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Abstract 
Background: The main treatment method for uncomplicated acute appendicitis in Norway is 

urgent appendectomy, yet international research suggest that many patients can be treated with 

antibiotics only.  

Objective: Comprehensive clinical research has been published over the last years. In 2012, 

medical student Ingrid Vik Tollefsrud assessed the current knowledge on the theme. In this paper 

I aim to further assess the issue of conservative versus surgical treatment, based on research, 

publish from 2012 until 2017. The objective is to offer Norwegian doctors necessary knowledge 

about positive and negative aspects of non-surgical treatment, enabling adequate patient 

information. The possibility to choose between surgical and non-surgical treatment based on the 

existing evidence, is attractive for patients, doctors and the heath care society.  

Methods: I have reviewed randomized controlled trials, cohort studies, meta-analysis and 

guidelines that assess antibiotic only treatment for acute appendicitis, mainly by comparing it to 

appendectomy.  

Results: Even though the research is mainly inconclusive, most studies suggest an overall 

appendectomy rate of 25-30% within a year amongst those treated with antibiotics only. Several 

studies also show that complications among those in the antibiotic group needing appendectomy 

is lower or the same as those initially treated with appendectomy. The overall complication rate 

is lower with antibiotics, although the possibility of long term complications is not yet known.  

Conclusion: Selected Norwegian patients with uncomplicated, acute appendicitis might be given 

the opportunity to choose between surgical and non-surgical treatment, if national guidelines that 

clarifying which patients can be offered non-surgical treatment can be established. If patients are 

given a choice of treatment, they must be given high quality information about benefits and risks 

regarding the treatment alternatives. 
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Introduksjon 

I Norge regnes appendektomi som eneste behandlingsmetode for ukomplisert akutt appendicitt. 

Imidlertid, er det kommer de siste årene kommet internasjonal forskning som tyder på at ikke-

kirurgisk behandling også kan benyttes.  

Mål med oppgaven 
Målet med denne oppgaven er å gi en oppdatert oversikt over forskning som omhandler 

antibiotikabehandling/konservativ oppfølging ved ukomplisert akutt appendicitt, sammenlignet 

med kirurgi.  

 

Randomiserte studier har vært fortolket i favør av begge alternativer, og det er ønskelig å legge til 

rette for økt brukermedvirkning, også når denne typen behandlingsvalg skal gjøres. Det er derfor 

viktig for leger å kunne informere pasientene om fordeler og ulemper ved både kirurgisk og ikke-

kirurgisk behandling.  

 

Denne oppgaven vil derfor ta for seg flere ulike studiedesign, metaanalyser og retningslinjer som 

omhandler behandling av ukomplisert akutt appendicitt og diskutere hvordan disse resultatene kan 

formidles slik at både leger og pasienter sammen kan ta et informert og begrunnet valg rundt 

behandling.  

 

Akutt appendicitt 
Her følger en generell oversikt over akutt appendicitt. Jeg vil også presentere et overordnet bilde 

av kirurgisk behandling som et utgangspunkt for den videre diskusjonen. Ikke-kirurgisk 

behandling vil bli omtalt i resultat-delen.  

 

Et historisk tilbakeblikk 

Helt siden 1500-tallet har blindtarmsvedhenget, appendix veriformis, vært en viktig del av 

medisinen og ulike teorier om dens fysiologi og rolle i klinikken har lenge vært diskutert. Fra 

1500-tallet ble magesmerter i nedre høyre kvadrant ofte knyttet til sykdom i coecum og dette forble 

den generelle tankegangen frem til 1700-tallet. Den første vellykkede appendektomien ble utført i 

1735 av Claudius Amyand. Den første appendicittdiagnosen og påfølgende vellykkede 

appendektomi ble utført av Robert Lawson Tait i 1880. Appendektomi med åpen teknikk var 

enerådende som behandlingsmetode for mistenkt akutt appendicitt helt frem til Kurt Semm utførte 

den første laparoskopiske appendektomien i 1981. (1) Nå regnes laparoskopisk appendektomi som 

gullstandard for behandling av akutt appendicitt i Norge. (2)  

 

Prevalens  

Akutt appendicitt er den akutte gastrokirurgiske tilstanden som opptrer hyppigst på verdensbasis 

(3).  Livstidsrisiko (0-69 år) for appendektomi ble av en norsk studie (4) regnet til å være 10% for 

menn og 8% for kvinner. Studien viser at insidensraten er høyest i alderen 10-30 år.  

 

Patogenese 

Obstruksjon av appendix har blitt foreslått som den primære årsaken til appendicitt, og dette virker 

å være tilfellet hos 1/3 av pasientene med ukomplisert, akutt appendicitt. Obstruksjonen kan være 
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som følge av tarminnhold, lymfoid hyperplasi, inflammatoriske prosesser eller tumores. 

Obstruksjon av lumen fører til bakterievekst.  (5) Obstruksjonen fører videre til økt luminalt og 

intramuralt trykk som fører til trombose og okklusjon av de små årene i veggen til appendix, samt 

lymfestase. Dette fører til at appendix blir ischemisk og deretter nekrotisk. (5) De vanligste 

organismene i gangrenøs og perforert appendicitt er Escherichia coli, Peptostreptococcus, 

Bacteroides fragilis, and Pseudomonas.(5)  

Ukomplisert appendicitt brukes om en appendix som er inflammert, men som er ikke perforert, 

pussfylt eller gangrenøs og hvor det ikke er abcess eller peritonitt. Komplisert appendicitt brukes 

når appendix er gangrenøs, pussfylt, perforert eller hvor det er abscess eller peritonitt.  (5) 

 

Kliniske tegn 

Inflammasjonen, som starter inne i appendix fører til stimulering av visceral afferente nervefibre i 

appendix. Dette gir sentrale eller periumbilicale abdominalsmerter. Velavgrenset smerte, oftest i 

høyre fossa iliaca, opptrer når inflammasjonen affiserer peritoneum parietale. Et klassisk klinisk 

bilde ved akutt appendicitt er derfor smertevandring, hvor diffuse periumbilicale smerter, migrerer 

ned mot høyre fossa iliaca. (5) Kombinasjonen av inflammatorisk respons, peritoneal irritasjon og 

migrasjon av smerte er ifølge Norsk Elektronisk Legehåndbok, de kliniske funnene som best 

identifiserer appendisitt, og at atypisk klinikk skyldes den variable lokalisasjonen av appendix, 

aldersforskjeller, evt. graviditet. (2) 

 

 

 

Billeddiagnostikk 

Billeddiagnostikk brukes hovedsakelig for å øke den diagnostiske spesifisiteten og for å senke den 

negative appendektomiraten. (6) Billeddiagnostikk brukes ikke rutinemessig i Norge (2). 

 

 CT 

Lavdose CT med kontrast er hovedmodaliteten som 

brukes internasjonalt, fordi det har høyest diagnostisk 

sikkerhet. Store meta-analyser rapporterer en sensitivitet 

på 95% og spesifisitet på 96%.  (6) Tabell 1 er hentet fra 

UpToDate (6) og viser CT-funn som tyder på akutt 

appendicitt. 
 

UL 
I Europa, inkludert Norge, brukes ofte ultralydundersøkelse som et supplement til den kliniske 

vurderingen. Sammenlignet med CT, har UL  lavere sensitivitet, men god spesifisitet (7). Ultralyd er 

også den billeddiagnostiske metoden som er førstevalget for barn og gravide. Undersøkelsen er 

imidlertid svært operatør- og pasientavhengig, samt at den kan være smertefull. (6) 

 

Diagnostiske scorer 

AIR og Alvarado er to ulike skåringssystemer for diagnostikk av akutt appendicitt. De blir begge 

brukt i forskningen som skal omhandles senere i denne oppgaven, og en enkelt innføring vil her 

følge.  

 

Enlarged appendiceal diameter >6 mm with 

an occluded lumen 

Appendiceal wall thickening (>2 mm) 

«Periappendiceal fat stranding» 

Appendiceal wall enhancement 

Appendicolith (seen in approximately 25 

percent of patients) 

Tabell 1 
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Alvarado score (6) 

Alvarado score (8) er et klinisk scoringsverktøy som 

brukes for å bedømme risiko for at en pasient har akutt 

appendicitt.  

 

Scoren brukes ved at pasienter med 0-4 poeng lite trolig 

har appendicitt, og bør derfor undersøkes for andre mulige 

diagnoser. En pasient med score <4 bør undersøkes 

ytterligere for en mulig appendicitt.  

 

En lav Alvarado score (<4) har vist seg å ha større evne til 

å avkrefte en appendicitt, enn det en høy score (<7) sin 

evne til å bekrefte en appendicitt (spesifisitet 81%). Store 

metaanalyser viser at 99% av alle pasienter med akutt 

appendicitt vil ha score >4. (6) 

 

 AIR-score 

AIR-score (9) nevnes ikke i UpToDate, men er en mye 

brukt score i diagnostikken av akutt appendicitt og i flere 

studier viser den seg  å være like bra eller bedre enn 

Alvarado til å fange opp akutt appendicitt (10, 11). Score 

0-4 gir lav sannsynlighet for appendicitt, 5-8 moderat 

sannsynlighet for appendicitt og 9-12 høy sannsynlighet.  

 

Sammenligning av AIR og Alvarado ses i tabell 2 som er hentet fra Bhangu et.al (12).  

 

Kirurgisk behandling av ukomplisert akutt appendicitt 

I følge Norsk Elektronisk Legehåndbok pr januar 2018 (2) skal kirurgi utføres straks dersom 

diagnosen appendicitt er klar. Hvis usikker diagnose, kan man godta noen timers observasjon. 

