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Søndag 15.06.14 – ARM-net meeting: 
Kort fra ARM-net´s hjemmeside:  

ARM is the abbreviation for Ano-Rectal Malformations. Anorectal malformations are congenital malformations 

caused by embryonic aberration of the uro-rectal septum. These types of malformations occur in approximately 

1: 2500 births. 

The ARM-NET Consortium is a group of professionals that aim to exchange data and knowledge to improve 

clinical care and to perform research on congenital anorectal malformations. For this purpose, the Consortium 

will create a data- and biobank of ARM patients, which can serve as a base for the research on ARM. Local data 

base collections and new data base collections will be combined to create opportunities for larger scaled 

research.  

One of the specific objectives is to identify genetic and environmental risk factors in the etiology of syndromic 

and nonsyndromic anorectal malformations. A second aim is to harmonize diagnostic classifications, 

interventions and follow-up to improve outcome and quality of life of ARM patients.  

Current members of the ARM-NET Consortium are clinicians, epidemiologists, geneticists and patient 

organizations involved in (research on) anorectal malformations from the Netherlands (Nijmegen, Rotterdam, 

Groningen), Germany (Bonn, Heidelberg), Italy (Padua), and France (Paris).  

Please find more information about our ARM-NET Consortium on this website!  

http://www.arm-net.eu/index.php/home 

 

NFA er pr d.d ikke medlem av ARM-net. Vi ble likevel invitert til å delta på møtet 
deres, og deltok også i Roma for 2 år siden. Selv om NFA er liten forening 
sammenlignet med de andre medlems-landene, har vårt engasjement, måten 
foreningen drives og oppfølgingssystemet av ARM pasientene i Norge, medført at vi 
under årets møte ble invitert inn i ARM-net. Kristin Bjørnland  fra Rikshospitalet 
deltok også på konferansen, og fordeler og utfordringer ved å delta i et slikt 
samarbeid ble diskutert. Hvis Norge skal delta i eks forskning eller statistikk for 
hvordan det går med pasientene over tid, er datasikkerhet og evt ulikheter mellom 
europeisk og norsk standard prosedyre på dette et tema og muligens en utfordring. 
Hun stiller seg imidlertid positiv til mulighetene og tilgangen til den økte mengden 
data et slikt samarbeid vil gi, og ser viktigheten av dette. Med en større mengde data 
kan eks psykiske utfordringer innen  forskjellige områder bedre kartlegges, samt tiltak 
for forebygging utredes/igangsettes. 
 
ARM-net er et Europeisk samarbeid. De fungerer også som en motvekt til miljøet i 
USA som til nå har vært dominerende innen feltet, og som på noen områder ser 
annerledes på og har en annen praksis og tenkemåte enn vi har i Europa. Gjennom 
et samarbeid jobber de mot et mål å bli store nok til å ha en tyngde innen ARM. 
 
For å gå inn i et slikt samarbeid må både et lands pasientforening og behandlende 
lege(r) gå inn sammen. Det holdes årlige møter samtidig med den internasjonale 
konferansen. Selv om vi i utgangspunktet stiller oss positive til et samarbeid, må 

http://www.arm-net.eu/index.php/home


styre diskutere om dette er noe vi som forening ønsker. Det vil også kreve en del 
arbeide av utenlands gruppen på frivillig basis, da de andre foreningene som deltar 
er så store at de har ”styrearbeid” som en lønnet 80-100% stilling. De andre 
medlemmene er imidlertid klar over at vi i NFA ikke har mulighet til å bidra i 
tilsvarende grad da vi ikke har dette som fast jobb, og ønsker oss likevel velkommen.  
Etter å ha deltatt i henholdsvis 3 og 2 år, merkes det at samarbeidet mellom 
foreningene har fått et stabilt grunnlag, og vi inkluderes på et annet nivå nå. 
 
