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❙ ❙  Förstoppning, ofta förenat med enkopres i form av ett
mindre läckage av avföring (även benämnt soiling), är vanligt
hos barn. De flesta fallen ger lyckligtvis med sig spontant el-
ler efter enkel rådgivning, och ingen vare sig somatisk eller
psykologisk förklaring kan påvisas. Ibland utvecklas dock yt-
terst svåra och långvariga tillstånd med förstoppning, med el-
ler utan soiling, som trotsar vanlig behandling. Dessa barn har
svårt att få hjälp, och såväl barnen som deras familjer och häl-
so- och sjukvården är hjälplösa.

Vid en sammankomst på Svenska Läkaresällskapet den 21
januari i år diskuterades utrednings- och behandlingsstrate-
gier vid såväl medicinskt enkla som svåra tillstånd. Modera-
tor var Bo Lindquist vid Barnens sjukhus, Huddinge Univer-
sitetssjukhus. Han framhöll att behandling av obstipation och
enkopres är något som inte prioriteras inom hälso- och sjuk-
vården. Dock är det glädjande att nya behandlingsstrategier
har identifierats och börjar tillämpas eller är under utpröv-
ning.

Mellan 1 och 2 procent av alla barn anses ha besvär med
förstoppning, men endast en minoritet av familjerna behöver
söka hjälp. Av alla fall med obstipation hos barn leder 3–4
procent till utveckling av kronisk obstipation. Omhänderta-
gandet av barnen med besvärlig förstoppning kräver oftast en-
bart en begränsad teknisk medicinsk utredning. Däremot
krävs det tid, engagemang, erfarenhet och uppföljning. Dess-
utom är det ofta naturligt och angeläget med en nära samver-
kan mellan sjukvården, barnhälsovården, skolhälsovården,
förskola, skola och ibland socialvården.

Enkopres är vanligt
Ulf Söderström, barnläkare, tidigare i Eskilstuna men nume-
ra vid Barnens sjukhus, Huddinge, har studerat hur vanligt
det är med obstipation och soiling hos skolbarn. En enkät
skickades ut till barn i årskurs 1 och 4 i Eskilstuna kommun.
Man erhöll 1 517 svar, vilket motsvarade en svarsfrekvens
på 68 procent. Soiling förekom hos knappt 10 procent av 7-

åringarna och hos 5 procent av 10-åringarna (Figur 1). En
mindre grupp barn hade uttalad enkopres med stora mängder
»bajs i byxan«. Detta förekom hos cirka 0,5 procent av bar-
nen och visade ingen tendens att minska från 1:a till 4:e klass,
dvs en liten men angelägen grupp att fånga upp. Genom en-
käten kunde man även påvisa att risken för soiling var tolv
gånger så stor bland barn med hård avföring som bland
andra barn. Sambandet mellan lös avföring och soiling var
svagare.

Behandling och utredning
Förslag till utredningsgång vid obstipation presenteras i Fak-
ta I och förslag till behandlingsstrategi presenteras i Fakta II.
De allra flesta barn som söker tas om hand i en primärvårds-
enhet (nivå I) och får där bra hjälp och adekvat rådgivning.
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Obstipation, ofta med enkopres, hos barn är vanligt
och ibland mycket plågsamt och svårbehandlat.

Tyvärr har dessa tillstånd under en lång tid varit lågt
prioriterade i hälso- och sjukvårdsarbete. Glädjande
nog har vi dock under senare år kunnat erfara ett ökan-
de intresse för nya strategier och behandlingar.

I flera fall har de nya strategierna och behandlingarna
ännu inte hunnit bli systematiskt vetenskapligt utvär-
derade.

Vid svår obstipation med enkopres är det ofta klokt
med tvärprofessionellt samarbete mellan kirurgi, pe-
diatrik och barnpsykiatri.
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Det finns självklart ingen anledning till vidare utredning eller
remittering av dessa barn.

Oftast ligger en habituell förstoppning bakom enkopres-
problematik. När avföring retineras bildas fekalom. En över-
fyllnad av rektum kan ge felaktiga signaler till analsfinktrar-
na med låg sfinktertonus som följd. Detta ger i sin tur upphov
till en överflödesinkontinens, där lös avföring rinner förbi fe-
kalombildningar i rektum. I dessa fall är det viktigt att foku-
sera behandlingen på bot mot förstoppning med sedvanlig
rådgivning om kost och toalettvanor samt regelbunden laxan-
tiaregim under en tid.

Biofeedback är en beteendemedicinsk behandling som 
ibland är effektiv vid besvärlig förstoppning hos barn, även
om orsaken till effekten är kontroversiell och långtidseffek-
ten är oklar. Avsikten är att normalisera en paradoxal kontrak-
tion av sfincter externus vid krystning och/eller att normali-
sera rektal sensitivitet, som inte sällan är nedsatt vid långva-
rig förstoppning med dilatation av rektum.