Operasjon bør uansett finne sted innen 24 timer ved akutt appendicitt. Laparoskopisk metode 

anbefales fremfor åpen kirurgi, da dette fører til mindre postoperativt besvær i form av færre 

sårinfeksjoner, mindre smerter, kortere liggetid og raskere retur til normal aktivitet. Laparoskopisk 

metode har imidlertid vist å øke risikoen noe for intraabdominal abscess, har ca. 10 min lengre 

operasjonstid og er dyrere enn åpen appendektomi. (2) 

 

Av komplikasjoner er det verdt å nevne at perforasjon forekommer hos ca 20% av alle pasienter 

med akutt appendicitt, samt at sårinfeksjon forekommer hos 8-33% av de som gjennomgår 

appendektomi. Ved ukomplisert appendicitt er mortaliteten 0,3%, som stiger til 1,7% ved 

perforasjon. Studier viser at tidligere appendektomi er den hyppigste årsaken til senere 

adheranseileus. Komplisert appendicitt hos barn, synes ikke å ha innvirkning på fertilitet. (2) 

 

I en retrospektiv studie fra 2004 (13) ble det undersøkt langtidskomplikasjoner 10 år etter utført 

appendektomi på 3230 pasienter i Sverige.  Resultatene viser at 1,24% ble innlagt innen10 år som 

følge av adheranseileus. 0,68% av alle de appendektomerte måtte behandles kirurgisk som følge 

av adheranseileus. Sårbrokk ble sett hos 0,4%. Samlet sett viser studien at 2,94% av alle pasienter 

Tabell 2 
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som får utført appendektomi vil senere bli innlagt som følge av langtidskomplikasjoner. 

Uspesifikke magesmerter stod for 45% av disse innleggelsene. (13) 
 

Ikke-kirurgisk behandling omtalt i norsk medisin 
 «Antibiotikabehandling kan erstatte appendektomi ved akutt appendisitt, mener svenske forskere, 

men norske kirurger er uenig.» ble det skrevet i Tidsskriftet i 2007 (14). Artikkelen omhandler den 

randomiserte, kontrollerte studien til Styrud (15) publisert i 2006.  Daværende stipendiat Kjetil 

Søreide ved Stavanger universitetssjukehus kommenterer resultatene i studien og sier at evidensen 

fremdeles taler imot behandling med antibiotika alene, og appendektomi bør utføres ved sterk 

klinisk mistanke om akutt appendisitt.  

 

I 2016 blir temaet igjen skrevet om her i Norge, denne gangen i Dagens medisin som en diskusjon 

rundt meta-analysen til Sallinen (16). Også her kommenterer kirurgiprofessor Kjetil Søreide. Han 

sier at temaet er «Mer komplisert enn antatt» og «Balansen mellom gevinst og ulemper ved 

antibiotikabehandling versus kirurgi er vanskelig å forutsi hos den enkelte pasient».  Han sier at 

det fremdeles er svakheter ved studiene, men at man nå åpner mer for at man kan gi 

antibiotikabehandling til dem som er uegnet for kirurgi. Han sier også at pasientene bør kunne 

velge, og at det da er viktig å informerer om både positive og negative sider ved de to 

behandlingene.  (17) 

 

For å kunne informere pasientene på en god måte, er det viktig at norske leger har satt seg inn i 

ikke-kirurgisk behandling. Denne oppgaven vil forsøke å oppsummere kunnskapsgrunnlaget som 

finnes pr i dag, så dette kan anvendes i pasientmøtet.   
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Materiale og metode 

Hvordan jeg har søkt 
Oppgaven baserer seg på søk i PubMed og Cochrane Library. Søkene er utført i perioden desember 

2017-januar 2018. Denne oppgaven bygger videre på Tollefsrud (18) sin studentoppgave fra 2012 

og jeg har derfor valgt å bygge min oppgave på litteraturen etter januar 2012, og gå ut ifra at 

Tollefsrud sin oppgave dekker litteraturen før dette.  

 

Søket i PubMed ga mange funn, og jeg har valgt å inkludere noen av de mest omtalte randomiserte 

kontrollerte studiene, samt de største metaanalysene og anser dette samlet å gi et godt bilde av den 

gjeldene forskningen på området.  
 

Søk i PubMed 
Søkeord: (antibiotic OR "nonoperative treatment" OR "conservative management" OR 

"nonoperative management" OR "medical treatment") AND (appendectomy OR appendicectomy 

OR laparoscopy) AND (acute appendicitis OR appendicitis) Sort by: Best Match Filters: 

Publication date from 2012/01/01 

 

Antall funn: 479 

 

Ved dette søket valgte jeg ut APPAC-studien (19) som er en mye omtalt RCT fra 2015, samt 

NOTA-studien (20) som er en prospektiv studie fra 2014. I dette søket valgte jeg også ut Sallinen 

(16), J.C. Harnoss (21) og Rollins (22), to av de største metaanalysene som har kommet de siste 

årene. Disse kildene har referert til en rekke studier som har vært utgangspunktet for de resterende 

kildene jeg har brukt i min oppgave.  

 

Grunnet et stort antall treff med denne typen søkestrategi og at oppgaven må begrenses i omfang, 

vil det være seleksjonsbias som vil kunne påvirke resultater, diskusjon og konklusjon i denne 

oppgaven.  
 

Søk i Cochrane Library 
Søkeord: (antibiotic OR "nonoperative treatment" OR "conservative management" OR 

"nonoperative management" OR "medical treatment") AND (appendectomy OR appendicectomy 

OR laparoscopy) AND (acute appendicitis OR appendicitis) 

 

Antall funn: 4 

 

Søket ga kun funn av fire cochrane reviews hvorav kun Wilms et.al. (23) kan anses å være relevant, 

dog er denne systematiske oversiktsartikkelen fra 2011 og omtalt i Tollefsrud sin oppgave, og jeg 

velger derfor å utelate denne her. Søket i Cochrane Library ga derfor ingen relevante funn som 

brukes i denne oppgaven.  
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Resultater 
I det følgende vil jeg gi en oversikt over resultatene fra den mest omtalte forskningen som er 

kommet på området siden 2012. Jeg begynner med Tollefsrud (18) sin oppgave fra 2012 som 

denne oppgaven bygger videre på. Deretter tar jeg for meg A) Randomiserte kontrollerte studier, 

B) Kohortestudier, C) Metaanalyser og D) Retningslinjer.  
 

Utgangspunktet for denne oppgaven: I. V. Tollefsrud 
Ingrid Vik Tollefsrud sin prosjektoppgave fra 2012 (18) har som mål å samle og vurdere data fra 

studier som omhandler behandling av akutt appendicitt med antibiotika alene sammenlignet med 

appendektomi. Hun diskuterer hvorvidt konservativ behandling kan være akseptabelt som 

førstelinjebehandling for noen pasienter med akutt appendicitt.  

 

Tollefsrud skriver at mange av de randomiserte kontrollerte studiene som omhandler temaet er av 

dårlig kvalitet, og begrunner dette med at mange av dem har dårlig studiedesign, for få pasienter 

og for kort oppfølgingstid.  

 

I oppgaven tar hun for seg fire randomiserte kontrollerte studier(15, 24-26), to metaanalyser (27, 

28) og en Cochrane rapport (23) som sammenligner antibiotikabehandling og appendektomi ved 

ukomplisert akutt appendicitt. .  

 

Tollefsrud diskuterer kvaliteten i studiene ved å ta for seg pasientutvelgelsen, 

randomiseringsteknikk, diagnostiske metoder og resultatene. Hun legger særlig vekt på 

komplikasjoner ved de to behandlingsmetodene. Hun problematiserer også forskjellen mellom 

komplisert og ukomplisert appendicitt og diskuterer hvorvidt praksis kan endres for de med 

bekreftet ukomplisert appendicitt.  

 

I oppgaven konkluderer Tollefsrud med at antibiotikabehandling ved akutt appendicitt er 

omdiskutert. I noen av studiene hun tar for seg, fremkommer det at appendektomi fremdeles bør 

være gullstandard mens andre studier viser en positiv fordel med antibiotika. Tollefsrud skriver at 

nøkkelen kan være mer nøyaktig diagnostikk og at bedre differensiering mellom komplisert og 

ukomplisert akutt appendicitt kan gjøre antibiotikabehandling alene mer aktuelt. Videre skriver 

Tollefsrud at langtidskomplikasjoner ikke er godt nok kartlagt, både ved kirurgi og antibiotika og 

at det trengs større studier med lengre oppføling før man kan trekke noen konklusjon.  

 

A) Randomiserte, kontrollerte studier 
Etter at Tollefsrud (18) skrev sin oppgave i 2012, er det ikke blitt publisert så mange randomiserte, 

kontrollerte studier. APPAC-studien (19) som ble publisert i 2015 er imidlertid den største studien 

som hittil har blitt publisert på området, og den er mye omtalt. Nylig har også Park et.al (29) 

publisert en studie som kan åpne for et nytt perspektiv i valget fremtidig forskningsstrategi. De 

positive resultatene som forskningen har vist rundt ikke-kirurgisk behandling de siste årene, har 

også gjort at man har begynt forskning innenfor pediatrien. Det er foreløpig ikke publisert noen 

fullverdige randomiserte kontrollerte studier på barn, men det er publiserte noen pilot-RCT, blant 

annet Svensson et.al (30) som også vil bli omhandlet her.  
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A1) APPAC-studien 
Innledning. APPAC studien, Salminen et.al (19) er en multisenter, ublindet, noninferiority, 

randomisert kontrollert studie som tar sikte på å sammenligne antibiotikabehandling og 

appendektomi ved ukomplisert akutt appendicitt. Forfatterne skriver at dette er den hittil største 

studien med denne type studiedesign.  

 

Data ble samlet in i perioden 2009-2012 fra seks ulike sykehus i Finland. For å bli inkludert i 

studien, måtte pasientene som samtykket til å delta, være mellom 18 og 60 år og få diagnosen 

ukomplisert, akutt appendicitt bekreftet på CT abdomen. Klinisk diagnostikk eller diagnostisk 

score er ikke brukt som inklusjonskriterier i studien. De gitte inklusjonskriteriene resulterte i at 

38% (n=530) av de spurte ble inkludert i studien. Av de 849 som ble ekskludert, var det 733 som 

ikke oppfylte inklusjonskriteriene, mens 116 ikke ønsket å delta.  

