
 

Faglig nettverk i bildediagnostikk i Helse Vest 

 

TARMER 

Relevante undersøkelser:  
Røntgen 
 Er sjelden aktuelt i allmennpraksis. 

 Fremmedlegemer. 

 Kan i sjeldne tilfeller benyttes ved vurdering av obstipasjon. Det er store normale variasjoner i 
mengden fekalia i tykktarm. 

 Røntgen colon med dobbelkontrast er erstattet av CT colon. 

 Ved klinisk mistanke om ileus og subileus må pasienten vurderes av gastrokirurg. 
o Kan uten kontrast vise tegn til ileus, subileus og fri luft. 
o Kan med kontrast (tarmpassasje) vise passasjeforhold ved subileus. Undersøkelsen tas 

over minimum 8 timer.  
 

MR 
 Er sjelden aktuelt i allmennpraksis. 

 Utredning av påvist tumor i rectum og analkanalen.  

 Ulcerøs colitt, Mb Crohn. Utredning av sykdomskomplikasjoner etter råd fra relevant spesialist. 

 MR kan vise fistler, inflammasjon, abscess, tumor. 
 

CT 
 CT tynntarm ikke i bruk i allmennpraksis. 

 CT tykktarm (CT colon). Samme krevende tømmingsregime som coloskopi med faste og stort 
væskeinntak. Det gis små mengder peroral kontrast og vanligvis Buscopan. Oppgi grad av 
hjertesvikt, nyrefunksjon og allmenntilstand. 

o Store tumorer ses godt. Påvisning av mindre tumorer og polypper krever godt tømt tarm. 
Strålebelastning og alder må vurderes. Undersøkelsen har sensitivitet og spesifisitet lik 
coloskopi, men i Norge er coloskopi vanligvis førstevalg pga. mulighet for biopsi og 
polyppectomi. 

o CT colon benyttes ikke ved vurdering av inflammatoriske tilstander. 
 

Ultralyd 
 Sjelden aktuelt i allmennpraksis. 

 Mb Crohn. Utbredelse av sykdomsaktivitet og komplikasjoner.  

 

Bildediagnostikk anbefales ikke ved: 
 Ved symptomer og funn som ikke direkte kan relateres til tarm. Se henvisningsråd for CT 

abdomen. 

 

Les mer: 
 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft 

i tykktarm og endetarm, Polypper inkl. dysplasi ved ulcerøs kolitt – diagnostikk, 
Helsedirektoratet 

 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft 
i tykktarm og endetarm, Endetarmskreft – primærdiagnostikk, Helsedirektoratet 
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