Dhalia fra den Italienske pasient og familieorganisasjonen skal senere presentere 
funn av en undersøkelse de har gjort for å kartlegge om/hvilke sykehus som følger 
kriteriene for behandling og oppfølging av pasienter av sjeldne diagnoser som ARM. 
Italia ønsker 5 kompetansesentre fordelt i store byer. Da pasienter i Norge skal 
følges opp av 2 sykehus (St. Olavs og Oslo Universitetssykehus/ Rikshospitalet) 
snakket vi om hvordan vårt behandlingsopplegg var contra de andre europeiske 
landene. Alle land har tilfeller der sykehus utenom de som fyller kriteriene for 
behandling, har operert barn med store negative og livslange konsekvenser. Det 
understrekes om hvor viktig dette arbeidet med å få samlet operasjoner og 
oppfølging til sykehus som innehar rett kompetanse er, og alle foreningene vil 
fortsette å følge opp dette arbeidet, og dersom mulig, følge opp saker der dette ikke 
er fulgt. 
 
 
 

Mandag 16. – onsdag 17.06.14  
 
Et lite utdrag fra forelesningene under konferansen.  
”Abstract Book ”vil bli tatt med til Landssamlingen på minnepenn. 
 
ANORECTAL MALFORMATION WITHOUT FISTULA – A DEFECT WITH UNIQUE 

CHARACTERISTICS 

A Bischoff, J Frischer, B Dickie, A Peña 

Alberto Peña MD Colorectal Center for Children, Division of Pediatric Surgery, Cincinnati 

Children’s Hospital Medical Center, Cincinnati-OH, USA 

Anorectal misdannelse uten fistel er en unik defekt. Det oppstår i 4% av alle ARM 
pasienter. Selv om pasienten ikke har fistel, er ikke operasjonen teknisk enklere å 
gjennomføre av den grunn. Ved senteret har de re-operert 9 barn, der man under 
tidligere operasjoner på andre sykehus ikke har kunnet lokalisere endetarmen.  
I undersøkelsen deltok 89 gutter og 16 jenter. 40% hadde Trisomy 21. 71 pasienter 
hadde normale urinveier, mens 6 pasienter hadde kun 1 nyre.  
Data over lang-tids oppfølging av kontroll over avføringen, var tilgjengelig fra 56 
pasienter: Av 20 pasienter med Trisomy 21 hadde 60% kontroll og 83% av 
pasientene uten hadde kontroll over avføringen.  
Dette viser at pasienter med ARM uten fistel har god prognose for å få kontroll over 
avføringen, også hos pasienter med Trisomy 21. 
 

 



ESOPHAGEAL ATRESIA IN PATIENTS WITH ANORECTAL MALFORMATIONS  

Fernandez, A Bischoff, B Dickie, J Frischer, J Hall, A Peña 

Esophegeal atresi (EA) hos ARM pasienter er kjent. Hensikten med undersøkelsen 
er å kartlegge den vanligste typen ARM hos pasienter med EA, og prognosene for 
kontroll over urin og avføring, da dette ikke har blitt kartlagt tidligere. 

Undersøkelsen besto av 1995 ARM pasienter, 8,3% (167) hadde EA.  Den vanligste 
ARM typen hos gutter med EA var fistel til prostata, 45,9%, og hos jenter var cloacas 
57,9%. Funksjonsprognosen (urin/avføring) var signifikant dårligere enn hos 
kontrollgruppen som besto av ARM pasienter uten EA. EA sees ofte samtidig med 
alvorlig grad av ARM diagnosen, som ofte sees I sammenheng med dårligere kontroll 
over urin og/eller avføring. Denne kunnskapen anbefales å bruke under planlegging 
av oppfølging/behandling, samt i informasjon som gis til pasienter og pårørende med 
tanke på prognose i fremtiden. 

 

THE INFLUENCE OF ANORECTAL MALFORMATIONS ON FERTILITY: A 

SYSTEMATIC REVIEW 

E.C.P. Huibregtse MSc
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Hensikten med undersøkelsen er å gi et overblikk over tilgjengelig data når det 
gjelder fertilitet hos ARM pasienter. Det finnes ikke noen data på fertilitet i seg selv, 
så barnefødsler er det eneste rapporterte parameter for å beskrive fertilitet. 
 
