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Rekommendationer til diagnostik og behandling af IBD, kronisk 

inflammatorisk tarmsygdom. 
Udvalget for gastroenterologi, hepatologi og ernæring, DPS.  
 

Definition 

Colitis Ulcerosa (CU): kronisk, idiopatisk, diffus inflammation af mucosa i colon, oftest lokaliseret til 

rectum med variabel udbredelse proksimalt. Klinisk er tilstanden karakteriseret af remissioner og 

exacerbationer. 

Mb. Crohn (MC): kronisk, idiopatisk, segmentær, transmural, granulomatøs inflammation med mulig 

lokalisation overalt i tarmkanalen, dog oftest i terminale ileum, colon og perinealregionen. 

 

Klinik 

Colitis Ulcerosa: diaré, ofte med diffus tilblanding af blod og slim, ofte ledsaget af imperiøs afføringstrang 

og tenesmi. Hyppigt er symptomerne ledsaget af sygdomsfølelse, feber, mavesmerter og evt. vægttab. Ikke 

perianal sygdom. 

Mb. Crohn: mavesmerter, vægttab, vækstretardering, træthed, sygdomsfølelse og evt. diaré. Perianal sygdom 

ses ofte. 

 

Diagnose 

Stilles på de basale fund, endoskopiske og/eller røntgenologiske fund og histologi. 

I nogle tilfælde opnås ikke en specifik diagnose. Colitis, der ikke kan rubriceres som CU eller MC, betegnes 

som intermediær colitis (IC). Ved MC med tyndtarmslokalisation imellem duodenum og terminale ileum 

kan man nødsages til en diagnose uden histologi, baseret på klinik, røntgenfund, kapselendoskopi eller MR. 

Infektiøs ætiologi, se nedenfor, bør ligesom andre differentialdiagnoser udelukkes. I sjældne tilfælde ses 

ikke-infektiøs colitis af anden årsag end MC og CU (f.eks. allergisk spædbarnscolitis, kronisk granulomatøs 

sygdom (CGD)). I enkelte situationer kan en sikker IBD diagnose ikke stilles, men patienten må følges og 

undersøgelser evt. gentages senere. 

 

Undersøgelsesprogram 

• Primær screening: 

� Obj.us., vækstkurve, biokemi (Hb, L+D, trombocytter, MCV, MCHC ( evt. s-jern/transferrin 

eller ferritin), creatinin, s-Na, s-K, albumin, CRP, SR eller orosomucoid, ALAT eller GGT, 

Basisk fosfatase. Urin stix. 
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� Fæcesdyrkning (patogene tarmbakterier incl. Clostridium difficile, patogene E. Coli (VTEC) og 

parasitter), parasitter  x 3, øvrige kun enkelt undersøgelse.  

� Mantoux overvejes. 

 

 

• Nærmere undersøgelser: 

� Koloskopi med ileoskopi og altid biopsitagning (røntgen af colon er sjældent nødvendig). 

� Øsofago-gastro-duodenoskopi (bør så vidt muligt gennemføres på alle børn, mistænkt for IBD). 

� Billeddiagnostik afhængig af lokale forhold 

o Røntgen af tyndtarm (kan undlades, hvis koloskopi viser sikker colitis ulcerosa).  

o Ultralydsscanning af abdomen (tarmvæg) kan overvejes. 

o Kapselendoskopi (ved mistanke om MC i tyndtarm og inkonklusiv rgt. af tyndtarm) 

o Abdominal MR skanning 

� Leucocytscintigrafi ved tvivl om lokalisation af inflammation. 

� Røntgen af ve. hånd med henblik på knoglealder (ved forsinket vækst eller pubertet). 

• Kontrol når diagnosen er fastlagt: 

Ukompliceret forløb: 

Flere årlige kontroller med anamnese og mål af højde/vægt. Tanner stadie måles min én gang årligt. 

Årlig blodprøvekontrol som ved primær screening. Derudover kontrol svarende til den medicinske 

behandling, se skema. 

Kompliceret forløb: 

• Ved malnutrition: kontrol af blodprøver som ved screening samt Ca++ og evt. PTH (normal Ca++,  

men forhøjet PTH ses ofte ved malnutrition). Specielt ved MC kontrol af ferritin, B12, ery-folat og 

evt. Zn. 

• Ekstraintestinale symptomer: kontrol af ALAT eller GGT, basisk fosfatase, amylase (mhp evt. 

pancreatitis eller primær skleroserende kolangitis/autoimmun hepatitis).  