 

De 530 inkluderte pasientene ble randomisert til enten antibiotikabehandling eller kirurgi. 

Pasientene i antibiotikagruppen ble behandlet med iv. ertepenem 1g/d. i 3 dager. Deretter gikk de 

over på pr oral behandling med levofloxacin og metronidazol i 7 dager.  

 

Alle pasientene i kirurgigruppen fikk utført appendektomi. Bare 5,5% av pasientene ble operert 

med lapraskopisk teknikk, de resterende 94,5% med åpen teknikk. Pasientene ble fulgt opp 

regelmessig i ett år etter intervensjonen.  

 

Behandlingssuksess defineres som ingen appendektomi innen ett år etter intervensjonen. 

Oppfølging ut over denne tiden ble ikke gjort.  

 

APPAC-studien er en non-inferiority studie. Det betyr at studien skal vise at en ny behandling ikke 

er vesentlig mindre effektiv enn dagens behandling (31). I APPAC-studien (19) har man forsøkt å 

vise non-inferiority ved å tillate at forskjellen i behandlingssuksess mellom gruppene var mindre 

enn 24%, det vil si en noninferioritymargin på 24%.  

 

Det kan diskuteres om non-inferiorityprinsippet gir grunnlag for et godt studiedesign. Istedenfor å 

bevise at en ny type behandling er bedre enn dagens behandling, godtar man at den nye 

behandlingen er litt dårligere som grunnlag for å anbefale praksisendring. Årsaken kan lenkes til 

andre egenskaper den nye behandlingsformen har. 

 

Ett eksempel her er at behandling med antibiotika gjør at mange pasienter vil kunne slippe 

kirurgisk behandling, og resultatet vil blant annet være færre kirurgirelaterte 

langtidskomplikasjoner. Muligheten for færre liggedøgn, kortere sykmelding og lavere kostnad er 

andre faktorer som kan støtte opp under en non-inferioritymargin på 24%. APPAC-studien viser 

til at det er få komplikasjoner hos de som er behandles kun med antibiotika. Imidlertid, må det tas 

i betraktning at komplikasjoner til konservativ behandling bli erkjent senere enn ett år etter 

intervensjonen. Ett eksempel kan vil være infertilitet hos unge kvinner som ikke oppdager tube-

affeksjon, sekundært til «ikke fjernet betennelsesfokus» før de kommer til den del av livet da de 

har graviditetsønske.  

 

Resultater. Studien tar utgangspunkt i at en forskjell i behandlingssuksess på mindre enn 24% vil 

være akseptabel. Suksessrate i kirurgigruppen var på 99,6%, mens suksessraten i 
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antibiotikagruppen var på 72,7%. Dette gir en forskjell på 26,9% (95% CI: 22,0%-33,2%). 

APPAC-studien klarer derfor ikke å vise noninferiority med 24% non-inferioritymargin. 

 

For pasientene i antibiotikagruppen som senere fikk utført appendektomi, viser studien at til tross 

for residiv av appendicitt og dermed utsatt kirurgi, var komplikasjonsraten kun 7% etter kirurgi 

som er lavere enn i kirurgigruppen hvor komplikasjonsraten er 20%. Den totale 

komplikasjonsraten i antibiotikagruppen ble til slutt 2,8%.  

 

Ingen pasienter i antibiotikagruppen hadde alvorlige komplikasjoner, som ifølge Salminen et.al. 

(19) regnes som diffus peritonitt grunnet perforasjon eller intraabdominal abscess. Samlinen 

et.al. skriver videre at man på bakgrunn av dette kan konkludere med at CT-bekreftet 

ukomplisert akutt appendicitt ikke er en tilstand som må akuttbehandles på kirurgisk vis. Denne 

påstanden kan imidlertid diskuteres, da den baserer seg på data fra kun 256 pasienter behandlet 

med antibiotika og at de nevnte komplikasjonene i utgangspunktet regnes som nokså sjeldne. I 

tillegg gir ett års oppfølgingstid lite grunnlag for å konkludere med tanke på 

langtidskomplikasjoner. Mindre alvorlige komplikasjoner bør også tas hensyn til når det skal 

vurderes om appendicitt skal regnes som en akuttkirurgisk tilstand eller ei.  

 

Den negative appendektomiraten i kirurgigruppen etter histologi var 16%. Negativ 

appendektomirate i antibiotikagruppen blant de som fikk utført kirurgi var 9,0% 

 

Konklusjon: APPAC-studien konkluderer med at pasienter med CT-bekreftet ukomplisert akutt 

appendicitt bør få ta et informert valg mellom antibiotikabehandling og appendektomi. 

 

Vurdering. Det er interessant å gjøre en studie med et non-inferiorityperspektiv, men resultatet 

kan ikke få vesentlig betydning for behandlingsråd i møte med enkeltpasienter, da viktige 

spørsmål gjenstår:  

1. Hvor representativ er studiepopulasjonen?  

2. Non-inferiority designet; Hvor relevant er det egentlig?  

3. Mulige langtidsproblemer er ikke studert.  

4. Hvor overførbart er resultatene til vår praksis hvor CT brukes lite, samt at appendektomi 

utføres med laparoskopisk metode?  

 

A2) H.C.Park 
Innledning. I september 2017 ble det stilt spørsmål om forskningen på behandling på appendicitt 

bør ta en annen vending når Park et. al (29). publiserte en randomisert kontrollert studie I British 

Journal of Surgery. Studien tok sikte på å sammenligne antibiotikabehandling opp mot kun 

støttebehandling med smertestillende og væske ved ukomplisert akutt appendicitt. 

 

Studien har inkludert 245 pasienter i alderen 18-70 år med CT-diagnostisert ukomplisert akutt 

appendicitt. Pasientene ble randomisert til enten bare støtteterapi eller støtteterapi og 4 dagers 

antibiotikakur. Studien ble gjennomført enkelt-blindet, så pasientene fikk selv ikke vite hvilken 

gruppe de ble randomisert til. Behandlingssvikt ble definert som appendektomi eller 

antibiotikabehandling som følge av persisterende eller residiverende symptomer på appendicitt 

som ble bekreftet med CT.  
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Resultat. Park et al (29) finner ingen forskjell i behandlingssvikt mellom gruppene. Se tabell 3. I 

gruppen med kun støtteterapi er behandlingssvikten på 23,4%, mens i antibiotikagruppen er den 

20,7% (P-verdi 0,609). Resultatene fra studien viser også at pasientene med støttebehandling 

utgjorde en lavere kostnad og hadde kortere liggetid enn i antibiotikagruppen. Det var ingen 

forskjell i perforert akutt appendicitt mellom gruppene. Studien har ikke inkludert informasjon om 

livskvalitet, sykmeldingstid og smerter. 

 

 

Studien til Park et.al (29) bringer frem flere 

interessante elementer. Det kan blant annet stilles 

spørsmål ved om spontan remisjon er hyppigere enn 

tidligere antatt. En kan også lure på om 

antibiotikabehandling ved akutt appendicitt egentlig 

er overflødig og om studiene som har sammenlignet 

antibiotika opp mot kirurgi i realiteten har en stor 

andel pasienter med spontan remisjon i 

antibiotikagruppen.  

 

Som et svar til Park et.al (29)skriver Podda et.al. (32) at diagnostikk og inklusjon kun basert på 

CT-bilder kan være problematisk med tanke på strålebelastning. Han refererer til WSES guidelines 

(33) hvor det står at CT-diagnostikk bør lenkes opp mot risikoscorer som AIR eller Alvarado. 

Podda (32) etterlyser også mer informasjon om pasientperspektivet, som livskvalitet, 

sykemeldingstid og smertescorer, i tillegg til at han problematiserer etikken i å la være å behandle, 

dvs bruke støtteterapi, når man har muligheten til laparoskopi som tilnærmet har 100% 

behandlingseffekt. Han avslutter med å skrive at forskningen bør skifte fokus til å handle mer om 

diagnostikken, og det å finne de pasientene som kan ha nytte av ikke-operativ behandling.  

 

Park et.al er også en studie med et non-inferioritydesign med en non-inferioritymargin på 35%. 

Podda et.al diskuterer valg av studiedesign og skriver at non-inferioritystudier generelt faller 

innenfor en gråsone av hva som er etisk forsvarlig. Dette begrunner de med at det ikke gir den 

enkelte pasient noen fordel, heller tvert imot.   

 

Vurdering: Studien viser et nytt og interessant perspektiv i debatten om appendicittbehandling, 

men støttebehandling ved mistenkt appendicitt må sies å havne innenfor det som er etisk 

uforsvarlig. Det stilles i tillegg spørsmål ved hvordan denne studien nådde gjennom den etiske 

komiteen. Dette resultatet åpner ikke opp for å behandle pasienter med støtteterapi, men styrker 

likevel hypotesen om at akutt appendicitt ikke er en progressiv tilstand, og at mange faktisk vil bli 

friske selv uten behandling.  

A3) Svensson 
I 2015 publiserte Svensson et.al. (30) studien «Nonoperative treatment with antibiotics versus 

surgery for acute nonperforated appendicitis in children” 

 

50% av alle pasienter som hadde fått diagnosen appendicitt i Norge i perioden 1990-2001 var 10-

29 år viser en studie av Bakken et.al. (4). Median alder for å få diagnosen appendicitt i denne 

studien var 27 år. Appendicitt har med andre ord høy forekomst hos barn og unge. De største 

 Antibiotika Støtteterapi 

Antall i gruppen 121 124 
Behandlingssvikt 

innen 1 mnd 
9 (7,4%) 9 (7,2%) 

Totalt antall med 

behandlingssvikt i 

løpet av median 

oppfølgingstid på 

19mnd (2-41mnd) 

25 

(20,6%) 

29 

(23,4%) 

Tabell 3 
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randomiserte studiene er så langt blitt gjort på voksne og det er foreløpig ingen større randomiserte, 

kontrollerte studier på barn. Det har imidlertid blitt publisert noen pilotstudier med barn.  

