
Före 1900-talet var spontan perforation av ett gastro-
duodenalt ulkus ett synnerligen allvarligt tillstånd
med nästan säker dödlig utgång. Prognosen förbätt-

rades avsevärt då kirurgisk behandling introducerades kring
förra sekelskiftet. Så småningom tillkom antibiotika, och på
1950-talet hade mortaliteten sjunkit till 20 procent. Trots mo-
dern intensivvård, kirurgi och antibiotika avlider idag fortfa-
rande nästan var tionde patient med ulkusperforation i sin
sjukdom. 

Av oklar anledning ökade incidensen kraftigt i början av
1900-talet, men de senaste 50 åren har det skett en tydlig
minskning, och idag ligger incidensen på omkring tio patien-
ter per 100 000 invånare och år. Perforation förekom tidiga-
re nästan enbart i duodenala ulkus, men det är numera nästan
lika vanligt att ventrikelulkus perforerar. Idag drabbas lika
många män som kvinnor, men under större delen av 1900-ta-
let var det framför allt män som insjuknade. Orsaken till des-
sa epidemiologiska förändringar är inte känd [1]. 

Utfallet av sjukdomen kan påverkas av flera faktorer.
Både mortaliteten och morbiditeten ökar kraftigt vid försenad
behandling, och snabb handläggning tycks därför vara den
enklaste och viktigaste åtgärden för att förbättra prognosen. 

■ Etiologi
Helicobacter pyloris etiologiska betydelse för ulkussjukdo-
men i sig är idag väl dokumenterad. Det har dock inte varit
möjligt att i lika hög grad koppla bakterien till perforerat ul-
kus [2]. Rökning har däremot visat sig vara en av de allra vik-
tigaste riskfaktorerna för ulkusperforation, med upp till tio-
dubblad riskökning hos både män och kvinnor men med
störst betydelse för patientgruppen under 75 år [3]. 

Intag av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel
(NSAID) ökar risken för perforation åtta gånger, men efter-
som rökning har större utbredning i befolkningen står likväl
NSAID för en mindre del av perforationerna [4]. Av de sår
som perforerar är 60 procent lokaliserade till duodenum, 20
procent till antrum och 20 procent till corpus ventriculi.

■ Symtomatologi
Innan själva perforationen inträffar kan patienten ha haft
symtom på ulkussjukdom, som t ex molvärk i epigastriet
(med eller utan lindring av mat). Det är dock inte ovanligt att
patienten varit symtomfri och att perforationen kommer som
»en blixt från en klar himmel«. Perforationen innebär en

snabbt progredierande försämring av sjukdomen, som följer
ett typiskt förlopp.

Akut insättande svåra smärtor i epigastriet. I samband med
perforationen rinner ventrikel- eller duodenalinnehåll ut i
bukhålan och ger omedelbart upphov till en kemisk peritonit.
Inom kort tid sker vanligen spridning till hela buken, men un-
der vissa förhållanden – såsom vid adherenser – kan perito-
niten bli begränsad. 

Oftast sker perforationen i framväggen, men vid dorsalt
ventrikelulkus sker perforationen i dorsal riktning, in i bursa
omentalis. Läckaget avgränsas då initialt av de naturliga ana-
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ABC om

Perforerat ulkus
Trots modern behandling – kirurgi, intensivvård, antibiotika –
avlider var tionde patient med ulkusperforation av sin sjukdom.

Typisk anamnes vid perforerat ulkus

• Symtomdebuten är i typiska fall intensiv och mycket snabb.
• Inträffar perforationen nattetid berättar patienten ofta hur han

eller hon plötsligt vaknade med starka smärtor i epigastriet,
eventuellt med utstrålning till ryggen. Inom kort kan smärtan
ha spridit sig till hela buken. 

• Smärtan ökar om patienten rör sig, vilket är ett typiskt symtom
vid peritonit. 

• Patienten beskriver smärtan som ihållande och utan fria inter-
vall.

• Kräkningar kan förekomma men är inget typiskt eller uttalat
symtom vid ulkusperforation. Intensiva kräkningar tidigt i för-
loppet bör ge misstanke om infektion, ileus eller pankreatit. 

