens [79-81]. 
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6.11 Tarmirrigasjon 
 

6.11.1 Ballongskyllesprøyte 

Det er begrenset forskning på effekten av skylling med ballongsprøyte, men enkelte studier 

tyder på at skylling av endetarmen med en liten mengde vann (mini-irrigasjon) kan ha god 

effekt blant pasienter med soiling og ufullstendig tømming av rectum [82-85]. En begrenset 

mengde kroppstemperert springvann settes inn i rectum ved hjelp av en ballongsprøyte.  

Vannet slippes ut igjen etter kort tid og rectum blir skylt. Små mengder gjenværende 

avføring vil tømmes kontrollert ut og slik redusere soiling. Behandlingen kan også initiere 

tarmtømming og gjøre avføringen lettere å få ut ved problemer med ufullstending tømming.  

 

Noen eksempler på ballongskyllesprøyter for mini-irrigasjon:  

 

6.11.2 Transanal irrigasjon 

Transanal irrigasjon er en metode for å tømme tarmen regelmessig ved å føre vann opp i 

tarmen med et rektalkateter. Vannet stimulerer tarmens muskler og skyller ut vannet slik at 

den nederste tarmen blir tømt uten å påvirke lukkefunksjonen i endetarmens muskler 

(sfinktermuskulaturen) [86]. I litteraturen er det sprikende resultater i forhold til hvilke 

pasientgrupper som kan ha effekt av transanal irrigasjon [87]. Studier viser at om lag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ulike typer ballongsprøyte med og uten utskiftbar endestykke. 
Nb. Kommer i ulike størrelser. Endestykket skal være litt lengre enn analkanalen.  
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halvparten av pasienter med avføringsforstyrrelser vil ha en god langtidseffekt av transanal 

irrigasjon [87, 88]. Irrigasjon kan derfor være et alternativ som over tid kan tilbys i 

kombinasjon med annen konservativ behandling, eller dersom annen konservativ eller 

kirurgisk behandling gir utilfredsstillende reduksjon av symptomer. Dette gjelder spesielt 

pasienter med:  

o Urgency eller AI etter fødsel/ sfinkterruptur [89] 

o Idiopatisk AI [89, 90]  

o Nevrogent betinget AI [89, 91-93] [92, 93] 

o Tømmingsproblematikk [87, 89] 

o Soilling etter endetarmkirurgi i kombinasjon med annen konservative behandling [83] 

[84] 

Blant pasienter med passiv AI/soiling og sfinkterdefekt er effekten noe mer usikker [83]. En 

av tre pasienter med kronisk idiopatisk forstoppelse og symptomer sekundært til anorectal 

kirurgi fortsatte med transanalirrigasjon [89].   

 

7 Obstipasjon hos spesielle pasientgrupper 
 

7.1 Morfinindusert obstipasjon 
Behandling med morfin og morfinlignende medikamenter er en vanlig årsak til obstipasjon 

[94, 95]. Dersom obstipasjonen ikke behandles godt nok kan det føre til at 

smertebehandlingen ikke blir tilstrekkelig. Forebygging av obstipasjon bør derfor starte 

samtidig som oppstart av morfinbehandling [9]. Det anbefales følgende behandling (ikke-

farmakologisk og farmakologisk): 

o Fibertilskudd (Ispaghula/Loppefrø, linfrø) og tilstrekkelig væsketilførsel 

o Osmotiske laksantia (Makragol, Lactulose) kan brukes enten alene eller i 

kombinasjon.  

o Ved utilstrekkelig effekt kan peristaltikkfremmende behandling (Bisacodyl preparat, 

Natriumpicosulfat) legges til [9].   
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7.2 Obstruert defekasjonssyndrom 

Obstruert defekasjonssyndrom (ODS) brukes for å karakterisere obstipasjonssymptomer som 

overdrevet pressetrang, følelse av ufullstendig tømming, følelse av blokkering og digital 

tømming. Tilstander som kan føre til mekanisk obstruksjon og dermed forstyrre 

tømmingsprosessen fra rektum kan være rectocele, enterocele eller rektalt internt prolaps 

[9]. Andre årsaker til ODS kan være sfinkter-dyssynergi eller rektal hyposensitivitet. Årsaker 

bør utredes og behandlingstiltak iverksettes avhengig av årsak og funn. Konservative tiltak 

skal forsøkes før eventuell kirurgi [96]. Pasienter med rectocele kan ha effekt av fibertilskudd 

i form av Loppefrø/Ispaghulafrø slik at de oppnår et daglig fiberinntak på ca 30 gram og 

bekkenbunnstrening for bedre strukturell støtte og fokus på å relaksere 

bekkenbunnsmuskulaturen ved defekasjon.  