• Ved vækstretardering eller forsinket pubertet: årligt knoglealderbestemmelse, kontrol af IGF-1, LH, 

FSH, testosteron eller østradiol.  

• Ved længerevarende steroid behandling: øjenundersøgelse efter 3-4 mdr. 
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CROHN´s sygdom   

Praktisk klinisk behandling  

 

 

Crohn 

 

Mild Moderat og svær 

Remissionsbehandling Den kliniske gevinst af behandling med 5-

ASA er meget beskeden og 5-ASA benyttes 

sjældent. Ved mild sygdom kan evt. forsøges 

(Pentasa®) 50-70 mg/kg/dg fordelt på 2 doser 

(vejledende voksendosis 4 g/dg). Ved 

colonaffektion behandling som ved colitis 

ulcerosa. 

 

Budesonide - (3-) 6-9 mg x 1 i 6-8 uger ved 

sygdom lokaliseret overvejende til 

ileocoecalregionen; aftrappes over yderligere 

6-8 uger. 

 

Diætetisk behandling med flydende 

standardiseret ernæringspræparat. Der 

tilstræbes behandling i 4 uger uden anden 

kost ( f.eks. Nutrison Pediatric, Pepdite, 

Elemental 028, Isosource Junior, Modulen). 

Eventuelt som aften/natlig behandling med 

pumpe via ventrikelsonde. Der aftrappes over 

2 uger, evt. over 2 mdr. med supplement af 

vanlig kost. 

Prednisolon per os. 1-2 mg/kg/dg (max 

20 – 25 mg ved middelsvær og 40 (-60) 

mg ved svær sygdom). Gives i 2-6 uger 

med efterfølgende aftrapning over 6-10 

uger. Ved akut, svær sygdom i.v., evt. 

som Solu-Medrol® i ækvivalente doser. 

 

Diætetisk behandling som beskrevet ved 

mild Crohn. 

 

 

Ved svær sygdom eller svigt af 

ovenstående kan gives Remicade i.v 

(centraliseret på lands-

landsdelsafdelingerne – der startes med 

infusion uge 0, 2 og 6 med efterfølgende 

stillingtagen til om fremtidig behandling 

skal gives pn eller fast hver 8.uge). 

 

Operation ved manglende effekt (inklusiv 

væksthæmning) og lokaliseret sygdom 

som fistler, abscesser, perforation eller 

striktur. 

 

 

Profylakse Den kliniske gevinst af profylakse med 5-ASA er meget beskeden og 5-ASA benyttes 

ikke så tit. Det kan overvejes ved mild sygdom at give 5-ASA (Pentasa®) 50-(70) 

mg/kg/dg (vejledende voksendosis 4 g/dg) på 2 doser dagligt . 

Ved svær sygdom  eller recidiv indenfor kort tid gives: Azathioprin 2,0-3,0 mg/kg/dg i 

én dosis, som ved effekt bør gives i lang tid (flere år). 

 

Ved svær sygdom eller svigt af ovenstående kan gives Remicade i.v. hver 8. uge 

(centraliseret på lands-landsdelsafdelingerne) 
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Perianal sygdom  

 

Metronidazol (10-20 mg/kg/dag) på 2 doser, 

max 750 mg/dag oralt. 

Fortsættes 2-6 måneder efter remission af den 

perianale sygdom. 

 

Remicade i.v. hver 8.uge ved svær sygdom 

(centraliseret på lands-landsdelsafdelingerne 

– der startes med infusion uge 0, 2 og 6 med 

efterfølgende stillingtagen til om fremtidig 

behandling skal gives pn eller fast hver 

8.uge). 

 

 

 

 

 

COLITIS ULCEROSA  

Praktisk klinisk behandling: 

 

 

Colitis Ulcerosa 

 

Mild Moderat og svær 

Remission 

 

 

5-ASA (Asacol®, Premid®, Dipentum®, 

Pentasa®) 50 (-70) mg/kg/dg (vejledende 

voksendosis 4 g/dg), fordelt på 2 doser, eller 

Salazopyrin 50-70 mg/kg/dg (vejledende 

voksendosis max 6 g/dg)a. 

Evt. kun supp. mesalazin 0,5 - 1,0 g/dg 

primært i en måned (ved ulcerøs proctit) 

 

Evt. kun klysma mesalazin 1 g eller klysma 

budesonide 2 mg( prioriteret rækkefølge) (ved 

proctocolit-op til ve. flexur). Alternativt kan 

gives Predklysma (cave: risiko for steoid 

bivirkninger). 