 

Svensson et.al. (30) er en slik randomisert kontrollert pilotstudie som hadde som mål å undersøke 

gjennomførbarhet og sikkerhet ved ikke-kirurgisk behandling ved akutt ikke-perforert akutt 

appendicitt hos barn. 50 pasienter i alderen 5 til 15 år ved Karolinska universitetssykehus i Sverige 

ble inkludert i studien.  

 

Diagnosen ukomplisert akutt appendicitt ble basert på kliniske funn og billeddiagnostikk. UL ble 

forsøkt brukt diagnostisk på alle pasientene, og hos de med uklare funn på UL (n=4) ble CT brukt 

i diagnostikken.  

 

De 24 pasientene som ble randomiserte til antibiotikabehandling ble behandlet med iv. meropenem 

(10mg/kg x 3 pr døgn) og metronidazol (20mg/kg x1 pr døgn) i minst 48 timer. Når pasientene 

tolererte per oralt inntak, ble de satt over på per oral antibiotikabehandling med ciprofloxacin 

(20mg/kg x1 pr døgn og metronidazol 20 mg/kg pr døgn) i 8 dager. Pasientene ble skrevet ut når 

de hadde vært afebrile i 24 timer, var per oralt godt smertestilt, mobile og tolererte noe mat.  

 

De 26 pasientene som ble randomiserte til kirurgisk behandle ble alle appendektomert med 

laparoskopisk metode. Alle disse pasientene oppfylte kriteriene for appendicitt etter histologisk 

undersøkelse.  

 

Svensson et.al. sier at de har lav terskel for appendektomi av pasientene i antibiotikagruppen, da 

dette er en første studien i sitt slag. Derfor kan appendektomiraten i antibiotikagruppen forventes 

å være noe høyere her enn i fremtidige studier.  

 

Resultater: To pasienter i antibiotikagruppen hadde komplikasjoner initialt, den ene ble 

appendektomert dag 2 som følge av mesenterisk lymfadenitt, men normal appendix, den andre ble 

appendektomert dag 9 grunnet moderate magesmerter som viste seg å være perforert appendicitt.  

 

Det var kun en pasient med residiv i oppfølgingsperioden. Imidlertid ble ytterligere fem barn i 

antibiotikagruppen appendektomert som følge av episode med milde magesmerter i 

oppfølgingsperioden hvorav ingen hadde histologiske funn forenlig med residiv av akutt 

appendicitt. En pasient ble appendektomert etter foreldrenes ønske.  

 

Den totale appendektomiraten i antibiotikagruppen blir på 37,5% (n=9). Dette er imidlertid en 

verdi som er farget av lav terskel for appendektomi ved mulig residiv. Om en kun regner de med 

appendektomi initialt og den ene pasienten som hadde reelt residiv og som klinisk ga mistanke om 

akutt appendicitt, vil den totale appendektomiraten ligge på 12,5% (n=3).  

 

Svensson et.al. konkluderer med at de ikke har klart å finne noe utrygt ved ikke-kirurgisk 

behandling ved akutt appendicitt hos barn, men at studien er ikke stor nok til at praksis kan endres. 

Imidlertid skriver Svensson et.al at resultatene kan hjelpe med rekruteringen i kommende 

randomiserte, kontrollerte studier og at videre forskning med tanke på ikke-kirurgisk behandling 

av barn med akutt appendicitt bør gjennomføres. 
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Vurdering: Lovende resultater med tanke på ikke-kirurgisk behandling på barn, men ikke 

tilstrekkelig evidens til å kunne endre praksis. Dette var imidlertid heller ikke intensjonen til 

Svensson et.al. Resultatet åpner opp for mer forskning og studier med flere pasienter. Å referere 

til denne studien vil trolig også gjøre rekruteringen til fremtidige studier lettere.  

 

B) Kohortestudier 

B1) NOTA-studien 
Nota-studien (20) er en kohortstudie fra 2014 som inkluderer 159 pasienter. NOTA-studien har 

som mål a ta for seg sikkerhet og effekt av antibiotikabehandling ved mistenkt ukomplisert, akutt 

appendicitt.  

 

Pasienter ble inkludert i studien basert på at de hadde spesifikke scorer i AIR og Alvarado. Som 

en del av utredningen, ble alle pasientene også undersøkt med UL, og noen også med CT ved 

tvilstilfeller. Alle ble gitt samme per orale antibiotikakur over 5-7dager og fulgt opp i 2 år. 

Pasienter ble appendektomert ved initial behandlingssvikt eller ved senere residiv. 

 

Resultater. 11,9% (n=19) av pasientene ble appenderktomert innen en uke. Av de som ble skrevet 

ut uten å ha gjennomgått appendektomi, var det 13,8% (n=22) som fikk utført appendektomi pga. 

residiv innen 2 år. Den totale andelen som ble appendektomert i løpet av 2 år blir 25,8% (n=41). 

De finner gjennomsnittlig sykemeldingstid på 5,8 dager.   

 

Konklusjon. På bakgrunn av sine funn konkluderer NOTA-studien med at antibiotikabehandling 

for klinisk mistenkt ukomplisert akutt appendicitt er trygt og effektivt. 

 

Vurdering. At studien fokuserer på bruk av klinisk diagnostikk ved hjelp av scorer, og bruker CT 

kun ved tvilstilfeller gjør at resultatet er mer overførbart til norsk praksis hvor CT brukes lite. Det 

er bra at det inkluderes pasienter helt ned i 14-års alder, fordi dette får med en større andel av 

pasientene. Imidlertid trekker det ned at studien kun bruker per oral behandling, i motsetning til 

de fleste andre studier, og går derfor også mot WSES anbefalinger om å begynne med intravenøs 

behandling. Studien har heller ingen kontrollgruppe som resultatene kan måles opp mot.   
 

B2) J.Hansson  
Hansson et.al. (34) er en kohortstudie fra 2012. Studien har inkludert alle pasienter over 16 år med 

akutt appendisitt fra Sahlgrenska Universitetssykehus i perioden mai 2009 til september 2010. 

Totalt gjaldt dette 558 pasienter som, etter klinisk vurdering fra lege, ble behandlet med antibiotika 

(n=442, 79%) eller kirurgi (n=111, 20%), hvor antibiotikabehandling ble regnet som førstevalg. 

Kun ved tvilstilfeller ble det utført UL eller CT. (34) 

 

Resultater: Ved initial innleggelse, viser studien at 77% (n=342) av pasientene som be behandlet 

med antibiotika ble friskmeldt uten ytterligere behandling, mens 23% (n=100) ble 

appendektomert, oftest som følge av manglende bedring. I løpet av oppfølgingsperioden på 1 år, 

ble 11% (n=38) av de resterende i antibiotikagruppen appendektomert. Studien viser altså, at med 
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klinisk vurdering som utgangspunkt for behandlingsvalg er det 31% sannsynlighet for at man 

likevel vil måtte gjennomgå appendektomi hvis man initialt ble behandlet med antibiotika. 

 

Komplikasjoner: Studien finner ingen forskjell i alvorlige komplikasjoner mellom de som ble 

appendektomert umiddelbart og de i antibiotikagruppen som måtte appendektomeres innen ett år. 

Milde komplikasjoner viser seg å være dobbelt så hyppig i kirurgigruppen sammenlignet med 

antibiotikagruppen.  Pasientene fikk utdelt et spørreskjema om deres egne erfaringer og smerter 

og disse viser sammenlignbare resultater i begge gruppene.  

 

Hansson konkluderer med at de fleste voksne pasienter kan initialt behandles med antibiotika hvis 

klinikken tilsier ukomplisert akutt appendicitt, og hvis ikke særlige grunner taler mot dette.  

 

Vurdering: I likhet med Nota-studien er det også her stor fokus på klinisk diagnostikk, men 

Hansson har ikke anvendt en klinisk score som AIR eller Alvarado, men velger heller å stole på 

den enkelte leges vurdering for å stille diagnosen. Dette gir en høy intern validitet, men lav ekstern 

validitet. Studien styrker imidlertid hypotesen om at det ikke er nødvendig med rutine-CT-

diagnostikk for å kunne behandle pasienter ikke-kirurgisk. 

 

 

C) Meta-analyser 

C1) K.E.Rollis 
Rollins et.al (22) har som mål å oppdatere deres metaanalyse fra 2012 (28). Rollins et.al. (22) har 

gjennomgått 393 studier, hvorav 72 av disse viste seg å ha en viss relevans. Disse 72 studiene er 

videre lest i fulltekst som har resultert i inklusjonen av sju randomiserte, kontrollerte studier som 

sammenligner antibiotikabehandling og kirurgi ved ukomplisert, akutt appendicitt. Videre ble 

Mallik et.al ekskludert grunnet plagiering og retraksjon, og Turhan et.al. ble ekskludert grunnet 

manglende randomiseringsevidens. De fem resterende studiene omfatter totalt 1430 pasienter.  

Kvaliteten på de utvalgte studiene er vurdert ved hjelp av GRADE-systemet. Rollins et.al legger 

særlig vekt på å sammenligne komplikasjoner i sin metaanalyse. 

 

Inkluderte studier: Eriksson (24), Styrud (15), Hansson (25), Vons (26), Salminen (19) 

 

 

Resultat: Det er totalt en 39% risikoreduksjon i total komplikasjoner hos de som behandles med 

antibiotika sammenlignet med de som gjennomgår appendektomi. 66% av pasientene initialt 

behandlet med antibiotika, trengte ingen ytterligere behandling for sin akutt appendicitt innen 

oppfølginstiden på ett år. Det er ingen forskjell i liggetid. Det er ingen forskjell i andel med 

komplisert akutt appendicitt hos de i antibiotikagruppen som senere må gjennomgå appendektomi 

sammenlignet med gruppen som initialt ble behandlet med appendektomi.  