 

7.3 Nevrogen kronisk obstipasjon 

Kronisk obstipasjon som følge av nevrologiske sykdommer kan forekomme samtidig som 

pasienten opplever AI. Hos disse pasientene kan en kombinasjonsbehandling av perorale 

laksantia og transanal irrigasjon føre til redusert besvær av både obstipasjon og AI [9]. Hos 

pasienter med Parkinsons sykdom kan fibertilskudd forsøkes, da fibertilskudd kan gi en 

raskere kolontransittid. 

 

7.4 Obstipasjon sekundært til kirurgi for rektumcancer 

Anorektale funksjonsforstyrrelser etter kirurgi for rektumcancer beskrives som Low Anterior 

Resection Syndrome (LARS), og består av flere symptomer[9]: 

o Hyppig avføring,  

o Besværlig defekasjon,  

o Fekal urgency   

o AI 

OBS! Lokalt kreftresidiv og anastomosestenose skal alltid utelukkes før eventuell konservativ 

behandling starter. 

Konservativ behandling som kan forsøkes er kostfiber, osmotisk virkende laksantia eller 

Imodium og stimulert defekasjon med klystersprøyte, samt transanal irrigasjon.  
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8 Evaluering og avslutning av konservativ behandling 
 

Gjelder ikke bekkenbunnstrening hos fysioterapeut (3 mnd), se eget avsnitt, punkt 6.9.3. 

 

Den initiale utredning og behandling som ivaretas av primærsektoren, bør kunne evalueres 

etter 4-6 uker. Hvis pasienten er tilfreds med resultatet kan man avslutte forløpet. Det er 

imidlertid en risiko for avtagende effekt over tid. Ved avtagende effekt over tid, eller dersom 

pasienten ikke er tilfreds, skal pasienten vurderes på nytt i primærhelsetjenesten for 

optimalisering av behandling, eller henvises til spesialisthelsetjenesten etter utført 

koloskopi.  

 

Hvis den basale behandlingen er gjennomført i primærhelsetjenesten, bør den konservative 

behandling som tilbys i spesialisthelsetjenesten ikke overstige 4-5 måneder, dvs et samlet 

forløp for konservativ behandling på maksimalt 6 måneder. Det ansees som uakseptabelt at 

en pasient skal gå lengre en 6 måneder med signifikante symptomer[97]. Det bør derfor tas 

stilling til kirurgisk intervensjon, hvis pasienten ikke er tilfreds med behandlingsresultatet. 

Det er en risiko for avtagende effekt over tid. Dersom en pasient kommer tilbake med 

gjentagende plager, skal pasienten vurderes i spesialisthelsetjenesten for optimalisering av 

den konservative behandlingen, eller vurderes for kirurgisk intervensjon. 
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9 Scoringsskjema 
Anerkjente scoringsskjema ved utredning av symptomer og evaluering av behandlingseffekt: 

 

KLASSIFISERING AV AVFØRINGSKONSISTENS 

Bristol Stool Scale 7 alternativer Klassifisering av avføringens størrelse, form 
og konsistens 
 

KARTLEGGING AV INKONTINENS 

Wexner inkontinensscore 5 spørsmål 
(0-20 poeng) 

o Lekkasje av fast og/eller flytende avføring 
o Lekkasje av luft 
o Bruk av bleie/ innlegg 
o Endring av livsstil 

 

St. Marks inkontinensscore 7 spørsmål 
(0-24 poeng) 

o Lekkasje av fast og/eller flytende avføring 
o Lekkasje av luft 
o Bruk av bleie/ innlegg 
o Endring av livsstil 
o Bruk av forstoppende medisiner 
o Evne til å utsette avføring i 15 min 

ICI-Q Bowel inkontinensscore 24 spørsmål 
 

Symptomscor AI og i hvor stor grad 
symptomene påvirker livskvaliteten 
o Lekkasje av fast og/eller flytende avføring 
o Lekkasje av luft 
o Frekvens, konsistens og urge 
o Seksualliv 
o Livskvalitet 