• Omkring hälften av patienterna har tidigare haft återkomman-
de perioder av födoämnesintolerans. 

• NSAID och steroider är de mediciner som framför allt ökar
risken för ulkusperforation.
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tomiska begränsningarna, men magsaften kan även rinna ut
genom foramen omentale (Winslowi) och orsaka generell pe-
ritonit. Duodenala ulkus perforerar sällan bakåt [5].

Övergående subjektiv förbättring. Efter 2–3 timmar kan pa-
tienten uppleva att smärtorna avtar. Möjligen kan detta för-
klaras av att det gastroduodenala innehåll som läckt ut i buk-
hålan nu har spätts ut av peritonealt exsudat.

Progredierande försämring. Inom loppet av 8–12 timmar
övergår peritoniten från att vara kemisk till att bli bakteriell.
Om perforationen inte åtgärdas och inte har avgränsats spon-
tant fortskrider sjukdomen mot sepsis, hypovolemi, chock
och multipel organsvikt. Obehandlad avlider vanligen pati-
enten inom 1–2 dygn [5]. Det har visats att ventrikelperfora-
tioner kan ge omedelbar bakteriell kontamination av bukhå-
lan, medan duodenala perforationer tycks vara sterila de förs-
ta tolv timmarna [5]. Om spridningen av det gastroduodena-
la innehållet i bukhålan har avgränsats kan i stället en abscess
bildas med ett mera godartat sjukdomsförlopp.

■ Diagnostik
Misstanke om perforerat ulkus bör leda till skyndsam dia-
gnostik. Prognosen försämras markant om adekvat behand-
ling dröjer mer än tolv timmar från symtomdebuten [6]. För
jourhavande kirurg kan en patient med perforation presente-
ra sig på följande sätt:

Klinisk undersökning. Patienten inkommer i allmänhet kraf-
tigt smärtpåverkad, blek och takykard. Eftersom smärtorna är
rörelsekorrelerade ligger patienten stilla på britsen och und-
viker att ta djupa andetag. En del mår något bättre efter någ-
ra timmar, men detta är endast en övergående subjektiv för-
bättring (se ovan). Chock är dock ovanligt i initialskedet men
nära förestående om inte adekvat behandling ges. 

Beroende på hur utbredd peritoniten har hunnit bli kan
palpationsömheten vara lokaliserad till epigastriet eller (efter
hand) till hela buken. Inom de första sex timmarna efter
smärtdebuten har 75 procent av patienterna generell buköm-
het, medan 25 procent är palpationsömma endast i epigastri-
et. Vid palpation finner man oftast ett kraftigt, ofrivilligt mus-
kelförsvar (»brädhård buk«) eller frivilligt muskelförsvar.
»Släppömhet« testas i dessa fall bäst genom försiktig perkus-
sion, vilken utlösar smärta. Vid auskultation har hälften av
patienterna frånvaro av tarmljud. Sent i förloppet (>12 tim-
mar) avtar muskelförsvaret allteftersom patienten blir mer
toxiskt påverkad. Buken blir samtidigt allt mer distenderad
till följd av den paralytiska ileus som peritoniten ger upphov
till. Om patienten har större mängd fri gas i buken finner man
ofta bortfall av leverdämpningen i medioaxillarlinjen 4–5 cm
ovanför revbensbågen på höger sida.  

Radiologi. Vanlig slätröntgen av buken visar pneumoperi-
toneum (»fri gas«) i 60–85 procent av fallen med perforation
[5], vilket starkt talar för diagnosen förutsatt att symtomato-
login för övrigt stämmer. Buköversikt är den akuta under-
sökning som torde göras oftast på frågeställningen »fri gas i
bukhålan« och är en känslig undersökning som kan påvisa så
lite som 1 ml luft, vanligen under höger diafragmakupol. Den
vanligaste orsaken till spontan pneumoperitoneum är ett per-
forerat ulkus. Notera dock att åtskilliga patienter inte uppvi-
sar fri gas trots perforation.

