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T E M A N E U R O L O G I S K E S Y G D O M M E O G I N K O N T I N E N S

Forløbet omkring en

Hans Jørgen Kirkeby, Overlæge, dr.med., Urologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby

Mitrofanoff/Monti-operation
Mitrofanoff-operationen består i, at blindtarmen åbnes i
begge ender. Den ene ende sættes til blæren og den
anden ende til huden på maven, evt. navlen. Hullet på
maven, hvor blindtarmen kommer ud, kaldes en stomi.
Stomien er tæt, så urinen kun løber ud, hvis man sætter
et kateter gennem kanalen til blæren. Hvis blindtarmen
ikke kan anvendes, kan man bruge et stykke tyndtarm i
stedet, så kaldes det en Monti-operation.
     Operationen kombineres ofte med andre operative
procedurer, fx blæreaugmentation, enten som Clam-
cystoplastik, hvor et stykke tyndtarm sættes i blære-
loftet for at øge blærekapaciteten, eller som en auto-
augmentation, hvor blæremusklen fjernes over en del
af blæretoppen, således at kun blæreslimhinden er
tilbage og kan udvide sig ganske meget. 
     Neurosling-operationen hvor urinrøret gøres mere
stramt, således at urin-utætheden kan forhindres. Luk-
ning af blæren nedadtil, hvis man ønsker at forhindre
passage af urin gennem urinrøret, fx ved svær inkonti-
nens eller efter mislykket neurosling-operation.

Patientgrupper
De fleste er rygmarvsskadede, dvs. tetra- eller para-
plegikere, eller har medfødt rygmarvsbrok (myelome-
ningocele). Enkelte har dissemineret sclerose eller
anden lidelse i centralnervesystemet.

Formålet
At patienten bliver uafhængig. Man skal om muligt
være i stand til selv at varetage blæretømning – når
som helst og hvor som helst – ved hjælp af et engangs-
kateter. Nogle behøver dog hjælp til at føre kateteret
gennem stomien.

Procedurens varighed
Indlæggelsestid er 2 – 3 uger.

Indlæggelse 2 dage før operationen til udrensning af
tarmen og blodprøvetagning.
     Gentagelse af patientinformation og diskussion af
blæretømningsprocedure. Evt. afmærkning af ønsket
om stomi-sted.
     Forebyggelse af blodpropper: Indsprøjtning af Klex-
ane 40 mg dagligt. Samt støttestrømper i mindst 2 uger. 
Forberedelse til fysioterapi.

Efter operationen
Man har kateter gennem urinrøret samt i Mitro-
fanoff/Monti-stomien. Fuld plan lægges umiddelbart
efter operationen, men er normalt ca. således:
Begge katetre bevares åbentstående den første uge.
Herefter fjernes kateteret i urinrøret, og man starter 
afklemning af kateteret i Mitrofanoff/Monti-kanalen 
en time ad gangen i dagtimerne, kateteret bevares
åbent om natten. 
     Efter den første uge med denne procedure øges 
afklemningsperioderne til 2–3 timer, således at den ud-
tømte urinmængde stiger til 2 – 300 ml.
     Efter yderligere 1 uge øges blærevolumen til 4 – 500
ml. Der kan evt. være utæthed gennem urinrøret i
nogle uger, måske op til 3 måneder efter operationen,
indtil blærekapaciteten er øget tilstrækkeligt. Blære-
dæmpende behandling med medicin anvendes til at 
reducere utætheden i denne periode.
     Tre uger efter operationen fjernes det faste kateter i
Mitrofanoff/Monti-kanalen, og patienten lærer selv-
kateterisation gennem stomien.
     De første 6 uger efter operationen må patienten kun
løfte max. 2 kg.

Hvornår skal man til kontrol?
Efter 4 måneder, igen efter 1 år, og igen 2 år efter opera-
tionen, hvor blandt andet blærekapaciteten måles.