-Data i undersøkelsen: 9 artikler med 429 pasienter. 
-Barnefødsel i gjennomsnitt av publiserte artikler= 27% ( range 0-57%) 
-Alder 23-35 år 
- Det var ikke noen statistisk signifikant forskjell menn om menn og kvinner basert på     
  7 studier som så på dette.   
 
Pasienter med mer kompleks ARM hadde lavere fødselsrate sammenlignet med frisk 
kontrollgruppe, mens pasienter med mindre kompleks ARM hadde en fødselsrate 
forholdsvis lik frisk kontrollgruppe. Pasienter med kompleks ARM hadde en 
signifikant lavere fødselsrate enn de uten kompleks ARM (18% vs 47%) 
Når vi ser på forskjell mellom kjønn hos kompleks/ikke kompleks ARM, ser vi bare en 
forskjell hos kvinner. 

 

Konklusjoner når det gjelder fertilitet hos ARM pasienter, må tas med 
forsiktighet, da det ikke finnes gode nok data å konkludere fra.  

Videre forskning anbefales!! 



PARENTAL SUBFERTILITY, FERTILITY TREATMENT AND THE RISK OF 

ANORECTAL MALFORMATIONS 

CHW Wijers
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Fertilitet behandling ser ut til å spille en rolle i forbindelse med ARM. 
Undersøkelsen ble gjennomført med 400 ARM tilfeller i Nederland født 1988-2012, 
ved å sende ut skjema til foreldrene. 
FUNN: det er sett en forhøyet risk for ARM hvis foreldrene har hatt ICSI eller IVF 
behandling i forhold til fertile foreldre. 
 
RESULTS: Increased risks of having a child with ARM were observed for parents who 

underwent ICSI or IVF treatment compared to fertile parents (OR 2.0, 95% CI 0.9-4.5 and 

OR 2.7, 95% CI 1.4-5.4, respectively). For subfertile parents who conceived after IVF 

treatment, the risk was still elevated when they were compared to subfertile parents who 

conceived without treatment (OR 2.1, 95% CI 1.0-4.4). Among the latter subfertile parents, 

only the risk of ARM with other major congenital malformations was increased compared to 

fertile parents (OR 2.0, 95% CI 1.3-3.3). No associations were found with intrauterine 

insemination or use of hormones for ovulation induction. 

CONCLUSION: Additional evidence was found for a role of ICSI and IVF treatment in the 

etiology of ARM, while subfertility without treatment increased the risk of ARM with 

additional congenital malformations only. This may provide guidance to counseling of 

subfertile couples. 

 

 

 

MANAGEMENT OF ARM IN SELECTED EUROPEAN CENTERS OF PEDRIATRIC 

SURGERY  

A Morandi
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Behandling av ARM har vært strekt influert av Dr. Pena siden tidlig på 1980 tallet. 

Forskjellige diagnostisering- og behandlingsstrategier har vært foreslått siden. 

Formålet med undersøkelsen var å få oversikt og sammenlignes hvordan 

ekspertisesentrene i Europa forholder seg ved ARM tilfeller. Undersøkelsen viser at 

behandlingen ved ARM pasienter er heterogen, selv i kompetansesentrene.  

 

 



 
FEELINGS OF DEPRESSION IN PEOPLE WITH ARM: THE ROLE OF CRITICAL 

INCIDENTS AND PERCIVED DIFFICULTIES IN SEXUAL  AND CLOSE 

RELATIONSHIPS 

 

Caterina Grano(1,2), Silvia Bucci(1,2), Dalia Aminoff(2), Fabio Lucidi(3) Cristiano 

Violani(1)  1 Department of Psychology, Sapienza University of Rome  2 Italian Parents and 

Patients Organization for Anorectal Malformations (AIMAR), Rome, Italy                              

3 Department of Social and Development Psychology, Sapienza University of Rome 

Det er kjent at det å leve med en kronisk sykdom kan være utfordrende og vanskelig, 
med konsekvens av at psykologisk stress og depresjon oppstår. Flere tidligere 
gjennomførte undersøkelser på ARM pasienter konkluderer med at det er en 
betydelig sammenheng mellom avføringslekkasjer og alvorlig depresjon, mens andre 
undersøkelser ikke trekker denne konklusjonen. Foruten avføringslekkasjer, kan 
andre faktorer være viktige i å forutsi depressive følelser. Selve frykten for 
avføringslekkasje i gitte situasjoner, samt vansker med nære og seksuelle relasjoner 
er ofte rapportert av pasienter som viktige konsekvenser av hverdagen med ARM. 
Undersøkelsen ble gjennomført av interessen med å undersøke hvorvidt disse 
aspektene bidrar til å forklare følelsen av depresjon.  