 

Lower anterior resection 
syndrom (LARS)-score 
 

5 spørsmål 
(0-42 poeng) 

Symptomscore for AI validert for pasienter 
med lav fremre reseksjon etter cancer recti.  
o Kontroll på avføringen 
o Lekkasje av flytende avføring 
o Avføringsfrekvens 
o Avføringsurge 
 

KARTLEGGING AV LIVSKVALITET VED ANAL INKONTINENS 

Fecal incontinence Quality of 
Life (FIQL) 

29 spørsmål o Livsstil (10 spørsmål) 
o Mestring/ oppførsel (9 spørsmål) 
o Depresjon / selvbilde (7 spørsmål)  
o Skamfølelse (3 spørsmål)  

 

KARTLEGGING AV NEVROGEN TARMDYSFUNKSJON 

Nevrogen Bowel  
Dysfunction score 

10 spørsmål 
(0-47 poeng) 

Kartlegger nevrogen tarmdysfunksjon 
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KARTLEGGING AV OBSTIPASJON 

Obstructed defecation 
syndrome score (ODSS) 
Brukes ofte sammen med 
Wexner obstipasjonscore 

5 spørsmål 
(0-20 poeng) 

o Overdreven pressing 
o Ufullstendig tømming av tarm 
o Avføringshjelp 
o Frekvens forstoppelse 

 
Wexner obstipasjonsscore  8 spørsmål 

(0-30 poeng) 
o Frekvens og tidsbruk per tømming/ 

tømmingsforsøk 
o Ufullstendig tømming og episoder 

uten vellykket tømming/24t 
o Smerter ved defekasjon og 

abdominale smerter 
o Avføringshjelp 
o Varighet  

 
Knowles-Eccersley-Scott-
Symptom (KESS) score 

11 spørsmål 
(0-39 poeng) 

o Frekvens og tidsbruk per tømming/ 
tømmingsforsøk 

o Ufullstendig tømming og episoder 
uten vellykket tømming 

o Oppblåst i bukhulen 
o Smerter ved defekasjon og 

abdominale smerter 
o Vansker med tømming pga smerter 
o Tarmskylling/ Klyster /Digitalisering 
o Avføringsmidler og konsistens  
o Varighet  

 

KARTLEGGING AV LIVSKVALITET VED OBSTIPASJON 

Patient Assessment of 
Constipation Quality of Life 
(PAC QoL) 

28 spørsmål Kartlegger livskvalitet relatert til obstipasjon. 
 
Foreløpig ingen validerte norske oversettelse. 
Engelsk versjon ble publisert i 2005 [98]. 
 

KARTLEGGING AV HELSERELATERT LIVSKVALITET 

European Quality of Life Scale 
(EQ-5D-5L) 

5 spørsmål 
 

Måler helserelatert livskvalitet  
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VEDLEGG 1 Rome IV kriterier for obstipasjon 

 

Rome IV kriteriene for obstipasjon 

 

 
 
Norsk oversettelse etter originalversjon ved Drossmann og medarbeider, 2017 [14] 

  

Funksjonell obstipasjon er en funksjonell tarmforstyrrelse i form av tømmevansker, 

uregelmessig, eller en følelse av inkomplett tarmtømming, som ikke møter kriteriene for 

IBS.  

Subjektive og objektive symptomer omfatter:  

o Pressetrang ved >25% av toalettbesøkene 

o Knollete hard avføring ved >25% av avføringene 

o Følelse av inkomplett tømming ved >25% av avføringene 

o Følelse av obstruksjon/blokkering ved >25% av avføringene 

o Behov for digital stimulering ved >25% av avføringene 

o <3 avføringer per uke. 

 

Minimum 2 av 6 overnevnte punkter må være tilstede for å møte de diagnostisk kriteriene for 

obstipasjon. 

 

 

 

Symptomene ha vært tilstede i minst de tre siste måneder og ha oppstått minst seks måneder før 

diagnosetidspunkt. 
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VEDLEGG 2 Anbefalte diagnose- og prosedyrekoder 
 

Anbefalte diagnose- og prosedyrekoder 

Diagnosekoder 

o ICD-10 kode R15 (ufrivillig avføring) registrert som hovedtilstand 

o ICD-10 kode R15 som bitilstand knyttet til en eller flere av følgende som 

hovedtilstand: 

 C20 Cancer recti 

 K59.0 Forstoppelse. 

