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Koloskopi vid Gällivare sjukhus 
  

Inkommande remiss  
 

Inkommande remiss bedöms av ST-läkare eller specialist vid kliniken. 

För att köerna inte ska bli för långa och att de som behöver komma 

inom ett kort tidsspann ska får göra det är det viktigt att remisser be-

döms utifrån samma kriterier.   

  

Prioritet 1  

Finns inte för polikliniska patienter. Prio 1 är inneliggande patient.  

 

Prioritet 2  

Bör göras inom två veckor. Syftar till att hitta allvarliga fynd så som 

malignitet. Om patienten uppvisar något av följande symtom/fynd ska 

remissen prioriteras som prio 2:  

- Färskt blod i avföringen.  

- Anemi.  

- DT-fynd som inger misstanke om malignitet.  

- Rektoskopifynd som inger misstanke om malignitet.   

- En palpabel knöl i ändtarmen.  

- Andra fynd där den samlade bilden av patienten inger en miss-

tanke om malign process.  

 

Prioritet 3  

Finns nästan inte för inkommande remisser. Det mesta som inte har 

alarmsymtom enligt ovan kan göra rektoskopi + DT-kolon istället. 

Enstaka exempel kan vara där DT-kolon visar polyper där cancer ej 

misstänks.  

 

Retur av remiss – (rektoskopi och DT-kolon istället?)  

I vissa fall behöver inte patienten kallas för koloskopi efter en in-

kommande remiss. Den kan istället utredas och behandlas på vårdcen-

tralen. De bör i så fall göra en rektoskopi och sedan en DT-kolon. Det 

kan till exempel vara:  

- Förändrade avföringsvanor.  

- Oklara buksmärtor.  
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Blodförtunning  
 

Koloskopi med eller utan biopsi en åtgärd med låg risk. Men eftersom 

man vid ca en tredjedel av alla diagnostiska koloskopier hittar polyper 

är det lämpligt att behandla alla koloskopier som åtgärd med hög risk. 

Om trombosrisken är låg bör därför blodförtunning sättas ut enligt 

nedomstående tabeller. Om trombosrisken är hög bör internmedici-

nare eller kardiolog kontaktas.   

 

Hög trombosrisk  

Samråd alltid med behandlade läkare, kardiolog eller koagulations-

konsult inför planerade ingrepp. Patienter med hög trombosrisk kan 

behöva hjärtövervakas per- och postoperativt.  

- Förmaksflimmer med tidigare embolisk TIA/stroke eller peri-

fer emboli.   

- Nyligen (<3 månader) genomgången venös trombos, lungem-

boli, TIA, ischemisk stroke eller perifer arteriell emboli.  

- Mekanisk hjärtklaffprotes, särskilt i mitralis- eller tricuspi-

dalisposition.  

- Artärstent i koronarkärl, karotis eller intrakraniellt kärl. Kon-

takta alltid kardiolog. De har register på vad patienten har för 
stent och kan ge individuell ordination.   

- Akut koronar händelse < 3 månader sedan. Kontakta alltid 

kardiolog.   

 

Låg trombosrisk  

- Förmaksflimmer utan klaffsjukdom och/eller tidigare trom-

boembolisk händelse.  

- Tromboembolism >3månader sedan.  

- Ischemisk hjärtsjukdom utan coronarstent.  

- Cerebrovaskulär sjukdom.  

- Perifer vaskulär sjukdom.  

- Biologisk hjärtklaff.   
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Tombocythämmare  

Acetylsalicylsyra 

(Trombyl)  

Klopidogrel (Plavix)  Ticagrelor (Brilique)  Prasugrel (Efient)  

Aldrig  5 dagar  5 dagar  7 dagar  

  

NOAK  

  Dadigatran 

(Pradaxa)  

Rivaroxaban (Xa-

relto)  

Apixaban (Eliquis)  

eGFR >50 ml/min  2 dagar  2 dagar  2 dagar  

eGFR 30-50 ml/min  4 dagar  3 dagar  3 dagar  

eGFR <30 ml/min  5 dagar  4 dagar  3 dagar  

  

Waran  

Sätts ut fem dagar. PK tas dagen innan och bör vara max 1.4 Om 

högre värde kan Konakion 2-3 mg iv ges. Vid hög trombosrisk sätts 

Inj.Innohep 4500 E in under tiden det är utsatt och tills PK är terapeu-

tiskt.  