Kognitiv beteendeterapi är en intressant behandlingsmo-
dalitet som i begränsad omfattning systematiskt använts vid
obstipation, obstipationsenkopres och enkopres utan samti-
dig förstoppning. Vid barnpsykiatrisk exploration av ett barn
med enkopres noteras regelmässigt regressiva tecken liksom
depressiva inslag och förnekande.

Barnpsykiatern Hans Nyström presenterade vid samman-
komsten på Läkaresällskapet ett teorem med behandlingsför-
slag som han själv tillämpat i sin praktik (ej publicerat). Be-
handlingsförslaget omfattar fyra delkomponenter och an-
vänds i öppen vård, ofta med goda resultat efter endast tre
veckors träning. Vuxenframtoningen kring barnet skall ka-
rakteriseras av en saklig neutral attityd med få eller inga till-
sägelser. Vid denna behandlingsmodell får barnet intermit-
tent profylaktisk favorisering (»kärleksbehandling«), vilket
innebär extra intensiv uppmärksamhet med förmåner och be-
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Klinik och vetenskap

❙ ❙ Fakta 1

Förslag till utredning vid obstipation hos barn

Nivå 1: alla mottagningsenheter för barn
anamnes, kostanamnes
basal pediatrisk bedömning
status, längd och vikt, tillväxt
tecken på endokrin dysfunktion
inspektion av anogenitala området

Nivå 2: barnkliniker och specialiserade barngastroenheter
rektoskopi eller rektosigmoideoskopi
anorektal tryckmätning
anorektal funktionsbedömning, manometri
kolonröntgen

Nivå 3: specialkliniker
defekografi
intestinal transittid/markerteknik
sfinkter-EMG
neuroendokrina studier

❙ ❙ Fakta 2

Strategi för farmakologisk behandling
av förstoppning

För att åstadkomma tarmtömning:
klysma, koksaltlavemang, oljelavemang, PEG

För att förhindra återfyllnad av rektum:
osmotiskt aktivt laxermedel, bulkmedel, tarmirriterande
laxantium

Vid upprepade recidiv av rektumåterfyllnad med hård avföring
och obstipationsenkopres:

mineralolja, lavemang 1–7 ggr per vecka, motilitetspå-
verkande preparat, PEG

Figur 1. Prevalens av soiling och enkopres hos pojkar och flickor i
klass 1 och klass 4.

Figur 2. 10-årig flicka med myelomeningocele, opererad vid 7 års
ålder med appendikostomi enligt Malone, med daglig kateteri-
sering för antegrad lavemangsregim. Övre bilden: Bandage ef-
ter Malone-operation. Nedre bilden: Tarmsköljning via appendi-
kostomi. 
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löningar för att förstärka barnets vilja att prestera normal
tarmtömning. Hans Nyström använder leksaker, legobygg-
klossar, i belöningsdelen.

Har kirurgi plats vid obstipation och enkopres hos barn?
Britt Husberg och Karin Strigård, Stockholm, redogjorde för
kirurgisk behandling av barn med obstipation och enkopres.
Efter ett förstoppningstillbud med stor och hård avföring kan
ibland en analfissur uppstå. Patienten upplever då smärta i
samband med avföringen, och det kan också komma litet blod
i toalettstolen. Förstoppningen kan sedermera bli manifest,
delvis orsakad av rädsla för smärtupplevelsen. Fissuren läker
oftast med konservativ regim. Vid svåra refraktära tillstånd av
förstoppning har analdilatation i narkos erbjudits patienten,
vilket ofta gett kurativ effekt. Verkningsmekanismen är inte
helt känd, men möjligen finns en förhöjd tonus i analkanalen
till följd av muskelspasm, som i sin tur ger ischemi och smär-
tor. En tänkbar förklaring till effekt av analdilatationen är att
den bryter spasmen och därmed en circulus vitiosus. Inom
vuxenproktologin har noterats att analdilatationer i upp till 35
procent av fallen som följdproblem givit soiling och inkonti-
nens. Detta har gjort att man letat efter andra behandlingsme-
toder.

Nitroglyceringsalva har använts vid fissur och analspasm,
men 1/3 av de vuxna patienterna avbryter behandlingen på
grund av huvudvärk. Liknande erfarenheter har rapporterats
hos barn, och därför rekommenderas behandling med nitro-
glycerinsalva endast med stor restriktivitet till barn. Av dem
som fullföljer behandlingen under tre veckors tid blir 75 pro-
cent bra eller bättre.