 K59. 4 Analspasme. 

 K59.8 Andre sp. Forstyrrelser i tarm. 

 K59.9 Uspesifisert funksjonell forstyrrelse i tarm. 

 K 60.1 Kronisk anal fissur. 

 K 60.3 Anal fistel. 

 K62.0 Anal polypp. 

 K62.2 Anal prolaps. 

 K62.3 Rektal prolaps. 

 K63.4 Tarmprolaps. 

 K64.9 Hemoroider (uspes). 

 O70.2 Tredjegrads perinealrift under forløsning. 

 O70.3 Fjerdegrads perinealrift under forløsning. 

Prosedyrekoder (NCMP koder) 

o JGGX10: Utprøving og stell av inkontinens hjelpemidler. 

o JHFE20: EMG av analsfinkter. 

o KXFE00: EMG av bekkenbunnsmuskulatur. 

o OBAA00: Mestringsorientert samtale. 

o OBAB00: Veiledet og instruert fysisk trening knyttet til motorikk og/eller kondisjon. 

o OBDA00: Veiledning/opplæring vedrørende kroppsfunksjoner, følelser, seksualitet 

eller samliv. 

o  WLGX40: Behandling med biofeedback. 
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o WPCD00: Opplæring/egenmestring. 

o WPCK00: Lærings- og mestringsaktivitet vedrørende aktuell tilstand. 
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VEDLEGG 3 Bristol Stool scale 
 

The Bristol Stool Form Scale 

 

Skjema for å klassifisere avføringens form, størrelse og konsistens. Inndelt i syv typer: 

1: Separate, harde klumper som ligner nøtter 
2: Pølseformet med klumper 
3: Ligner en pølse med sprekker/revner på utsiden 
4: Ligner en pølse eller slange, smidig og myk 
5: Myke klumper med skarpe kanter (lette å få ut) 
6: Bløte, grøtaktige klumper/småbiter med ujevne kanter 
7: Vannaktig uten klumper, kun væske 

 

 

Figuren er utviklet etter Lewis & Heaton, 1997 [99] av Dr. KW Heaton, University og Bristol. 

Utgitt av firmaet Movicol etter tillatelse av Dr Heaton. 
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VEDLEGG 4 Wexner inkontinensscore 

 

Wexner inkontinensscore (0-20 poeng) 

 

<1/mnd = sjeldnere enn 1 gang pr måned. <1/uke = en eller flere ganger pr måned, men < 1/uke. 

<1/dag = ukentlig eller mer, men ikke hver dag. Alltid = en gang daglig eller oftere 

 

Norsk oversettelse etter originalversjon ved Jorge & Wexner, 1993 [100] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Inkontinenstype Aldri <1/mnd 
(Sjelden) 

<1/uke 
(Noen ganger) 

<1/dag 
(Vanligvis) 

>1/dag 
(Alltid) 

 
Formet/fast avføring 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Tynn avføring 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Luft 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Bruker bleie/bind 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Endret livsstil* 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

*Hvor ofte har lekkasjeplagene begrenset aktiviteter i hverdagslivet ditt 
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VEDLEGG  5 St. Marks inkontinensscore 
 

St. Marks inkontinensscore (0-24 poeng) 

 

Vi vil gjerne vite hvordan du har hatt det, gjennomsnittlig de siste 4 ukene.  

 

 Aldri 
(ingen 

episoder de 

siste 4 uker) 

Sjelden 

(en episode 

de siste 4 

uker) 

Av og til 
(flere episoder 

de siste 4 uker, 

ikke ukentlig) 

Ukentlig 
(flere 

episoder sist 

uker, ikke 

daglig) 

Daglig 

(en eller flere 

episoder 

daglig) 

Lekkasje av fast avføring 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Lekkasje av løs avføring 0 1 2 3 4 

Lekkasje av tarmluft 0 1 2 3 4 

Endring av livsstil 0 1 2 3 4 

         

Ja Nei 

Bruker du bleie eller plugg pga lekkasje av avføring?  2 0 

Bruker du forstoppende medisiner?    2 0 

Kan du utsette avføring i 15 minutter?    2 4 

 
 
Norsk oversettelse, etter originalversjon ved Vaizey og medarbeidere, 1999 [101] 
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VEDLEGG 6 Low Anterior Resection Syndrom (LARS) score 