Datortomografi av buken (DT) är en ännu känsligare me-
tod än slätröntgen för att påvisa pneumoperitoneum [7]. I vis-
sa fall kan även perforationens lokalisation fastställas. DT är
dock inte förstahandsmetod på de flesta sjukhus för att påvi-
sa fri gas. Vid misstanke om perforerat ulkus, frånvaro av fri
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Laboratoriefynd 

• Hb kan vara förhöjt om patient är dehydrerad.
• LPK, leukocytkoncentrationen, har vanligen hunnit stegras

när patienten söker sjukvård.
• S-amylaskoncentrationen kan öka till 2–3 gånger normalvär-

det till följd av absorption av amylas från duodenalinnehåll
och saliv som runnit ut i bukhålan.

• S-Na, S-K och S-kreatinin har betydelse för den preoperativa 
bedömningen men tillför inget av diagnostiskt värde.

• Observera att även leverstatus (S-ALAT, S-bilirubin och S-
ALP) bör kontrolleras i differentialdiagnostiskt syfte men är
normalt vid ulkusperforation.

Klinisk undersökning

Patienten är kraftigt smärtpåverkad, blek och takykard.
Vid palpation finner man oftast ett kraftigt, ofrivilligt muskelför-
svar – »brädhård buk« – eller ett frivilligt muskelförsvar.
»Släppömhet« testas i dessa fall bäst genom försiktig perkussion,
vilken utlöser smärta.

DT buk. Fri gas framför levern (A). Fri vätska i 
vänster flank (B). Två stora konkrement i gall-
blåsan. Även om DT är en mer känslig metod
än slätröntgen för att påvisa fri gas är tekniken 
på de flesta sjukhus inte förstahandsmetod. 

Röntgen torax. Fri gas under diafragma 
på höger sida. Slätröntgen är en känslig 
metod för att påvisa fri gas. Undersök-
ningen måste göras med patienten i 
sittande eller stående, vilket kan vara 
problematiskt.



gas vid buköversikt och tveksamhet vad gäller operationsin-
dikationen kan man ha glädje av att utföra en ventrikelrönt-
gen med vattenlöslig kontrast. Man bör dock vara medveten
om att även denna undersökning i något fall kan vara falskt
negativ. En vanlig slätröntgen av lungor/torax är en mycket
känslig metod för att upptäcka fri gas under höger eller väns-
ter diafragmavalv. Den måste i så fall utföras med patienten
sittande eller stående, vilket kan vara ogenomförbart för en
patient med svåra buksmärtor.

■ Handläggning
Skyndsam handläggning är väsentlig. Alla patienter med
misstänkt eller fastställd gastrointestinal perforation ska er-
hålla antibiotikaprofylax snarast möjligt. Detta ska senast ske
i samband med operation. Vid akut laparotomi ges ett antibio-
tikum som är aktivt mot aeroba bakterier (t ex cefuroxim 1,5
g) i kombination med ett anaerobmedel (t ex metronidazol 1
g) [8]. Opereras patienten inom tolv timmar från symtomde-
buten och det rör sig om en måttlig kontamination av bukhå-
lan behövs ingen postoperativ antibiotikabehandling. Patien-
ter som opereras senare än tolv timmar från symtomdebuten
har sannolikt början till infektion och bör ges postoperativ an-
tibiotikabehandling under 48 timmar. Vid lång anamnes och
uttalad peritonit förlängs behandlingen till fem dagar [9]. 

Protonpumpshämmarnas betydelse för läkning av gastro-
duodenala ulkus är väldokumenterad, och behandling med
t ex omeprazol eller pantoprazol 40 mg inleds intravenöst.