  

Vanliga fynd vid koloskopi  
  

Tumör  

Tumörer har ett eget utredningsprogram. Kortfattat ska man bedöma 

hela kolon, fotografera tumören, ta upprepade px, rektoskopera för 

nivåbestämning om den är distalt om vänster flexur, DT buk och tho-

rax, MR rektum vid rektalcancer och ta blodprover enligt rutin. In-

formera sedan patienten och anhörig om fynd och det standardiserade 

vårdförloppet. Se till att det finns aktuellt telefonnummer till patien-

ten. Skriv JO20 till NGI i Sunderbyn eller ring kontaktsjuksköterska 

där, formell remiss till Sunderbyn behövs inte.  

  

Polyper  

Samtliga misstänkta adenom ska tas bort och skickas för PAD. Såg-

tandade polyper och hyperplastiska polyper kan se förvillande lika ut. 

Därför ska samtliga polyper som hittas tas bort i ceakum, ascendens, 

transversum och descendens. I sigmoideum och rektum är sågtandade 

polyper så ovanligt att små hyperplastiska polyper kan lämnas. Radi-

kalitet är ofta en makroskopisk bedömning.  Notera gärna detta i dik-

tatet.  
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Blödningar och angiodysplasier  

I Gällivare finns det diatermi men ingen argonlaserbehandling. Om 

behov föreligger för detta bör patienten remitteras till Sunderbyn.  

  

Hereditet  
 

Patienter bör inte kontrolleras extra pga. hereditet om de inte är ut-

redda för det. Vid misstanke bör istället remiss utfärdas till Cancerge-

netiskmottagning i Umeå för utredning. Helst utreds den släkting som 

själv har cancern.   

Remisskriterier är:  

- Individ/familj där någon insjuknat i kolorektal cancer eller 

livmoderkroppscancer före 50 års ålder.  

- Individ/familj med två eller flera personer med kolorektal can-

cer i samma släktgren, varav en insjuknat före 60 års ålder.  

- Individ/familj med två eller flera personer med maligna tumö-

rer associerade till ärftlig kolorektal cancer* i samma släktgren 

varav en insjuknat före 60 års ålder.  

- Individ med metakron/synkron tumör associerad till ärftlig ko-

lorektal cancer.* -  Misstanke om ärftligt polypossyndrom.  

- Påvisad dMMR (MSI/IHC) utan BRAF-mutation i tumörväv-

nad oavsett familjehistoria.  

* Kolorektal cancer samt cancer i livmoderkropp, äggstockar, tunn-

tarm, magsäck eller urinvägar.  

För extra information, läs gärna mer på 
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/tjock-

ochandtarmscancer/vardprogram/arftlig-kolorektal-cancer/#7-2-Utredning-

och-screening-fr-rftliga-tillstnd  

    

Återbesök  
Återbesök bestäms av den som koloskoperar patienten. För att de som 

behöver komma åter ska få göra det i tid är det viktigt att man som 

skopist håller sig till de rekommenderade tiderna.   

  

Efter kurativt opererad kolorektalcancer  

 Första kontroll är tre år efter operation. Sedan kontroll varje femte år. 

Kontroller avslutas normalt vid 75 år ålder.  
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Polyper  

Polyper kontrolleras beroende på om de är hög eller låg risk enligt 

nedan.  

Lågriskgrupp  

- 1-2 tubulära adenom <10 mm.  

- Sågtandade polyper <10 mm utan 

dyspslasi.  

Högriskgrupp  

- Adenom ≥10 mm eller ≥3 stycken.  

- Höggradig dysplasi eller villös histo-

logi.  

- Sågtandade polyper ≥10 mm eller med dysplasi.  

Kontroller av polyper kan avslutas normalt vid 80 år ålder.  

  

 

Specialfall 

- Om inte tarmen är nog rengjord är det inte en fullständig kolo-

skopi och den bör därför göras om. Kanske laxera inneligg-

ande?  

- Om koloskopin är ofullständig för att det var tekniskt svårt ska 

patienten kallas igen till mer erfaren kollega, remiss skickas till 

Sunderbyn eller remiss skrivas för DT-kolon.  

- Om någon polyp inte är radikalt borttagen, t.ex. för att det var 

tekniskt svårt ska patienten kallas igen till mer erfaren kollega 

eller skickas till Sunderbyn.   

- Om en polyp är borttagen i bitar, så kallad piecemael resekt-

ion, riskerar det att ej bli radikalt polypektomi och bör kontrol-

leras om inom sex månader.  

 

 

 

 

 

Sammanställd av ST-läkare Mattias Bergman. Faktakontrollerad 

av specialist Anna Eriksson. 