Ved udtalt imperiøs afføringstrang kan det 

være svært at holde klysma i tarmen. Så kan 

der behandles med Colifoam 1 ds. vesp i 1-2 

mdr (cave: risiko for steoid bivirkninger) 

 

 

Prednisolon per os. 1-2 mg/kg/dg (max 

20 - 25mg ved middelsvær og 40 (-60) 

mg ved svær sygdom). Gives i 2-6 uger 

med efterfølgende aftrapning over 6-10 

uger. Ved akut, svær sygdom i.v., evt. 

som Solumedrol® i ækvivalente doser. 

 

5-ASA (Asacol®, Premid®, Dipentum®, 

Pentasa®) 50 (-70) mg/kg/dg (vejledende 

voksendosis 4 g/dg) eller Salazopyrin® 

50-70 mg/kg/dg (vejledende voksendosis 

6 g/dg). 

 

Klysma mesalazin 1 g eller klysma 

budesonid  1 stk ( prioriteret 

rækkefølge) ved proctocolit-op til ve. 

flexur. 

 

Operation ved manglende effekt eller 

ved steroiddependens trods sufficient 

behandling med Azathioprin. 
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Profylakse 5-ASA 40-(60) mg/kg/dg (3, evt senere 2 doser, vejledende voksendosis 4 g/dg) eller 

Salazopyrin 40-(60) mg/kg/dg (se nedenfor). Bør tilbydes alle børn med CU, i hvert fald 

til puberteten er overstået. Behandlingen startes når prednisolonaftrapning starter. 

 

Ved steroiddependens, eller efter hurtigt recidiv tillægges: Azathioprin 2,0 – 3,0 mg/kg/dg 

(1 dosis) - gives flere år ved effekt. 

 

 

 

Beskrivelse af præparater til behandling af inflammatarisk tarmsygdomme: 

 

Rekommanderede 

behandlingsmuligheder 

Colitis ulcerosa Mb Crohn 

Aminosalicylater 

 

 

5-ASA præparater er primærvalg til 

basisbehandling og efterfølgende 

profylakse ved mild til middelsvær CU. 

Sulfasalazin er billigere, men ofte 

behæftiget med bivirkninger (20-30%) 

samt gulfarvning af sekreter. 

5-ASA klysma er steroidklysma 

ligeværdig (og formentlig overlegen) 

ved behandling af CU op til ve. fleksur. 

5-ASA supp. kan benyttes til ulcerøs 

proctit (sjælden ved børn). 

5-ASA præparater kan benyttes til 

behandling af mild MC og som recidiv 

profylakse, men den kliniske effekt er 

beskeden og 5-ASA bruges ikke mere 

rutinemæssigt. 

Steroider 

 

Prednisolon er primærvalg ved 

middelsvær til svær CU, evt. intravenøst 

initialt. 

Budesonide klysma kan benyttes ved 

lokalisation op til ve. fleksur. 

Budesonide klysma giver færre 

bivirkninger end prednisolonklysma 

eller -skum og formentlig samme effekt 

og foretrækkes derfor. 

Ved langtidsbehandling suppleres med 

kalciumtabletter med vitamin D. 

Prednisolon er primærvalg til de fleste 

patienter med middelsvær til svær MC. 

Budesonide kapsler kan bruges ved 

lokalisation alene i ileocoecal regionen 

(manglende dokumentation ved børn). 

Ved langtidsbehandling suppleres med 

kalciumtabletter med vitamin D. 

 

Ernæringsterapi. 

 

 F.eks. Nutrison Pediatric, Elemental, 

Pepdite, Isosource Junior. 

Kalcium tilskud 

 

 

 

 

 

 

 

Børn i steroidbehandling skal have 2 

kalciumtabletter (800-1000 mg) med 

vitamin D (200 IE pr tabl.). Ved stort 

mælkeindtag (> 750 ml), inklusiv 

sondeernæring, gives 1 kalciumtablet, 

men der skal fortsat suppleres med 

adækvat vitamin D tilskud (evt. dråber). 

Børn i steroidbehandling skal have 2 

kalciumtabletter (800-1000 mg) med 

vitamin D (200 IE pr tabl.). Ved stort 

mælkeindtag (> 750 ml), inklusiv 

sondeernæring, gives 1 kalciumtablet, 

men der skal fortsat suppleres med 

adækvat vitamin D tilskud (evt. dråber). 
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Rekommanderede 

behandlingsmuligheder¨ 

Colitis ulcerosa Mb Crohn 

Azathioprin. 

