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Riktlinjen avser indikationer och val av undersökningsmetod vid utredning av misstänkt kolonpatologi.  
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Utredning  

Vid utredning av riktad misstanke om kolorektal sjukdom är koloskopi golden standard för flertalet patienter. 
Undersökningsmetoden erbjuder möjlighet till histologisk diagnos och extirpation och innebär att framför allt 
yngre patienter slipper strålbelastningen vid en CT. 
Konventionell kolonröntgen (enkel eller dubbelkontrast) är normalt ej längre aktuellt. 
CT-kolografi (inklusive 3D-teknik) är numera dock i flera fall ett lämpligt alternativ till skopi. 

 

Indikationer för koloskopi  
 
Stark indikation: 
Blödningsrelaterade symtom (blod PR, järnbristanemi). Röntgenfynd som inger stark misstanke om 
kolorektalcancer. 
 
Medelstark indikation: 
Diarré, misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom, förändrade avföringsvanor i kombination med andra 
kolonsymtom, hereditet för kolorektal cancer, surveillance (IBD, polyp/canceruppföljning). Viktminskning kopplat 
till nydebuterade tarmsymtom. Uppföljning av förstagångs divertikulit. Onormala röntgenfynd (till exempel 
inkomplett eller oklart CT-kolografifynd inkl misstanke om polypös förändring större än 6 mm hos patient där 
polypektomi anses indicerad). 
 
Ingen indikation: 
Obstipation, buksmärtor utan tarmsymtom. 
 
Koloskopi ska göras inom 2–4 veckor vid stark indikation och inom 3 mån medelstark indikation.  
 
 

Indikationer för CT-kolografi 
 
När är CT-kolografi förstahandsmetod? 
Vid misstanke om extraintestinal åkomma där CT-buk övervägs och man önskar utesluta kolonmalignitet 
och/eller större polyper. Vid inkomplett eller oklart skopifynd, om patienten bedöms olämplig för skopi eller om 
patienten ej önskar skopi. 
 
När är CT-kolografi likvärdig med koloskopi? 
CT-kolografi kan vara ett bra alternativ till koloskopi efter förstagångsdivertikulit och vid utredning av buksmärtor 
i kombination med tarmsymtom där smärtorna kan vara orsakade av extraintestinal åkomma. CT-kolografi är ett 
bra alternativ till koloskopi för uteslutande av cancer och större polyper, särskilt när riskvärdering (till exempel 
hög ålder) talar för att detektion av mindre polyper ej är ett krav, eller i fall där väntetiderna för skopi bedöms 
som oacceptabla. 
 
När är CT-kolografi kontraindicerad eller olämpligt? 
CT-kolografi är kontraindicerat vid aktiv inflammation i kolon eller omedelbart postoperativt. 
CT-kolografi är likaså olämpligt vid misstanke om IBD, diarréutredning, familjär polypos, tidigare extirperade 
polyper eller aktuell för kontroll av IBD eller tidigare kolorectalcancer. 
CT-kolografi är slutligen (liksom CT i allmänhet) något som bör undvikas hos yngre patienter om ”icke 
strålningsbelastade” utredningsalternativ (som till exempel koloskopi) finns att tillgå. 
 
CT-kolografi ska tidsmässigt prioriteras utifrån anamnes och frågeställning men bör även i oprioriterade fall 
utföras inom 6–8 veckor.  
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Indikationer för konventionell kolonröntgen 

 
Kvarvarande indikationer: 
Vid kolonileus till följd av misstänkt/påvisat sigmoideumvolvulus (och samtidigt försök till avlastning/reponering) 
eller till exempel vid önskad kontroll inför stominedläggning.  
 
 
Kommentar gällande koloskopi VS CT-kolografi 
De jämförelser som gjorts mellan framförallt koloskopi och CT-kolografi gäller diagnostik av kolorektala polyper 
och cancer. Här är CT-kolografi likvärdigt med koloskopi för att påvisa/utesluta cancer och stora polyper (>10 
mm), CT-kolografi har dock lägre specificitet och sensitivitet för mindre polyper. Detta innebär att om man 
enbart vill utesluta cancer och större polyper är metoderna likvärdiga.  
Vid uppföljning av förstagångsinsjuknande efter akut divertikulit är CT-kolografi ett bra alternativ till koloskopi. 
Vid övriga riktade misstankar om kolorektal sjukdom (diarréutredning, blödningsdiagnostik av annan genes än 
kolorektal neoplasi liksom surveillance) är koloskopi alltid förstahandsmetod.  
CT-kolografi är en alternativ metod vid ofullständig koloskopi, om patienten av endoskopist bedöms vara 
olämplig för koloskopi, om patienten inte vill genomgå koloskopi eller om väntetiden till skopi bedöms som 
oacceptabelt lång.  
 
På samma sätt som CT-kolografi är indicerad som uppföljning vid en ofullständig koloskopi är koloskopi ibland 
indicerad som uppföljning till en CT-kolografi. Det kan röra sig om såväl uppföljning av gjorda fynd liksom 
komplettering av en inkomplett undersökning eller ett oklart fynd.   

Då samma krav på tarmförberedelser gäller vid såväl vid koloskopi liksom CT-kolografi är det, ur 
patientperspektivet, och om logistiken så tillåter, en fördel om eventuella uppföljningar kan ske samma dag. 

 

 

Ansvarig för innehåll och uppdatering 
Sektorsrådet i internmedicin 
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