 

Rollins et.al. (22) konkluderer med at økende evidens tilsier at antibiotika kan brukes som 

primærbehandling av ukomplisert akutt appendicitt. Videre skriver de at en mulig løsning kan være 

å gi antibiotikabehandling til pasienter med ukomplisert akutt appendicitt de første 24-48 timene 

etter innleggelse og deretter kirurgi om pasienten ikke viser tegn til klinisk bedring.   
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C2) V.Sallinen  
Meta-analysen (16) har som mål å ta for seg fordeler og ulemper ved antibiotikabehandling 

sammenlignet med appendektomi. Titler og abstract er gjennomgått i 685 studier, og videre er 58 

studier lest i full-tekst. Dette resulterte i utvelgelsen av fem randomiserte kontrollerte studier som 

til sammen omfatter 1116 pasienter. Kvaliteten på de utvalgte studiene er vurdert ved hjelp av 

GRADE-systemet.  

 

Inkluderte studier: Eriksson(24), Salminen(19), Stryrud(15), Svensson(30), Vons(26) 

 

Resultat: Av 47 av 550 pasienter (8,2%) i antibiotikagruppen fikk utført appendektomi innen en 

måned. Innen et år hadde 114 av 510 (22,6%) fått utført appendektomi. For hver 100 pasienter 

som behandles med antibiotika for sin akutte appendicitt, vil 92 færre bli kirurgisk behandlet den 

første måneden enn om alle appendektomeres. Innen ett år, må en regne med at 23 flere vil trenge 

appendektomi.  

 

Sallinen skriver at bruk av antibiotika ser ut til å gi færre komplikasjoner (både milde og alvorlige), 

kortere sykmelding og færre appendektomier den første måneden, og at dette må veies opp mot at 

det er 22,6% sannsynlighet for appendektomi innen et år og potensielt flere liggedøgn.  

 

Sallinen et.al konkluderer med at det finnes fordeler og ulemper ved begge 

behandlingsalternativene, bør valg av behandling være verdi og preferanseavhengig. De foreslår 

at man skal gå mot en «shared desescion making»-praksis.  

 

C3) J.C.Harnoss  
Jeg har også valgt å inkludere Harnoss et.al i denne oppgaven fordi det er metaanalysen som idag 

har den største antall pasienter. Den inkluderer fire randomiserte kontrollerte studier som alle er 

aktuelle, samt fire kohortestudier. Dette gir en samlet pasientmasse på 2551.  

 

Inkluderte studier:  

- RCT: Eriksson(24), Styrud(15), Vons(26), Salminen (19) 

- NON-RCT: Turhan (35) (quazi rct), Hansson(25), Hansson(34), Park (36) 

 

Resultatet av metaanalysen viser at 26,5% av pasientene i antibiotikagruppen gjenomgikk 

appendektomi innen 1 år. Begge gruppene har sammenlignbare postoperative komplikasjoner. 

Gruppen med antibiotika har flere uønskede bivirkninger og signifikant høyere insidens av 

komplisert appendicitt.  

 

Harnoss et.al konkluderer med at kirurgi fremdeles bør være behandlingen for akutt appendicitt og 

begrunner dette med at det er en "one-time only"-treatment med en godt kjent risikoprofil. 

Antibiotikabehandling kjenner man lite til konsekvensene på lang sikt, både med tanke på 

livskvalitet og kostnad.  
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C4) Andre metaanalyser 
Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å inkludere denne meta-analysene S. Ho Ting Poon (37), M. 

Podda (38) og J.M. Findlay (39) i min oppgave. Imidlertid inkluderer disse enten Malik et.al. (40), 

som senere er blitt tilbaketrukket som følge av plagiering. Eller Turhan (35) som ifølge meta-

analysen av Sallinen et.al. (16) ikke bør inkluderes i en meta-analyse grunnet at 

postrandomiseringseksklusjoner vil føre til alvorlig prognostisk ubalanse. Disse meta-analysene 

er derfor utelatt.  

 

Vurdering av metaanalysene 
Det er en risiko for bias i disse metaanalysene, som kan knyttes til ulik praksis ved enkeltstudiene 

metaanalysen baserer seg på. Blant annet forskjellig praksis for diagnostikk, hvorav flere av 

studiene ikke rutinemessig brukte CT, mens andre studier kun baserer seg på dette. I tillegg velger 

studiene ulike inklusjonskriterier og behandlingsregimer.  

 

Flere av de store metaanalysene kan ikke ansees som pålitelige, da de baserer seg på resultater fra 

Turhan og Malik.  

 

Det finnes mange tilgjengelige meta-analyser og disse baserer seg på ulike kombinasjoner av et 

relativt lite antall enkeltstudier. Resultatene til metaanalysene er sprikende fordi hver enkelt studie 

som er inkludert får en relativt stor betydning, samt at meta-analysene kan ha vektlagt de ulike 

resultatene forskjellig. 

 

Selv om metaanalysenes data og konklusjoner spriker, gir de likevel vesentlig sikrere informasjon 

enn en enkeltstudie om hva man vil kunne forvente om konservativ behandling av appendicitt tas 

i bruk på bredere front i Norge. 

 

D) Retningslinjer 

WSES  
I 2016 publiserte World Society of Emergency Surgery en oppdatert versjon av "WSES Jerusalem 

guidelines for diagnosis and treatment of acute appendicitis" etter "3rd World Congress of WSES" 

6.juli 2015 (33). På kongressen ble den nyeste forskningen om akutt appendicitt presentert for 

kongressforsamlingen som bestod av kirurger fra hele verden, som deretter stemte ved å utrykke 

enighet eller uenighet ved ulike utsagn. Utsagnene ble modifisert underveis i kongressen slik at 

resultatet var utsagn med mindre enn 30% uenighet.  

 

Et av temaene som ble diskutert var ikke-kirurgisk behandling av akutt appendicitt. Her trekkes 

det frem studier som Varadhan (28), NOTA(20), Svensson (30), APPAC (19) og Flum(41). Det 

diskuteres også hvorvidt akutt appendicitt kan gå i spontan remisjon.  

 

Styrken av hver enkelt anbefaling ble vurdert ved hjelp av 2011 Oxford classification. Dette er 

baserer seg på mengde og type evidens som lå bak den gitte anbefalingen. «Level of Evidence» 

(EL) ble vurdert 1-5, hvorav 1 regnes som best evidens og “Grade of Recommendation”  (GoR) 

ble vurdert A-D, hvorav A regnes som sterkest anbefaling.  
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Retningslinjene som ble stemt frem om ikke-kirurgisk behandling av ukomplisert akutt appendicitt 

var som følger:  

 Antibiotikabehandling kan være vellykket behandling hos utvalgte pasienter med 

ukomplisert akutt appendicitt som ønsker å unngå kirurgi og aksepterer risikoen på 38% 

residiv. EL1, GoR A 

 Nåværende evidensmateriale støtter initial intravenøs antibiotikabehandling med 

påfølgende overgang til per oral behandling. EL2, GoR B 
 

EAES 
I 2015 ble "EAES consensus development confrence" avholdt i Bucuresti med formål å danne 

Europeiske retningslinjer for behandling av akutt appendicitt basert på den beste tilgjengelige 

forskningen og ekspertisen til europeiske kirurger. (42) 

 

46 utsagn og anbefalinger om diagnostikk og behandling av akutt appendicitt ble lagt frem og 

stemt over. På konferansen var det 232 kirurger som stemte, mens det på en nettundersøkelse var 

317 EAES medlemmer som stemte. De stemte over hvorvidt de var enige eller uenige i hvert enkelt 

utsagn. Hvis et utsagn oppnådde mer enn 70% enighet, ble det sagt å ha støtte fra det vitenskapelige 

miljøet og regnet for å være en gjeldende retningslinje. 

 

Når det gjaldt ikke-kirurgisk behandling av ukomplisert akutt appendicitt, blir det lagt frem at både 

randomiserte, kontrollerte studier og metanalyser viser signifikant heterogenitet med tanke på 

metodisk kvalitet, inkluderte studier og valg av outcome. Det blir på konferansen konkludert med 

det trengs mer evidens av høyere kvalitet, særlig med tanke på initiale fordeler ved 

antibiotikabehandling og potensielle langtidseffekter av å avstå fra kirurgi.  

 

Gjeldende anbefalte europeiske retningslinje ifølge EAES blir derfor at appendektomi fremdeles 

bør være gullstandard ved ukomplisert, akutt appendicitt. (42) 

 

Vurdering av retningslinjer 
WSES og EAES er ikke enige om gjeldende retningslinjer. Dette kan skyldes at WSES ble 

utarbeidet senere enn EAES, eller at man er mer tilbakeholdne med å endre en veletablert praksis 

i Europa. Måten den gjeldene forskningen ble presentert på, kirurgenes kunnskap fra før og 

eventuelle interessekonflikter må sies å kunne ha innvirkning på resultatet av de utarbeidede 

retningslinjene.  
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Diskusjon 

Innledning  
Tollefsrud konkluderte i sin oppgave med at behandling av akutt appendicitt er omdiskutert og at 

det er behov for mer forskning før man kan trekke noen konklusjon med tanke på 

antibiotikabehandling ved ukomplisert akutt appendicitt.  

 

Spørsmålet er om det er noe som har endret seg siden Tollefsrud publiserte sin oppgave i 2012. 

Siden da har den hittil største randomiserte, kontrollerte studien blitt publisert(19), i tillegg til to 

andre randomiserte kontrollerte studier (29, 30), samt flere korhortestudier (20, 34) og 

metaanalyser (16, 21, 22). Den hittil største metaanalysen inkluderer data fra 2551 pasienter (21),  

mot 901 pasienter i Wilms(23), som den største tilgjengelige metaanalysen i 2012. En kan dermed 

gå ut ifra at kunnskapsgrunnlaget er større nå, enn det var i 2012.  