 

Low anterior resection syndrom (LARS) score (0-42 poeng) 

 

Formålet med denne spørreundersøkelsen er å vurdere din tarmfunksjon. For hvert 
spørsmål skal det kun settes ett kryss. Det kan være vanskelig å velge bare ett svar, siden vi 
vet at symptomene kan forandre seg fra dag til dag for noen pasienter. Vi ber om at du 
velger det svaret som best beskriver hverdagen din. Hvis du nylig har hatt en infeksjon som 
påvirket tarmfunksjonen din, ber vi om at du ikke tar hensyn til dette. I stedet vil vi at du 
svarer på spørsmålene slik at svarene best mulig gjengir din vanlige tarmfunksjon. 
 
Hender det noen ganger at du ikke kan kontrollere din  

□ Nei, aldri             0  
□ Ja, sjeldnere enn én gang per uke        4  
□ Ja, minst én gang per uke          7  
Hender det at du har ufrivillig lekkasje av flytende avføring?  
□ Nei, aldri             0  
□ Ja, sjeldnere enn én gang per uke         3  
□ Ja, minst én gang per uke          3  
Hvor ofte har du avføring?  
□ Mer enn 7 ganger per døgn          4  
□ 4-7 ganger per døgn           2  
□ 1-3 ganger per døgn           0  
□ Sjeldnere enn én gang per døgn          5  
Hender det at du må ha avføring igjen innen en time etter forrige avføring?  
□ Nei, aldri             0  
□ Ja, sjeldnere enn én gang per uke         9  
□ Ja, minst én gang per uke                   11  
Føler du noen gang så sterk trang til å ha avføring at du må skynde deg til toalettet?  
□ Nei, aldri             0  
□ Ja, sjeldnere enn én gang per uke                  11  
□ Ja, minst én gang per uke                   16 
 
Totalsum:  
 
Tolkning:  
0-20: Ingen LARS  
21-29: Mild LARS  
30-42: Alvorlig LARS 

Tallverdiene skal ikke med i pasientversjonen.  

Tallverdiene er her tatt med da tallene utgjør utregningsmal 

 

Norsk validert oversettelse av Karliczek og medarbeidere, 2016 [102], etter originalversjon 

ved Emmertsen & Laurberg, 2012 [103]. 
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VEDLEGG 7 Fecal Incontinence and Quality of Life (FIQL) scale 

 

Fecal Incontinence and Quality of Life (FIQL) scale  

Beskrivelse av helsetilstand med analinkontinens 
 

Spørsmål 1: Generelt, vil du si at din helse er: 

  1  Utmerket 

  2  Veldig god 

  3  God 

  4  Nokså god 

  5  Dårlig 

 

For hvert av punktene nedenfor, vennligst angi hvor ofte du bekymrer deg for temaet på 

grunn av uhell med lekkasje fra endetarmen. (Hvis det er en bekymring på grunn av andre 

årsaker, sett kryss i boksen «Ikke relevant») 

 

Spørsmål 2:  

På grunn av uhell med lekkasje fra endetarmen 

Stort 

sett 

alltid 

En del Av og 

til 

Aldri Ikke 

relevant 

a. Jeg er redd for å gå ut 1 2 3 4  

b. Jeg unngår å besøke venner 1 2 3 4  

c. Jeg unngår å overnatte hjemmefra 1 2 3 4  

d. Det er vanskelig for meg å gå ut og gjøre 

ting som å gå på kino eller gå i kirken 

1 2 3 4  

e. Jeg spiser mindre før jeg går ut 1 2 3 4  

f. Når jeg er hjemmefra, prøver jeg å holde 

meg i nærheten av et toalett så mye som mulig 

1 2 3 4  

g. Det er viktig at jeg planlegger timeplanen 

min (daglige aktiviteter) rundt 

avføringsmønsteret mitt 

1 2 3 4  

h. Jeg unngår å reise 1 2 3 4  

i. Jeg bekymrer meg for å ikke nå frem til 

toalettet i tide 

1 2 3 4  

j. Jeg føler at jeg ikke har noen kontroll over 

avføringen min 

1 2 3 4  

k. Jeg kan ikke holde meg lenge nok til at jeg 

rekker frem til toalettet i tide 

1 2 3 4  

l. Jeg lekker avføring uten at jeg merker det 1 2 3 4  

m. Jeg prøver å unngå lekkasjeepisoder ved å 

oppholde meg nært et toalett 

1 2 3 4  
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På grunn av uhell med lekkasje fra endetarmen, vennligst kryss av for i hvilken grad du er 

ENIG eller UENIG med hvert enkelt av spørsmålene under. (Hvis det er en bekymring på 

grunn av andre årsaker, sett kryss i boksen Ikke relevant.) 

