
Patientvejledning

7

Rektoskopi 
Kikkertundersøgelse af 
endetarmen 
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En rektoskopi er en kikkertundersøgelse af 
endetarmen  med henblik på at afdække sygelige 
forandringer  i denne.

Rektoskop/
endetarm 

Tyktarm

Nedre tyndtarm
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Undersøgelsen er risikofri. På Aleris 
bliver du altid undersøgt af en special
læge med meget stor rutine i denne 
slags undersøgelser. Dette giver dig 
en sikkerhed for, at du får en korrekt  
diagnose på dine symptomer, og at 
undersøgelsen forløber med mindst 
mulig ubehag.
 

Rektoskop
Et rektoskop er et ca. 20 cm langt, 
stift plastikrør med en lyskilde, som 
føres op i endetarmen. Man kan 
herved  undersøge  den nederste del af 
tarmen. Såfremt der findes unormale 
forhold, kan der under  undersøgelsen 
tages vævsprøver fra slimhinden vha. 
en lille tang. Dette er smertefrit.

Hvornår anvender man  
en rektoskopi?
En rektoskopi bruges til at afdække 
årsagen  til:

• Smerter i endetarmsåbningen
• Problemer med at holde på 

afføringen 
• Tømningsbesvær af endetarmen

Den kan afsløre lidelser såsom:

• Hæmorider
• Polypper i endetarmen
• Fremfald af endetarmens slimhinde 

(prolaps)
• Betændelse i endetarmen
• Fistler
• Kræft i endetarmen

Spredning af tarmkræft

Tarmkræft udvikler sig fra 
en polyp, som er forstadiet 
til kræft (stadie 0). Stadie 1 
er en tidlig kræft knude, som 
ubehandlet vokser videre og 
ender i stadie 4, hvor kræften 
har spredt sig til lymfe knuder 
og / eller andre organer 
såsom lever og lunger.

Lymfeknude

Spredning til andre organer
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Forundersøgelse
En rektoskopi foretages ambulant 
enten i forbindelse med eller efter en 
for undersøgelse.

Forberedelse
Mad og drikke
Du kan spise og drikke normalt inden 
undersøgelsen.

Udrensning
Endetarmen skal være helt tom for, 
at undersøgelsen kan gennemføres. 
Du skal derfor i forvejen have købt et 
120 ml. Klyx på apoteket, som du skal 
anvende 2 timer før undersøgelsen. 
Følg vejledningen i pakken.

Undersøgelsen
Undersøgelsen foregår ambulant. 
Under søgelsen tager kun få minutter 
og gør ikke ondt, men det kan forbi
gående være ubehageligt.

Hvordan foregår det?
Ved undersøgelsen ligger du på ryg
gen med benene oppe i 2 benholdere. 
Rektoskopet føres af speciallægen op 
i ende tarmen, og der kan nu pustes en 
smule luft ind i tarmen for, at tarmen 
foldes ud, så slimhinden kan ses efter.

Efter undersøgelsen
Oftest er der ingen gener efter under
søgelsen, og du kan tage hjem 
umiddelbart  efter undersøgelsen. 

Dog kan den luft, der pustes op i 
tarmen, spænde lidt i maven bagefter,  
selv om special lægen tømmer så 
meget  ud som muligt. 

Svar på undersøgelsen
Du taler med speciallægen om 
resultatet  af undersøgelsen, inden 
du tager hjem. Du modtager senere 
beskrivelsen af undersøgelsen, som 
bliver tilsendt. Hvis der er taget vævs
prøver, kan der gå 8 14 dage, før der 
er svar på disse.

Du aftaler med speciallægen, inden 
du tager hjem, hvordan du skal have 
svaret  på prøverne, og om der er 
behov  for yderligere  opfølgning.

Mulige bivirkninger og 
komplikationer 
Der er ingen bivirkninger eller  
komplikationer  knyttet til 
undersøgelsen. 
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Patienttilfredshed
For at Aleris fortsat kan yde den bedste 
pleje, behandling og service, beder vi 
dig venligst udfylde vores tilfredsheds
undersøgelse, som du vil modtage 
på mail, såfremt du har givet tilladelse 
hertil. Såvel positiv  som negativ kritik 
er vigtig for os i vores bestræbelser  på 
at yde det bedst mulige  behandlings
forløb for vores patienter.

I alle afdelinger er der opstillet 
standere,  hvor vi spørger dig, om du 
vil anbefale Aleris til andre. Du afgiver 
dit svar med blot ét tryk på den smiley 
du synes passer bedst.

Eventuelle klager over dit forløb på 
Aleris beder vi dig venligst fremsende 
direkte til Aleriss direktion, att. Den 
Virksomheds ansvarlige læge, Aleris 
Gyngemose  Parkvej 66, 2860 Søborg.

Skulle du ikke ønske dette, kan du 
læse nærmere om klagemuligheder 
på Patientombuddets  hjemmeside:  
www.patientombuddet.dk. Her finder 
du vejledning og klageskema.

Ønsker du at søge om erstatning for 
fejl, du mener, der er begået, retter du 
henvendelse  til Patientforsikringen. 
Se vejledning og klageskema på  
www.patientforsikringen.dk.
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Egne notater
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Egne notater
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