 

Kan benyttes ved steroiddependent CU, 

hvis operativ behandling ikke vælges. 

Effekten er mindre sikkert dokumenteret 

end ved MC. Der går ofte 3-4 måneder 

før effekten slår igennem. 

Evalueringstid minimum 6 mdr. og ved 

effekt behandles normalt i min 2-3 år 

Kan benyttes ved steroiddependent MC, 

hvis operativ behandling ikke vælges.  

Der går ofte 3-4 måneder før effekten 

slår igennem. 

Evalueringstid minimum 6 mdr . og ved 

effekt behandles normalt i min. 2-3 år. 

Andre immunosuppressiva 

CyklosporinA 

 

 

 

 

Methotrexat 

Kan benyttes ved svær akut UC, hvis iv. 

steroid ikke har hjulpet efter 3-5 dage (i 

så fald bør der ikke gives remicade pga 

risiko for uhensigtsmæssig stor 

immunsuppression) 

 

Har formentlig ikke plads i 

behandlingen af CU. 

Har ikke plads i behandlingen af MC. 

 

 

 

 

 

Kan benyttes ved svigt eller intolerence 

over for azathioprin. Virkning er 

dokumenteret ved i.m. administration, 

men p.o behandling kan forsøges 

TNF-hæmmere og andre biologiske 

lægemidler, herunder Remicade®. 

Behandling bør udføres på 

landsdelsafdeling. 

Endnu ikke sikker t afklarett virkning, 

men remicade får muligvis en plads i 

behandling af svær, akut UC 

 

Anti-TNF (Remicade®). Svære 

fistelproblemer eller svær aktiv MC med 

steroidafhængighed og uden mulighed 

for begrænset operativt indgreb. 

Afarese behandling (Adacolumn) 

= ekstrakorporal filtrering af 

aktiverede leukocytter 

Behandling på landsdelsafdeling. 

Effekten endnu ikke verificeret i 

blindede, kontrollerede undersøgelser. 

Kan overvejes hos børn med gode i.v. 

adgangsforhold før evt. colectomi 

 

Effekten endnu ikke verificeret i 

blindede, kontrollerede undersøgelser. 

Kan overvejes hos børn med gode i.v. 

adgangsforhold og svær sygdom  

Metronidazol.  Ved langvarige perianale problemer. 

Kirurgi. Bør udelukkende behandles 

på landsdelsafdeling. 

 

 

Svært primærforløb uden 

steroidrespons. 

Steroiddependens (hyppigste indikation 

ved børn). 

 

Består af subtotal colectomi med 

ileostomi og bevaret rectumstump, 

anlæggelse af ileoanal recervoir (J-

pouch) og senere tilbagelægning af 

stomi. 

Stenose.  

Steroiddependens. 

Lokaliseret, recidiverende sygdom. 

Perianal absces, fistler. 

Væksthæmning 

Operative indgreb er konservative, ofte 

resektion med anastomose. J-Pouch 

benyttes ikke ved MC, men evt ileo-

rectal anastomose. 
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Rekommanderede kontroller 

 

Behandling Hyppighed Undersøgelser 

Aminosalisylater Følges regelmæssigt efter klinisk 

behov. 

 

Urin stix (protein, blod) 

Hb, L+D, trombocytter, creatinin, 

carbamid. 

BT. 

 

NB: 

ved mavesmerter også s-amylase, ved 

brystsmerter EKG (myocarditis). 

Steroider Højdosisbehandling indledes oftest 

under indlæggelse. Gives hellere om 

morgenen end om aftenen. Daglig 

kontrol initialt, herefter ugentlig -eller 

hver 2.uge- til remission.  

Herefter månedlig kontrol under 

aftrapning. 

BT. kontrol hyppigt i starten. 

Ved steroidafhængige patienter (>10 

mg dgl.) undersøges længde og vægt 

hver 3 måned. 

Knoglealderbestemmelse foretages 

årlig. Øjenlægetilsyn foretages årligt.  

Azathioprin Blodprøver bør kontrolleres med 

stigende intervaller-initielt ugentlig, 

senere hver 3. måned. 

Hb. L+D, trombocytter, ALAT, PP og 

amylase 

Klinisk kontrol  Almentilstand, gastrointestinale 

symptomer, vægt, højde og 

pubertetsudvikling. 

Blodprøver 

(generelt) 

 Hb, MCV, albumin, CRP, 

orosomucoid, evt SR, jern/ transferrin 

eller ferritin, B12, ery-folat, Ca+, 

fosfat, basiske fosfataser, ALAT, 

GGT. 
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