 

Populasjon 
Nasjonalitet. Pasientpopulasjonen som studien baserer seg på, sier noe om overførbarheten til 

studien, dvs. viktig for ekstern validitet. Se faktaboks 1. Det er foreløpig ingen norske studier på 

området, så vi må ta utgangspunkt i internasjonal forskning. Finland og Sverige har bidratt sterkt 

i forskningen på ikke-kirurgisk behandling av akutt appendicitt, og den nordeuropeiske befolkning 

er relativt godt sammenlignbar med den norske. Også helsevesenet i disse landene er organisert på 

lignende vis. Den eksterne validitet av studiene som er referert vurderes derfor som god 

populasjonsmessig. 

 

Multisenter. Appac-studien (19) er en multisenter studie, som 

betyr at data er innhentet fra flere ulike sykehus. De andre 

enkeltstudiene omtalt i denne oppgaven (20, 29, 30, 34), baserer 

seg på data fra kun ett sykehus. Å kun basere seg på pasientdata 

fra ett sykehus gir ofte en mindre pasientmasse og større risiko 

for bias, ved at forhold rundt pasienter, behandling, ressurser og 

behandlere kan variere mellom ulike sykehus. Dette fører til at 

den interne validiteten blir høy, men den eksterne validiteten blir 

lav. Å bruke data fra flere sykehus gir mulighet for en større 

studie med flere pasienter, samt at resultatet blir mer 

generaliserbart sammenlignet med data fra kun ett sykehus, dvs. 

styrker den eksterne validiteten. I fremtiden, bør man ta 

utgangspunkt i å gjennomføre multisenter-studier for å styrke 

den eksterne validiteten ytterligere. Foreløpig må Appac-studien(19) regnes som den mest 

pålitelige enkeltstudien med tanke på ekstern validitet. Meta-analysene gir imidlertid også data fra 

ulike sykehus, men da må risikoen for bias regnes som høyere fordi de baserer seg på 

sammenslåing av data fra studier med litt ulike studiedesign. 

 

Kjønn. Nota-studien som i utgangspunktet baserer seg på de kliniske skårene AIR og Alvarado, 

omfatter et flertall kvinner (74%). Dette kan ha betydning for resultatet da flere gynekologiske 

tilstander kan ha et appendicittlignende bilde. Det vil derfor her være en fare for resultatskjevhet. 

 

VALIDITET  

Kliniske studier kan ha varierende 

validitet (gyldighet). Intern 

validitet brukes om gyldigheten 

resultatene har ved det/de sykehus 

der undersøkelsen er gjennomført. 

Hvis studien ble gjentatt på 

samme måte, hva er 

sannsynligheten for at resultatet 

skulle bli det samme. Ekstern 

validitet brukes om gyldighet ved 

andre sykehus eller i andre deler 

av verden: Ville resultatene bli de 

samme der?            Faktaboks 1 
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Inklusjon 
Inklusjonskriteriene varierer fra studie til studie, og baserer seg på anamnese, klinisk bilde og/eller 

billeddiagnostikk. Ser en på prosentandelen pasienter som fylte inklusjonskriteriene for de enkelte 

studiene, er den 38,4% for Appac-studien (19), 19,1% for H.C.Park (29) og 64,1% for NOTA(20). 

Det er med andre ord svært variabelt hvor strenge inklusjonskriterier de ulike studiene har, og hvor 

mange som ekskluderes. I en studie som H.C.Park hvor inklusjonskriteriene hovedsakelig baserer 

seg på CT-funn viser en lav inklusjonsrate, sammenlignet med den høye inklusjonsraten i NOTA-

studien, som hovedsakelig baserer seg på kliniske opplysninger.  En studie hvor så lite som 19,1% 

av pasientene med akutt appendicitt fyller kriteriene for å delta, gir trolig høy intern validitet, men 

lav ekstern validitet.  

 

De aller fleste studiene har hittil bare brukt voksne pasienter over 18 år, NOTA-studien (20) har 

imidlertid inkludert pasienter helt ned i 14-års alderen. Svensson et.al. (30) er den første 

randomiserte, kontrollerte studien på barn. Det er imidlertid en pilot-studie med svært få pasienter, 

og kunnskapsgrunnlaget er derfor ikke stort nok til å kunne anbefale antibiotikabehandling til barn 

under 18 (evt.14) år. Større studier med barn er på vei, og vil kunne øke kunnskapsgrunnlaget. Om 

resultatene fortsetter i samme spor som Svensson et.al. (30), vil det kanskje åpne opp for ikke-

kirurgisk behandling av barn i fremtiden.  

 

 

Diagnostikk 
Klinisk diagnostikk. Nota-studien (20) og Hansson et.al (34) er to studier som særlig legger vekt 

på klinisk diagnostikk fremfor billeddiagnostikk i sine studier. Å bruke klinisk diagnostikk i 

forskning, gjør at diagnosen er avhengig av den diagnostiserende legens skjønn. For eksempel i 

AIR-scoren skal «abdominal defence» graderes mild, moderat eller uttalt og gir hhv. 1, 2 eller 3 

poeng. De kliniske scorene som brukes, har høy sensitivitet, men lavere spesifisitet med tanke på 

akutt appendicitt. Dette gir økt sannsynlighet for overdiagnostikk om en kun baserer seg på 

kliniske scorer. Hansson et.al kommenterer denne mulige overdiagnostikken og skriver at mange 

av pasientene uansett vil ha en form for abdominal bakteriell infeksjon som kan behandles med 

antibiotika. Dette utsagnet må imidlertid veies opp mot følgene av antibiotikaoverforbruk.  

 

Et problem med å kun bruke klinisk diagnostikk er faren for å misse vesentlige funn som kunne 

blitt oppdaget ved hjelp av CT, UL eller kirurgi, og som ikke kan behandles med antibiotika. Dette 

gjelder for eksempel GI-cancer og ekstrauterin graviditet med et appendicittlignende bilde. 

Konservativ behandling uten CT som diagnostikum kan derfor være problematisk i en eventuell 

erstatningssak.  

 

De kliniske scorene er ikke så gode at de gir diagnosen akutt appendicitt med sikkerhet, og de 

skiller heller ikke mellom komplisert og ukomplisert akutt appendicitt. Scorene sier heller ikke 

noe som sannsynlighet for vellykket ikke-kirurgisk behandling. Det er med andre ord fremdeles 

mye å hente når det gjelder diagnostikken. Det kommer stadig flere studier som forsøker å finne 

de kliniske funnene som kjennetegner pasientene som kan behandles vellykket med antibiotika, 

men disse er foreløpig ikke gode nok til å kunne konkludere.  

 



22 
 

Billeddiagnostikk: APPAC-studien og Park et.al. bruker kun CT i diagnostikken av ukomplisert 

akutt appendicitt. De bruker ferdig fastsatte kriterier for inklusjon, noe som gir høy ekstern 

validitet. Imidlertid må dette veies opp mot stråledosen som pasientene utsettes for. Særlig siden 

de fleste pasientene er unge (4), og røntgenstråling som kjent gir økt risiko for senere 

cancerutvikling. I en editorial kommenterer Sallinen (43) at studier viser at rutine CT som 

bekreftelse av en appendicittdiagnose hindrer 12 negative appendektomier på bekostning av en 

cancerdød, noe som må regnes som en dyr pris å betale.   

 

Hansson et.al (34), argumenterer med at CT vil ikke klare å finne alle pasienter med akutt 

appendicitt, og særlig de som er tidlig i forløpet. Hansson skriver videre at det trolig er disse 

pasientene som responderer godt på antibiotikabehandling og at klinisk diagnostikk derfor bør veie 

tyngst. 

 

I videre forskning bør det satses på utarbeidelse av en klinisk skår som omhandler sannsynlighet 

for vellykket ikke-kirurgisk behandling. En mulighet, er at de pasientene hvor diagnosen er 

usikker, kan supplere diagnostikken med UL, hvis denne også er inkonklusiv, kan CT brukes slik 

som Hansson (34) har gjort i sin studie. Dette støttes også av WSES guidelines (33) som skriver 

at bruk av radiologisk diagnostikk må lenkes opp mot en klinisk skår, som Alvarado eller AIR.  

 

Intervensjon: Antibiotikavalg  
Hvor bredt bør man behandle? Det er store forskjeller mellom studiene når det gjelder valg av 

antibiotika. Vons et.al. (26) og NOTA-studien (20) har brukt amoksisillin-klavulansyre, og det kan 

diskuteres hvorvidt dette er riktig antibiotikavalg. E’coli er en av de vanligste organismene som 

årsak til akutt appendicitt og følge Norsk Legemiddelhåndbok er 30-40% av e’coli isolatene i 

Norge resistente mot aminopenicillinene (44). Dette tallet er trolig enda høyere i land hvor 

resistensproblematikken er større enn det vi opplever i Norge. En kan derfor diskutere hvorvidt 

intervensjonen i Vons(26) og NOTA(20) har hatt en tilfredsstillende effekt på pasientene i studien.  

 

I HC.Park brukes cefmetazole og metronidazol i antibiotikagruppen som i denne studien 

sammenlignes med placebo. Cefmetazole er et 2.generasjons cefolosporin, og regnes som 

bredspektret mens metronidazol er mer smalspektret og brukes for å dekke anaerober. Studien 

diskuterer ikke sitt antibiotikavalg og tar heller ikke opp resistensutvikling som tema. Som 

tidligere nevnt kan etikken i denne studien diskuteres, og studien vil av mange regnes som uetisk.  

 

Appac-studien bruker det bredspektrede antibiotikumet ertepenem og begrunner dette med dets 

gode effekt på abdominale infeksjoner. Basert på kjent resistens og tarmfloraens bakteriemangfold, 

er det rimelig å velge et antibiotikum med et så bredt spekter.  Appac-studien reflekterer også rundt 

antibiotikabruken og resistensutvikling og skriver at man i fremtiden bør strebe mot å velge et 

antibiotikum med et smalere spekter enn det de har gjort.  