Kirurgisk behandling. Det primära målet med behandlingen
är att förhindra fortsatt gastroduodenalt läckage och att eli-
minera källan till infektion. Detta mål uppnås oftast bäst ge-
nom enkel sutur (rafi) av såret och systemisk antibiotikapro-
fylax (och i vissa fall -behandling). Dessa åtgärder ligger väl
i linje med vad redan Theodor Kocher (1841–1917) ansåg
vara akutkirurgins maxim: »Att göra allt nödvändigt men ing-
enting onödigt.« 

Det har tidigare rått oenighet om huruvida patienter som
opereras för perforerat ulkus bör genomgå definitiv ulkuskir-
urgi eller inte. Med definitiv ulkuskirurgi avser man i regel
antingen proximal gastrisk vagotomi (PGV), vagotomi med
pyloroplastik (eventuellt gastrojejunostomi) för att minska
biverkningarna, eller slutligen vagotomi med antrektomi
(alltså ventrikelresektion med påföljande rekonstruktion en-
ligt Billroth I eller II) [10]. Efter införande av effektiv medi-
kamentell ulkusbehandling finns knappast längre någon an-
ledning att överväga definitiv ulkuskirurgi i samband med
operation för perforerat ulkus. Detta hindrar dock inte att man
i sällsynta fall bör göra en resektion av ventrikeln, t ex vid sto-
ra sår som är svåra att sluta och vid malignitet. Ventrikel-
resektion är associerad med högre mortalitet [11], men om
detta beror på proceduren i sig eller på andra associerade risk-
faktorer är oklart. 

Vid rafi utför man (via ett övre medellinjesnitt eller lapa-
roskopi) en enkel slutning av defekten med enstaka, sero-
muskulära suturer, eventuellt med täckning med omentplugg.
Många kirurger föredrar denna strategin, då definitiv ulkus-
kirurgi innebär en del postoperativa biverkningar, längre ope-
rationstid och eventuellt även högre mortalitet. Laparosko-
pisk operation av perforerat ulkus minskar behovet av post-
operativa analgetika men medför längre operationstid. Mor-
talitet, morbiditet, vårdtid och tidpunkt för födointag påver-
kas dock inte [12], vilket talar för att det i samband med per-
forerat ulkus är andra perioperativa faktorer än operationsså-
rets storlek som är av betydelse.

Konservativ behandling kan övervägas på patienter med
mycket hög operationsrisk (t ex tidigt efter en stor hjärtin-
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Snabb handläggning är viktig! 

Vid uttalade symtom åtgärdas följande punkter omedelbart och
utan att resultat av övriga diagnostiska åtgärder inväntas:
• Patienten ska vara fastande.
• Påbörja rehydrering. Patienten har med största sannolikhet

inte kunnat inta vätska peroralt sedan insjuknandet. Vid pågå-
ende läckage av gastroduodenalt innehåll är det dessutom en
tidsfråga tills patienten blir cirkulatoriskt påverkad. Ordinera
åtminstone 2 liter Ringeracetat.

• Ge analgetika, t ex ketobemid 5 mg intravenöst eller intramus-
kulärt. Kan upprepas tills smärtan når acceptabel nivå.

• Sätt ventrikelsond för dekompression av magsäcken. Notera
tecken på färsk blödning: Omkring 10 procent av de anteriora
duodenalperforationerna har ett samtidigt blödande sår i bul-
bens dorsalvägg (»kissing ulcer«) [5].

Seromuskulär sutur. Suturen
passerar genom tunica serosa
(1) och muscularis (2) men
utan att penetrera tela submu-
cosa (3), vilket låter mukosan
läka över defekten utan stör-
ningar från suturmaterialet. 

Ett perforerat främre duode-
nalt ulkus.

Efter att ha satt 
seromuskulära 
suturer (A) kan 
såret slutas direkt,
varefter man för-
ankrar en oment-
flik över den slut-
na defekten (B). I
vissa fall kan man
behöva sluta de-
fekten med en
»omentplugg« (C).
I båda fallen är det
viktigt att oment-
fliken förankras
väl men utan att
cirkulationen
äventyras (D).
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farkt) eller på patienter som söker sent i förloppet och spon-
tant förbättrats, men där buköversikt ändå visar fri gas. För att
en konservativ strategi ska vara framgångsrik måste perfora-
tionen vara täckt [13]. För att vara säker på att så är fallet bör
det utföras en ventrikelröntgen med vattenlöslig kontrast för
att utesluta läckage. Konservativ behandling innebär paren-
teral vätska, ventrikelsond med sug samt antibiotikabehand-
ling. Det finns hållpunkter för att icke-kirurgisk behandling
enligt ovan kan ge goda resultat i lämpliga fall [14]. En avse-
värd nackdel med denna strategi är dock att diagnosen kan
vara fel, och att det i stället föreligger en perforation av en an-
nan del av gastrointestinalkanalen. Om patienten har en H py-
lori-infektion bör en eradikeringskur ges för att minska risken
för ny perforation [15]. Behandlingen inleds lämpligen när
patienten kan börja inta föda per os.