 

Spørsmål 3. På grunn av uhell med lekkasje 

fra endetarmen 

Enig Litt 

enig 

Litt 

uenig 

Uenig Ikke 

relevant 

a. Jeg skammer meg 1 2 3 4  

b. Jeg kan ikke gjøre mange av  

de tingene jeg har lyst til å gjøre 

1 2 3 4  

c. Jeg bekymrer meg for lekkasjeepisoder 1 2 3 4  

d. Jeg føler meg deprimert 1 2 3 4  

e. Jeg bekymrer meg for at andre skal kjenne 

avføringslukt fra meg 

1 2 3 4  

f. Jeg føler meg ikke som en frisk person 1 2 3 4  

g. Jeg har mindre glede av livet 1 2 3 4  

h. Jeg har sjeldnere sex enn det jeg har lyst til å 

ha 

1 2 3 4  

i. Jeg føler meg annerledes enn andre 

mennesker 

1 2 3 4  

j. Muligheten for lekkasje fra endetarmen er 

alltid i tankene mine 

1 2 3 4  

k. Jeg er redd for å ha sex 1 2 3 4  

l. Jeg unngår å reise med fly eller tog 1 2 3 4  

m. Jeg unngår å gå ut og spise på restaurant 1 2 3 4  

n. Hver gang jeg er på et nytt sted, sørger jeg 

alltid for å finne ut hvor toalettene er 

1 2 3 4  

 

Spørsmål 4:Har du i løpet av den siste måneden følt deg så nedfor eller hatt så mange 

problemer at du har tenkt at ingenting har noen hensikt lenger? 

  1  Ja, svært mye – så mye at jeg nesten har gitt opp 

  2  Ja, veldig 

  3  Ganske mye 

  4  Av og til – nok til at det bekymrer meg 

  5  Litt 

  6  Ikke i det hele tatt 

 

 

Norsk versjon og validering av Dehli og medarbeidere, 2011 [104] etter originalversjon ved 

Rockwood og medarbeidere, 2000 [105]. 
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VEDLEGG 8 Nevrogen tarmdysfunksjon (NBD) score (0-47 poeng)  
 

 

 

Norsk versjon originalversjon ved Krogh og medarbeidere, 2006 [106]. 
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VEDLEGG 9 Obstructed Defecation Syndrome (ODS) Score 
 

Obstructed Defecation Syndrom (ODS) Score 

(0-20 poeng) 

 

 

Norsk oversettelse, etter originalversjon ved Renzi og medarbeidere, 2006 [107] 

 

 
 

 

 

 

  

Symptomer Aldri Sjelden Av og til Vanligvis Alltid 

  <1/mnd <1/uke, 
>1/mnd 

<1/dag, 
>1/uke 

> 1/dag 

Overdreven pressing 0 1 2 3 4 

Ufullstendig tømming av 
endetarm 

0 1 2 3 4 

Bruk av avføringsmidler /klyster 0 1 2 3 4 

Finger mot sjeden /perineum for å 
oppnå tømming 

0 1 2 3 4 

Forstoppelse 0 1 2 3 4 
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VEDLEGG 10 WEXNER score for obstipasjon 
 

WEXNER score for obstipasjon 

 

<1/mnd = sjeldnere enn 1 gang pr måned. <1/uke = en eller flere ganger pr måned, men < 1/uke. 

<1/dag = ukentlig eller mer, men ikke hver dag. Alltid = en gang daglig eller oftere 

 

Norsk oversettelse etter originalversjon ved Agachan og medarbeidere, 1996 [108]. 