Ett annat sätt att påverka sfinktrarna är att injicera botuli-
numtoxin. I utländska arbeten finns redovisat injektionsbe-
handling av både inre och yttre sfinkter. Själva har vi inom
vuxenproktologin använt injektionsbehandling av externa
sfinktern vid kronisk smärtsam analfissur, med goda resultat.
Då botulinumtoxin tidigare använts på barn med spastiska
problem i muskulatur diskuterades möjligheten att även kun-
na hjälpa barn med svårbehandlad analfissur liksom barn med
andra tillstånd med tömningsproblematik i analkanalen, som
paradoxal puborektalisreaktion och analsfinkterakalasi. Vi-
dare skulle patienter med kvarstående obstipation efter ope-
ration för Hirschsprungs sjukdom och vissa medfödda ano-
rektala anomalier kunna bli aktuella för behandling av den
glatta sfinktermuskelns överaktivitet.

Anatomiska anomalier kan vara orsaken
Patologisk analsfinkteranatomi kan ibland ge anorektala töm-
ningsbesvär och analinkontinens. Anatomiska anomalier fö-
rekommer vid medfödda anorektala missbildningar men kan
i enstaka fall ha uppkommit efter trauma, såsom vid pålnings-
skador. Vid utredning av detta kan anorektal manometri, de-
fekografi och endoanalt ultraljud vara av värde. Vid den se-
nare undersökningen kan analsfinktrar väl visualiseras lik-
som anal funktion, med aktiv kniprörelse hos en vaken pati-
ent eller muskelstimulering hos en sövd patient.

Ytterligare patologiska tillstånd som kan ge defekations-
störningar och enkopres är analprolaps. Vanligast förkom-
mande är en mukosaprolaps, som oftast läker spontant. I en-
staka refraktära fall kan injektionsbehandling med sklerose-
rande medel ges. Sällsynta svårare former av prolaps kan fö-
rekomma även i barnaåldern, såsom en rektal invagination
och rektal prolaps. Dessa diagnoser klarläggs lättast med de-
fekografi. Behandlingen är liksom hos vuxna kirurgisk.

Neuromuskulära anomalier förekommer men är sällsynta
I sällsynta fall kan en medfödd innervationsrubbningar vara
orsaken till refraktär förstoppning. Vid morbus Hirschsprung

är innervationen av ett kaudalt tarmsegment, av varierande
längd, störd. I segmentet ses avsaknad av ganglieceller samt
patologisk inväxt av nervgrenar, som distalt ger ett aperistal-
tiskt och spastisk tarmsegment. Ett sådant tillstånd ger upp-
hov till svår förstoppning, som sällan leder till enkopres utan
snarare till uteblivna spontana avföringar, där tarmen endast
kan tömmas med tarmsköljning eller lavemang. Vid ett ultra-
kort aganglionärt segment där endast den inre analsfinktern är
engagerad kan dock enkopres förekomma till följd av otill-
räcklig tömning. Vidare finns andra sällsynta innervations-
störningar av framför allt den kaudala tarmen, som analsfink-
terakalasi och intestinal neuronal dysplasi. Ett delsymtom vid
intestinal neuronal dysplasi är inkontinens. Diagnoser på
samtliga nämnda innervationsstörningar erhålls med anogra-
fi samt anorektal manometri med biopsier för histopatologisk
undersökning. Ytterligare tillstånd med patologisk tarm- och
sfinkterinnervation är den motilitetsstörning som uppstår vid
myelomengocele, med både förstoppning och ofrivillig feces-
avgång.

Patienter med dålig sfinkterfunktion eller dysmotilitet kan
lindra sina enkopresbesvär med regelbundna lavemang. Ett
vanligt rektumlavemang ger dock endast en kortvarig konti-
nensfrämjande effekt. En effektivare irrigation kan uppnås
med MACE (Malones antegrade colonic enema) (Figur 2).
Detta är en metod där appendix (eller ett ileuminterponat) ex-
ternaliseras till huden, som en kutan fistel. Via appendikosto-
min irrigeras hela kolon och en social kontinens erhålls, som
varar ett till två dygn. Lavemangsproceduren går till så att pa-
tienterna i samband med toalettbesök för in en kateter i appen-
dikostomin och låter 1 000–1 500 ml isoton lavemangsvätska
skölja igenom kolon så att avföring töms via analkanalen.
Tidsåtgång för hela proceduren har mestadels varit ca 30–45
minuter. Sedan 1994 har operationer gjorts hos 28 barn och
ungdomar i åldrarna 5–22 år som efter olika slags tarmregim
haft kvarstående anala tömningsbesvär och enkopres. Patien-
terna har mestadels haft medfödda missbildningar, som ano-
rektal anomali, Hirschsprungs sjukdom, myelomeningocele,
men även haft svår förstoppning. Alla patienter utom tre, som
av olika skäl avlägsnat sin appendikostomi, har nu fungeran-
de regim med feceskontinens när kolonirrigationen skötts
rätt. Patienterna har upplevt stor lättnad i att slippa blöjor, in-
kontinensskydd och besvärande feceslukt. De äldre barnen
och ungdomarna har också uttryckt tillfredsställelse över att
själva utan assistenter kunna utföra sin tarmirrigation och
slippa få olika lavemangshjälpmedel införda i rektum.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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