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Min vårdplan cancer 

Rektumexcision 
En rektumexcision genomförs när tumören sitter långt ner på ändtarmen, nära eller växer över på 
slutmuskeln. För att få bort hela tumören med marginal, excideras (opereras bort) hela ändtarmen 
och analöppningen. Du kommer då att få en permanent tjocktarmsstomi. 

Förberedelser 

Inför operationen behövs inga tarmförberedelser. 

Stomiterapeuten kommer att markera vart stomin skall sitta. 

Så går det till 

Operationen genomförs via titthålskirurgi eller med öppen kirurgi. Under ingreppet avlägsnas 
hela ändtarmen och analöppningen. Det blir då en öppning genom bäckenbotten och denna kan 
förslutas vanligen genom att man syr in ett biologiskt nät eller ibland lägger upp en sk lambå, dvs 
en del av en muskel, oftast då från skinkans muskulatur, som försluter öppningen. . 

Operationen delas oftast upp i två faser men kan utföras enbart med patienten i ryggläge. Vid den 
två-fasiga operationen, ligger du på rygg och kirurgen opererar från buksidan. Större delen av 
ändtarmen samt nedre delen av tjocktarmen frias från omgivande organ och vävnader. Tarmen 
delas över nedre delen av tjocktarmen och änden på tjocktarmen förs genom en öppning som 
skapats genom bukväggen och du får en stomi. 

Därefter vänds du till bukläge och kirurgen friar resterande del av ändtarmen samt analkanal och 
anus från kringliggande vävnader och hela eller en del av bäckenbottenmuskulaturen tas med. 
Öppningen som blir försluts sedan enligt ovan med hjälp av ett biologiskt nät eller en 
muskellambå. Du vänds tillbaka till ryggläge medan du fortfarande är under narkos. 

Du kommer att få ett dränage (litet plaströr som avleder vätska/blod) nerifrån och ofta även 1-2 
dränage via buken ner mot bäckenet, som du har kvar några dagar efter operationen. 

Efteråt 

Du kommer att få individuell information om vad som gäller dig efter din operation. 
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Laddar... 

Kunde inte ladda media  
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