72 voksene med ARM deltok i undersøkelsen. 59% menn og 41% kvinner. 
Resultatene viste at problemer med seksualitet og nære relasjoner var 
utslagsgivende hos menn, (B=46;p<,01), mens hos kvinner var frykten for 
avføringslekkasjer utslagsgivende, (B=53;<,05) samt negative følelser som skam og 
forlegenhet hos kvinner. 

Rundt 10-20% voksne med kronisk sykdom sliter med langvarig / tilbakevendende 
alvorlig depresjon. Kvinner rapporterer høyere % av depresjonstilfeller. 

Dermed bør tiltak rettet mot å hindre følelser av depresjon hos personer med ARM, 
ta hensyn til pasientens kjønn og være målrettet på ulike aspekter. 

 

 

THE CONCEPT OF CONTINENCE AND THE INFLUENCE ON SELF-ESTEEM: A 

PHILOSOPHIC AND PSYCHO-SOCIAL APPROACH  

M. Haanen (1, 2), S.Reckin (1), N. Schwarzer(1) 

(1) SoMA e.V. – Patient organization for people with anorectal malformations, Munich, 

Germany  (2) VA – Patient organization for people with anorectal malformations, Dieren, 

The Netherlands 

Konseptet kontinens har blitt utviklet mer og mer frem til det nivået vi har i dag helt 
siden den Viktorianske æra. Å være kontinent er forbundet med mange ting som eks. 
renslighet og hygiene, men også andre things with more impact som det å være i 
kontroll, eller t.o.m forskjellen mellom mennesker og dyr. Å bli vurdert og dømt etter 
disse kriteriene, gjør at personer født med ARM blir veldig utsatt og sårbare, -fordi de 
ikke kan leve opp til denne standeren. 



Både gjennom min egen livserfaring, samt gjennom utsagn og erfaringer fra andre 
ARM pasienter gjennom workshops for SoMa i Tyskland og VA i Nederland, har jeg 
samlet inn mye informasjon når det gjelder dette temaet. 

Personer med ARM sliter ofte med sitt fysiske image /selvfølelse. Hverdagslige ting 
som skole, sport, venner, parforhold, arbeid og familie kan bli en utfordrende; spesielt  
når det gjelder å utvikle og opprettholde en positiv fysisk identitet i tenårene. 

Til tross for dyktig utførte kirurgisk arbeide, kan resultatet bli veldig dårlig, på grunn 
av det faktum at noen viktige anatomiske strukturer mangler. Spesielt denne gruppen 
pasienter trenger mer enn kirurgisk oppfølging, da de møter mer enn kun fysiske 
utfordringer. 

Personer med ARM sliter ofte med sitt fysiske selvbilde og selvtillit. Heldigvis er det 
tiltak som kan settes i gang for å bedre dette. Støtte og oppmuntring, samt mer 
åpenhet er nøkkelord her. Dere, som kirurger, kan være en stor ressurs hvis dere ser 
utover kun de fysiske praktiske tingene og fokuserer på pasientens psykososiale 
helse. 

 
Har lagt ved to sammendrag på engelsk under: 
COLONIC IRRIGATION WITH PERISTEEN SYSTEM, A TECHNICAL SUPPORT FOR 

BOWL MANAGEMENT IN PATIONS WITH INCONTINENCE.   