 

Administrering. Ertepenem som brukes i Appac-studien krever bare en daglig dose intravenøs 

behandling, men må til gjengjeld kontinueres i 3 dager noe som i praksis betyr at pasientene må 

være på sykehus i minst 3 dager. I Hansson et al. gis intravenøs behandling kun et døgn før 

pasientene går over på per oral behandling. Dette gir mulighet for tidligere utskrivelse 
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sammenlignet med antibiotikaregimet i Appac-studien og vil dermed gi utgangspunkt for gunstige 

resultater med tanke på liggetid, kostnad og sykemeldingsperiode.  

 

Studiene har hittil mest fokus på å bevise at antibiotika kan brukes ved akutt appendicitt, og valget 

av antibiotika har foreløpig fått en mindre betydning. I retningslinjene til WSES står det at 

nåværende evidensmateriale støtter initial intravenøs antibiotikabehandling med påfølgende 

overgang til per oral behandling. Utover dette finnes ingen retningslinjer som omhandler selve 

antibiotikavalget. 

 

Med unntak av Appac-studien(19), er det ingen av studiene som begrunner sitt antibiotikavalg og 

tar opp resistensproblematikken. En konservativ overgang til utvidet antibiotikabruk kan drive 

resistensutviklingen i uønsket retning, og på grunn av den flora som finnes i tarm kan man ikke ha 

fritt medikamentvalg. 

 

Når enkeltstudiene bruker ulike antibiotikaregimer, blir resultatene vanskelig sammenlignbare. 

Hvorvidt resultatene til Park et.al (29) skal regnes som pålitelige blir diskutert tidligere i oppgaven, 

men om spontan remisjon opptrer like hyppig som studien påstår, kan det tenkes at studiene som 

sammenligner antibioitika opp mot kirurgi, vil ha en anbiotiotikagruppe hvor mange pasienter ville 

ha blitt friske uansett. Foreløpig må imidlertid studien til Park (29) regnes som for tynt evidens til 

å kunne påstå dette.  

 

Kontrollgruppe 
Appendektomi. Hittil har de fleste studiene som har forsøkt å undersøke effekten av 

antibiotikabehandling ved akutt appendicitt, brukt appendektomi som kontrollgruppe. Dette er 

dagens praksis i Norge, og da hovedsakelig med laparoskopisk teknikk (2). I Appac-studien (19), 

har kirurgene har stort sett brukt appendektomi med åpen teknikk som kontrollgruppe. Kun 5,5% 

av pasientene i appendektomigruppen ble operert med laparoskopisk teknikk.  Studien begrunner 

dette med at kirurgene valgte den teknikken de var best kjent med, samt at åpen teknikk er 

mindre utstyrskrevende og mest relevant i et verdensperspektiv. Dette vil imidlertid være mindre 

overførbart til Norsk praksis, da laparoskopisk teknikk er foretrukne behandlingsmetode.  

 

Appac-studien viser en komplikasjonsrate på 20,5% i appendektomigruppen, men dette tallet 

differensierer ikke mellom de som er operert med åpen og lukket teknikk, og tallet kan ha vært 

annerledes, muligens noe lavere, om kun laparoskopisk teknikk var blitt benyttet. Dette fordi 

bruk av laparoskopisk teknikk er assosiert med færre sårinfeksjoner, mindre smerter, kortere 

liggetid og raskere retur til normal aktivitet (2). 

 

I en pilot-RCT med barn av Svensson et.al. brukes 3-port laparoskopisk teknikk på alle i 

kontrollgruppen. Studien oppgir at det ikke var noen signifikante komplikasjoner hos disse 

pasientene. Det er imidlertid bare 26 pasienter i denne gruppen. Hvorvidt for eksempel sår-

infeksjoner eller smerteproblematikk regnes som en komplikasjon oppgis ikke.   

 

Støtteterapi. HC. Park bruker intravenøs væskebehandling (5% dextrose og vanlig saltvann med 

vitaminer) som kontrollgruppe. Pasientene fikk også analgesi for smerter og antipyretika ved 

feber. Studien tar utgangspunkt i hypotesen om at appendicitt går over av seg selv, og tanken er 
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derfor at kontrollgruppen ikke skal gis noen form for behandling som direkte virker på 

appendicitten. Mange vil nok påstå at det er et under at denne studien slapp gjennom en etisk 

komite. Studien opererer tross alt med en non-inferioritymargin på 35% noe som tilsier at 

enkeltpasienten på ingen måte gagner av «behandlingen», heller tvert imot.  

 

 

Outcome’s 

Sannsynlighet for residiv/antatt residiv 
Endepunkt. Ingen appendektomi innen ett år er det outcome som brukes i flere av studiene som 

suksesskriterium (endepunkt) (19, 29, 30, 34). Dette er imidlertid problematisk i de randomiserte, 

kontrollerte studiene ettersom appendektomigruppen vil ha en appendektomirate på tilnærmet 0% 

fordi appendix allerede er fjernet. Antibiotikagruppen vil derfor uansett være dårligere enn 

appendektomi om dette outcomet brukes. Appac-studien (19) har løst dette ved å bruke et non-

inferiority design. 

 

Oppfølgingstid. Flere av studiene(19, 30, 34) følger opp pasientene i 1 år for å kartlegge residiv. 

Nota-studien (20) følger imidlertid opp pasientene i 2 år. I de fleste studiene ser en at størst antall 

får residiv i de første 6 mnd, og residivraten avtar etter dette. Men det vil være pasienter som vil 

oppleve residiv etter endt oppfølging og andelen her er foreløpig ikke kartlagt. Disse tallene bør i 

tillegg ses i sammenheng med andre langtidskomplikasjoner, ettersom residiv bare er en liten del 

av bildet på lang sikt. På bakgrunn av dette, er mulige ulemper ved konservativ behandling utover 

det man finner i løpet ett år, ukjent. 

 

Store forskjeller. Et annet viktig aspekt er de store forskjellene mellom studiene i residivrate, og 

dette skyldes trolig de store ulikhetene i hva de ulike studiene regner som residiv. Hansson et.al. 

bruker utelukkende klinisk diagnostikk som tegn på behandlingssvikt og residiv og dermed 

indikasjon for appendektomi. H.C Park (29) befinner seg i andre enden av skalaen. Her regnes kun 

CT-bekreftet residiv som et reelt residiv uavhengig av klinisk mistanke. I Appac studien (19) som 

bruker CT som primær-diagnostikk, bruker utelukkende klinikk for å diagnostisere residiv.  

 

Resultatene. Andelen appendektomert i antibiotikaguppen varierer mellom 37,5% i Svensson (30), 

31,0% i Hansson (34) , 27,3% i Appac studien (19) og 20,6% i H.C. Park (29). Dette kan trolig 

skyldes ulike inklusjonskriterier, og terskelen for appendektomi ved antatt residiv.  Imidlertid viser 

de største studiene og metaanalysene verdier på rundt 25-30%, og dette ligger trolig nærmere 

realiteten. Den største metaanalysen, Harnoss et.al. med 2551 pasienter viser til 26,5% av de som 

behandles med antibiotika må appendektomeres innen 1 år.  

 

De internasjonale retningslinjene fra WSES (33), lander på at man kan anbefale å behandle 

pasienter med antibiotika som ønsker å unngå kirurgi og aksepterer en risiko opp mot 38%. Tallet 

38% virker å være hentet fra Svensson et.al. dvs. en pilot RCT på barn med kun 50 pasienter. Til 

tross for at dette er studien som har vist lavest suksessrate, samsvarer ikke disse resultatene med 

tidligere studier grunnet den svært lave terskelen for å appendektomere etter antibiotikabehandling 

i tillegg til at det er første RCT på barn.  Å oppgi en behandlingssviktsrate på 38% for voksne 

pasienter vil derfor være misvisende.  
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Komplikasjoner 
Appendektomi. Komplikasjoner ved appendektomi er relativt godt kjent. 

Korttidskomplikasjonsraten varierer fra 8,2-31,4% ifølge Bhangu et.al. (12), og avhenger av 

appendicittens alvorlighet, diagnostiseringsmetode og geografi. Prevalensen for 

langtidskomplikasjoner er lavere, og ligger trolig rundt 3% (13), imidlertid kjennetegnes disse 

komplikasjonene som mer alvorlige og plagsomme komplikasjoner som kroniske smertetilstander, 

ileus, brokk osv.  

 

Antibiotika. Komplikasjonene ved antibiotikabehandling er ikke like godt kjent og særlig gjelder 

dette langtidskomplikasjoner. Korttidskomplikasjonene kjennetegnes som mindre alvorlige 

komplikasjoner som antibiotikadiare, magesmerter og oppkast (20). Nota-studien oppgir at det var 

ingen pasienter som opplevde allergisk reaksjon på antibiotikabehandlingen (20).  

 

En mulig langtidskomplikasjon ved ikke-kirurgisk behandling kan være at GI-cancer forblir 

uoppdaget. Dette nevnes i diskusjonen i Appac-studien, hvor de finner at 1,5% (n=4) av de 

appendektomerte hadde tumores i appendix. De skriver at effekten av å oppdage en slik tumor er 

uklar, da man enda ikke vet den naturlige utviklingen av disse tumorene. Videre skriver de at CT-

diagnostikk kan bidra til å fange opp pasientene dette gjelder. 

 

En kohorstudie av Enblad et.al (45) fra 2017 inkluderer alle pasienter i det svenske 

pasientregisteret med diagnosen akutt appendicitt som er behandlet med kun antibiotika i perioden 

1987-2013. Resultatene viser at disse pasientene senere har økt prevalens av tarmkreft (SIR 4,1, 

95%CI 3,7-4,1). Risikoen viste seg å være økt både på kort og lang sikt. Imidlertid må det påpekes 

at registerstudier av denne typen har lav validitet, internt som eksternt.  