 

  

WEXNER score for obstipasjon  

 0 1 2 3 4 

Smerter under defekasjon Aldri Sjelden Av og til Ofte Alltid 

Følelse av inkomplett tømming Aldri Sjelden Av og til Ofte Alltid 

Magesmerter Aldri Sjelden Av og til Ofte Alltid 

Frekvens av tarmtømming 1-2 ggr/ 
1-2 dgr 

2ggr/uke 1gang/uke <1gang/uke <1 gang/ 
mnd 

Tid på toalett per 
avføringsforsøk 

< 5 min 5-10 min 10-20 min 20-30 min >30 min 

Avføringshjelp Ingen Laxantia Digitalt/klyster xx xx 

Episoder uten tømming ved 
defekasjonsforsøk/24 t 

Aldri 1-3 3-6 6-9 >9 

Varighet av 
forstoppelsesplagene 

< 1 år 1-5 år 5-10 år 10-20 år >20 år 
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VEDLEGG 11 Knowles-Eccersley-Scott-Symptom (KESS) obstipasjonsscore (0-39 poeng) 
 

Knowles-Eccersley-Scott-Symptom (KESS) obstipasjonsscore 

 

Spørsmål 2 - 11 brukes til å diagnostisere obstipasjon, som defineres ved en 
sumskåre på minst 10 poeng på disse spørsmålene.  
Spørsmål 1 administreres i tillegg for å kartlegge symptomenes varighet 

 
1. Forstoppelsens varighet 

  

Mellom 0 og 18 måneder  0  

Mellom 18 måneder og 5 år  1  

Mellom 5 og 10 år  2  

Mellom 10 og 20 år  3  

Mer enn 20 år  4  

    

2. Bruk av avføringsmidler   

Ingen  0  

Av og til/i korte perioder  1  

Regelmessig/i lange perioder  2  

I lange perioder, men uten effekt  3  

    

3. Antall avføringer (med nåværende behandling) 

1 - 2 ganger per 1 - 2 dager  0  

Inntil 2 ganger per uke  1  

Inntil 1 gang per uke  2  

Inntil 1 gang per 2 uker  3  

    

4. Mislykket forsøk på tømming av avføring   

Aldri eller mindre enn 1/4 av tiden  0  

Mellom 1/4 og halvparten av tiden  1  

Mer enn halvparten av tiden  2  

Alltid (fingerhjelp nødvendig)  3  

  
 

  

5. Følelse av ufullstendig tømming av avføring   

Aldri  0  

Mindre enn 1/4 av tiden  1  

Mellom 1/4 og halvparten av tiden  2  

Mer enn 3/4 av tiden  3  

Alltid  4  

    

6. Abdominalsmerter   

Aldri  0  

Mindre en 1/4 av tiden  1  

Mellom 1/4 og halvparten av tiden  2  

Mer enn 3/4 av tiden  3  

Alltid  4  
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7. Oppblåst (gassfylt) i bukhulen  

Aldri  0  

Kun deg selv som merker det  1  

Også synlig for andre  2  

Uttalt, også med metthet og kvalme  3  

Uttalt, også med oppkast  4  

    

8. Tarmskylling (klyster) og/eller bruk av fingrer ved avføring 

Ikke nødvendig  0  

Klyster og/eller stikkpille mindre enn 1/4 av tiden  1  

Klyster og/eller stikkpille regelmessig  2  

Tømming ved hjelp av fingrene mindre enn 1/4 av tiden  3  

Vanligvis eller alltid tømming ved hjelp av fingrene  4  

    

9. Tid på toalettet ved forsøk på avføring   

Mindre enn 5 minutter  0  

Mellom 5 og 10 minutter  1  

Mellom 10 og 30 minutter  2  

Mer enn 30 minutter  3  

    

10. Vansker ved avføring (tømming) på grunn av smerter   

Aldri  0  

Mindre enn 1/4 av tiden  1  

Mellom 1/4 og halvparten av tiden  2  

Mer enn 3/4 av tiden  3  

Alltid  4  

    

11. Avføringens hardhet uten avføringsmiddel   

Myk, løs eller normal  0  

Hard mindre enn 1/4 av tiden  1  

Alltid hard  2  

Alltid hard og i tillegg kuleaktig  3  

 

Norsk oversettelse etter originalversjon ved Knowles og medarbeidere, 2002 [109]. 
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VEDLEGG 12 Eq-5D-5L 
 

NB! Versjonen under er for å presentere skjemaet. Bruk av skjemaet krever egen avtale med 

EuroQol Group [110] 
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Nettside for EQ-5D: https://euroqol.org/eq-5d-instruments/eq-5d-5l-about/ [110] 

https://euroqol.org/eq-5d-instruments/eq-5d-5l-about/