Prognos. Även om prognosen vid perforerat gastroduodenalt
ulkus har förbättrats det senaste seklet är diagnosen fortfa-
rande förknippad med avsevärd mortalitet och morbiditet. De
viktigaste negativa prognostiska faktorerna är [6, 16]: tid från
symtomdebut till kirurgi, preoperativ chock, allvarlig ko-
morbiditet (hjärtsjukdom, KOL, diabetes etc) samt patientens
ålder (>70 år). Fördröjning i handläggningen måste undvikas.
Komplikationerna ökar markant efter tolv timmar [6], och ef-
ter 24 timmar är mortaliteten 7–8 gånger högre än vid tidig
operation. Om det föreligger en fördröjning på >24 timmar,
preoperativ chock och allvarlig komorbiditet har en mortali-
tet på 88 procent rapporterats [16]. 
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Förslag till tillvägagångssätt 
vid kirurgisk behandling av perforerat ulkus

Buken öppnas med ett övre medellinjesnitt. När peritoneum
öppnas kan man ofta höra ett svagt »poffande« ljud när den fria
gasen slipper ut. 
Fri vätska i buken sugs upp och curvatura minor och major på
ventrikeln och duodenums första del genomsöks systematiskt 
efter tecken på perforation. 
Vid perforation av magsäckens bakvägg kan vätska rinna ut
genom foramen Winslowi (om denna inte är oblitererad).
Perforationer högt upp på curvatura minor kan vara svåra att
identifiera med mindre än att medellinjesnittet förlängs upp till
processus xiphoideus. Nedåtriktad dragning av corpus ventriculi
för att visualisera övre delen av magsäcken bör utföras med för-
siktighet för att undvika skador på aa gastricae breves eller trak-
tionsskador på mjältkapseln, som kan bli källa till en besvärande
blödning. 
Vid rafi av ventrikelperforation bör man ta en biopsi från kanten
av såret för att utesluta malign etiologi.
Såret sys ihop med 2-0 absorberbar sutur på atraumatisk nål
kombinerat med täckning med omentflik. Framför allt vid sutur av
duodenala sår med denna metod är det lätt att tråden »skär«, och
det kan då vara bättre att använda en omentplugg. 
I allmänhet finns det inte någon indikation för drän. Gastroduo-
denalt innehåll som läckt ut i bukhålan sugs upp. En del kirurger
föredrar att avsluta ingreppet med ett peritonealt lavage med 1–2
liter kroppsvarm natriumkloridlösning, men om detta har någon
gynnsam effekt är en kontroversiell fråga [17-19]. 
Endast patienter med misstänkt pylorusstenos behöver en
postoperativ ventrikelsond (alternativt en peroperativt anlagd
gastrostomi). Ofta kan patienten börja inta vätska 1–2 dagar
postoperativt och ett par dagar därefter fast föda.

De flesta är ense om att

• rökning och NSAID är de viktigaste riskfaktorerna för ulkus-
perforation

• adekvat behandling ska sättas in utan dröjsmål, då mortalitet
och morbiditet ökar snabbt efter 12 timmar från symtomdebut

• antibiotikaprofylax ska ges till alla patienter med misstänkt el-
ler fastställd perforation snarast möjligt och senast i samband
med operation

• behandling med protonpumpshämmare inleds 
• definitiv ulkuskirurgi inte längre rutinmässigt behöver utföras i

samband med operation av perforerat ulkus

Åsikterna går isär vad gäller

• peritonealt lavage
• fördelarna av konservativ behandling

Oklart är

• vad de epidemiologiska förändringarna under 1900-talet beror
på

• i vilken grad H pylori kan kopplas till perforerat ulkus
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