 

Et annet moment er hvilken betydning det kan ha å ha et infeksjonsfokus som ikke blir tilstrekkelig 

behandlet. Det har vært spekulert i om dette kan føre til infertilitet hos kvinner ved at det gir tette 

tuber, men nyere forskning synes å avkrefte dette (46).  

 

Hva med ved behandlingssvikt? For pasientene i antibiotikagruppen som senere fikk utført 

appendektomi, viser Appac-studien (19) at til tross for disse pasientene opplever residiverende 

appendicitt, og at kirurgi utføres senere enn ved kontrollgruppen var komplikasjonsraten hos 

disse pasientene kun 7%. Dette er lavere enn i kirurgigruppen hvor komplikasjonsraten er 20%. 

Den totale komplikasjonsraten i antibiotikagruppen ble til slutt 2,8%. Til tross for at dette er en 

liten pasientgruppe, og alvorligheten av komplikasjonene er ikke vektet, tyder det på at utsatt 

kirurgisk intervensjon ikke øker prevalens av komplikasjoner.  

 

Samfunnsmessige perspektiver 
Sykmelding. Tiden det tar før pasienten er tilbake i jobb må regnes som en viktig 

samfunnsmedisinsk faktor i valg av behandling. Her viser meta-analysen Sallinen et.al. at denne 

tiden muligens er noe kortere hos de som behandles med antibiotika (-3,1 dager for antibiotika, 

95%KI (-8,26 til 1,11)). Imidlertid viser GRADE-analysen at dette tallet er høyst usikkert. I tillegg 

vil sykemeldingstid være preget av forskjeller i ulike lands helsesystem og andre 

populajsonsfaktorer. For å få et ordentlig bilde av dette, bør det gjennomføres en norsk studie. 
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Foreløpig kan derfor ikke sykmeldingstid i seg selv brukes som argument for å velge ikke-

kirurgisk behandling.  

 

Liggetid. Det er foreløpig vanskelig å konkludere når det gjelder liggetid. Årsaken til dette, er at 

flere av studiene bruker fastsatte liggetider i antibiotikagruppen, for eksempel Appac-studien, hvor 

alle pasienter i Antibiotikagruppen behandles med intravenøs antibiotika i 3 dager, og utskrivelse 

blir ikke vurdert før dette. Her er liggetiden i gjennomsnitt 3,2 dager for antibiotika og 2,8 dager 

for appendektomi. I realiteten er det mulig at mange av pasientene derfor kunne skrives ut tidligere 

enn dette. I Nota-studien ble pasientene gitt per oral antibiotikakur, og her er liggetiden 0,4 dager.  

Ifølge meta-analysen V.Sallinen (16) har appendektomigruppen en noe kortere liggetid enn 

antibiktikagruppen med en forskjell på 0,41 dager (95%KI 0,26-0,57).   

 

Totale kostnader. Det finnes ingen studier som tar for seg kostnader ved de to 

behandlingsgruppene i det norske helsevesenet. Ifølge JC Harnoss er Park et.al (36) fra 2014 den 

den eneste studien som oppgir kostnadene av de to behandlingsgruppene. Der har 

antibiotikabehandling en kostnad på $1140 +/- 226, mens kirurgisk behandling har en kostnad på 

$2207 +/- 357. Kohortestudien Nota hadde en kostnad på $316,20 pr pasient, dog har denne studien 

svært kort liggetid pga. pr. oral antibiotikabehandling. Ikke overraskende fremstår det billigere 

med antibiotikabehandling sammenlignet med kirurgi, men dette er imidlertid tall med svært lav 

ekstern validitet. Helsekostnader varierer stort fra land til land, så her må det gjennomføres norske, 

evt. nordiske studier. Flere av studiene nevner at når ikke-kirurgisk behandling blir mer utprøvd, 

vil man trolig kunne forkorte liggetiden noe, og dermed senke kostnadene ytterligere.  

 

Smerter 
Det varierer hvorvidt studiene tar utgangspunkt i opplevd smerte i tiden etter intervensjonen. 

Appac-studien (19) og NOTA-studien (20) bruker VAS-score hvor pasientene kontaktes 

regelmessig i oppfølgingsperioden. Med VAS-score skal pasientene gradere sine smerter fra 0-10 

hvorav 0 er ingen smerter, og 10 er den verste smerten de kan tenke seg. Appac-studien viser VAS-

scorer på 3.0, 2.0 og 1.0 i kirurgigruppen og 2.0, 1.0 og 1.0 i antibiotikagruppen ved hhv 

utskrivelse, etter 1 uke og etter 2 uker. NOTA studien viser at pasientene behandlet med antibiotika 

hadde gjennomsnittlig VAS score på 1,3 etter 15 dager. Påliteligheten av dette kan diskuteres da 

opplevelse av smerte kan regnes som person og kulturavhengig, men resultatene tyder på at 

antibiotikabehandling ikke medfører mer smerte for pasienten enn appendektomi.  

 

 

Pasientenes preferanser 
Mye tyder på at vi er på vei mot en praksis som der pasientens preferanse tillegges større vekt, 

dvs. hva pasientene vil foretrekke om de fikk mulighet til å velge eller ha siste ord. En studie av 

Hanson et.al. (47) fra jan 2018 har spurt 1728 personer via en spørreundersøkelse på nett om de 

ville ha valgt appendektomi eller antibiotika om de ble diagnostisert med ukomplisert akutt 

appendicitt. De ble presentert for fordeler og ulemper ved begge alternativer. Studien inkluderer 

et flertall kvinner (70,9%). Aldersgruppen størst representert var 50-59 år. Resultatene viste at 

85,8% ville valgt appendektomi hvis det gjaldt dem selv. Hvis det gjaldt deres barn, ville 79,4% 

valgt appendektomi. I en studie gjort av Althans et.al. (48), publisert desember 2017, viser at 
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66,3% av medisinstudenter ville valgt laparoskopi fremfor antibiotika (24,3%), mens 9,4% var 

usikre. 

 

Et viktig poeng med preferansestudier er at de som blir spurt blir presentert for forståelig, nøytral 

og oppdatert informasjon om de ulike behandlingsalternativene. Det kan tyde på at Hanson et. al. 

ga sine pasienter dårlig informasjon eller misvisende meldinger om fordeler og ulemper, noe som 

har resultert i at et stort flertall velger appendektomi fordi de er best kjent med dette. Dette 

illustrerer viktigheten av at pasienter må informeres godt om de ulike behandlingsalternativene 

dersom deres preferanse skal tillegges større vekt.  
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Konklusjon 
Hvor er vi nå?  

Kunnskapsgrunnlaget de siste årene er økende og er nå blitt stort nok til å kunne gi enkelte 

pasienter med ukomplisert, akutt appendicitt mulighet til å velge mellom antibiotikabehandling og 

kirurgi. Forskningen vi har i dag baserer seg på studier fra de siste 13 årene og data fra om lag 

2500 pasienter. De fleste av studiene er nordeuropeiske. 

 

Når ikke-kirurgisk behandling skal være en behandlingsmulighet og pasientene skal få siste ord, 

er det viktig som Søreide sier til Dagens Medisin: «Pasientene bør kunne velge, og da er det viktig 

å informere om både de positive og negative sidene ved de to behandlingene.” 

 

Hva sier forskningen per nå? Selv om resultatene fra de ulike studiene varierer, er det nå rimelig 

å kunne presentere for voksne pasienter at sannsynligheten for residiv i løpet av 1 år etter 

antibiotikabehandlingen er om lag 30%. Sannsynligheten for komplikasjoner er ikke noe større om 

pasienten likevel må appendektomeres senere. Når det gjelder komplikasjoner knyttet til 

antibiotikabruk er korttidskomplikasjonene færre og mindre alvorlige og dreier seg stort sett om 

gastrointestinale plager knyttet til antibiotika. Imidlertid er langtidskomplikasjonene fremdeles 

ikke kartlagt utover 2 år. Når det gjelder sykmeldingstid, liggetid og smerter, regnes dette som 

relativt likt ved både antibiotika og kirurgisk behandling. I det store og hele, dreier det seg om 

pasienten er villig til å akseptere en omlag 30% risiko for at han/hun likevel må appendektomeres.  

 

Det må forskes mer på diagnostikk, og det finnes foreløpig ikke en klinisk score som sier noe om 

sannsynligheten for vellykket ikke-kirurgisk behandling. Imidlertid fungerer Alvarado relativt 

godt til å fange opp pasientene med akutt appendicitt, selv om det medfører noe overdiagnostikk. 

Pasientutvelgelsen kan foreløpig ikke kun baseres på kliniske funn grunnet faren for å overse 

vesentlig patologi. Utvalg av egnede pasienter forutsetter derfor CT med den strålebehandling det 

medfører. 

 

Veien videre 

Forskningen som omhandler ikke-kirurgisk behandling av akutt appendicitt er vanskelig å få 

oversikt over for den behandlende lege. Både enkeltstudier og metaanalyser viser en heterogenitet 

både når det gjelder oppbygning og resultater, som i en travel praksis kan være vanskelig å ta grep 

om. Foreløpig finnes det ingen norske retningslinjer som beskriver hvilke pasienter som kan tilbys 

ikke-kirurgisk behandling, og det finnes heller ingen gode oversikter over fordeler og ulemper ved 

de to behandlingsalternativene.   

 

Fremover bør det jobbes med å utarbeide en nasjonal utrednings og behandlingsalgoritme som gir 

leger en enkel oversikt over om pasienten skal gis muligheten til ikke-kirurgisk behandling. I 

tillegg bør det tilrettelegges for at den behandlende lege kan gi god informasjon om fordelene og 

ulempene ved behandlingsmulighetene til den enkelte pasient.  

 

Pasientene vil være opptatt av sannsynlighetene for residiv, dvs. sannsynligheten for at de må 

legges inn på nytt for appendektomi, og hva som eventuelt truer deres helse i mellomtiden, og 

senere i livet. Det er viktig å kunne formidle til pasienten hvor store risici er, basert på deres 

kliniske bilde og CT funn.   
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