Märzheuser S, Neugebauer A, Karsten K, Rothe K 

Department of Pediatric Surgery,  Charite University Hospital Berlin  Germany 

stefanie.maerzheuser@charite.de Purpose: 

There are limited data available in children regarding the use of trans anal colonic irrigation 

delivered with the Peristeen® system . We introduced a bowel management program with 

Peristeen® system 4 years ago. 

The aim of this study was to appraise the results of this technique in children with 

incontinence and fecal soiling. 

Methods: 

All patients suffering from true fecal incontinence were included in a bowel management 

program. Bowel management was initiated with the help of hydrosonography to evaluate 

bowel motility. The volume of the enema was determined according to the amount of fluid 

that was needed to fill the colon to the cecum. 

The Peristeen® irrigation system was used. Water is instilled via a balloon catheter to the 

colon. The instillate and the contents of the large bowel, is then evacuated in a controlled 

manner. The careers and child were prepared through information leaflets and meetings with 

specialist nurses how to use the system. Anorectal irrigation was initiated and repeated every 

24 or 48 hours. Irrigations were self-administered by the patient while sitting on the toilet. 

Patients were controlled for soiling, time needed for irrigation, and time interval between 

irrigations 6 and 12 months after start of therapy, with further yearly follow ups. 



Results: 

40 patients aged 4 – 54 with a mean age of 15,95 years were evaluated. 12 months after start 

of therapy, 32 patients were free of symptoms of soiling. 6 patients were soiling occasionally 

once or twice per week. Two patients did not follow the therapeutic regime. The average time 

needed for irrigation was 35 minutes, with the lower limit of 12 minutes and the upper limit of 

60 minutes, irrigations where done every 24 hours in 12 patients. 25 patients irrigated twice 

every 48 and 72 hours to achieve a constant seven day rhythm. One patient irrigated every 

five days. At follow up after 2, 3 and 4 years success rates were stable. 

Conclusion: 

We suggest that Peristeen® should be considered as technical support of treatment for bowel 

management in children as it is well tolerated, time saving and effective and has no significant 

complications. 

 
 
IMPLEMENTATION OF BOWEL MANAGEMENT PROGRAM IN TREATMENT OF 

PSEUDO AND TRUE FECAL INCONTINENCE IN CHILDREN 

M M. A. Elfiky 
1,*

M A. Gad 
1
 

1
Pediatric Surgery, Faculty of Medicine, Cairo University, 

Cairo, Egypt mfiky@kasralainy.edu.eg , mostafagad@kasralainy.edu.eg 

Purpose: Soiling in children is a major problem with great impact on the child’s social and 

psychological life. Causes vary from Idiopathic constipation to incontinence post operative 

from Anorectal malformations repair to congenital causes as meningomyelocele. 

In order to discuss the causes and the proper management of this problem in addition to 

evaluation of the disease and finding a proper solution, our Anorectal surgery team in Cairo 

University Specialized Pediatric Hospital (CUSPH) has used a bowel management program. 

Methods: Seventy five children coming to (CUSPH) outpatient clinic suffering from stool 

incontinence have been assessed by proper history taking, clinical examination and 

investigation to differentiate between true incontinence and pseudoincontinence (constipation 

with over flow). 

Bowel management program was applied for both categories in the form of proper diet 

control, enemas, drugs and bowel habits alteration and the program was fashioned according 

to each case age, type, severity and response. A fecal incontinence scoring system was used to 

assess the results of our treatment program. 

Results: 80% of the cases (n=60) were suffering from pseudoincontinence have improved 

dramatically with the Bowel management program with success rate exceeding 95%. 

20% of cases (n=15) were suffering from true fecal incontinence (either due to congenital 

anomaly like meningomyelocele, post anorectal surgery or perineal trauma), needed 

prolonged training and refashioning of the program with success rate 60% to achieve a clean 

child with variable degrees of cleanliness in the subsequent 40% of cases of true incontinence. 

Conclusion: Fecal incontinence in children is a major problem in the field of pediatric 



colorectal surgery; most of the cases are suffering constipation with overflow incontinence 

(pseudoincontinence) which can be treated properly by bowel management programs, while 

the minority suffers from true incontinence that needs multidisciplinary work to achieve 

acceptable results. 


