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De fleste danske læger møder i løbet af et år en af de ca. 
5.000 patienter med nydiagnosticeret kolorektalkræft 
eller et af de 30.000 mennesker [1], der har eller har 
haft sygdommen. Formålet med denne artikel er at give 
en pragmatisk, dansk status over standardbehandlin-
ger. Desuden vil den nyeste udvikling inden for den 
medicinsk onkologiske behandling blive beskrevet. Det 
er håbet, at især patienternes egen læge og andre invol-
verede sygehusspecialer får et indtryk af de forløb, som 
typiske patienter gennemgår på en onkologisk afdeling. 
Artiklen vil derfor tage udgangspunkt i tre almindelige 
forløb: En patient, der får behandling efter operation, 
en patient, der får medicinsk behandling før operation, 
og en patient, der er i livsforlængende behandling. Den 
nyeste udvikling præges dels af forbedrede biomedicin-
ske muligheder, og dels af lægens muligheder for at op-
timere patientforløbet.

MULTIDISCIPLINÆR TEAMKONFERENCE

Det tilstræbes, at alle tilfælde gennemgås på en multi-
disciplinær team (MDT)-konference [2, 3] med delta-
gelse af kolorektalkirurger, patologer, radiologer og 
onkologer. Ofte vil f.eks. leverkirurger, thoraxkirurger, 
genetikere og nuklearmedicinere også blive inddraget. 
Mange tilfælde diskuteres på MDT-konference flere 
gange – især de patienter, der skal gennemgå meta-
stasekirurgi [4].

PATIENTER, DER ER OPERERET

Ca. 75% af alle patienter med kolorektalkræft har loka-
liseret sygdom og kan gennemgå operation som første-
behandling [1]. Efter operationen laves en samlet vur-
dering af patientens risikofaktorer mhp. at give tilbud 
om medicinsk tillægsbehandling, adjuverende kemo-
terapi [3]. Den helt centrale faktor er, om der er lymfe-
knudemetastasering, sygdommens stadium 3, som  
indikerer både større risiko for recidiv og effekt af adju-
verende kemoterapi. Andre faktorer indgår også i vur-

deringen, men selvom de er relateret til recidiv, er der 
ikke på samme måde påvist effekt af kemoterapi. Disse 
andre faktorer er tumorer med gennemvækst af tar-
mens muskellag og enten gennemvækst til peritoneum 
eller andre organer, akut præsentation eller signet-
ringscelletype. Kemoterapi indebærer en vis risiko, og 
effekten bliver først tydelig efter mange år. Derfor tilby-
des kemoterapi almindeligvis ikke til patienter over 80 
år eller til patienter, der er i dårlig almentilstand.

Mange forskellige former for adjuverende kemote-
rapi er testet i randomiserede forsøg. Der er alene fun-
det effekt af behandlinger, der indeholder 5-fluoroura-
cil (5-FU). Det kan gives som monoterapi enten som 
tabletter (capecitabin) eller som infusion. Monoterapi 
er den foretrukne behandling ved rectumkræft, der er 
lokaliseret i de nederste 10 cm af tarmen, til patienter 
over 70 år og ved andre risikofaktorer end lymfeknude-
metastasering. Hvis der er lymfeknudemetastasering, 
har tillæg af intravenøst givet oxaliplatin vist en yder-
ligere positiv effekt på recidiv og overlevelse [5, 6]. 
Behandlingsvarigheden er som udgangspunkt seks må-
neder, men nye foreløbige data tyder på, at tre måne-
ders kemoterapi med oxaliplatin er lige så effektiv som 
seks måneders kemoterapi for patienter med lav risiko 
– og giver væsentligt færre bivirkninger [7]. For patien-
ter med lymfeknudemetastaser kan effekten beskrives 
på den måde, at 100 patienter skal gennemgå behand-
ling, for at 10-15 ekstra vil være i live efter fem år [8]. 
En anden måde at beskrive effekten på er, at behand-
ling med 5-FU udskyder døden godt et år og tillæg af 
oxaliplatin yderligere knap et halvt år set over de næste 
ti år fra behandlingsstart [9]. Effekten er mindre for 
rectumkræft end for colonkræft.

PATIENTER, DER KAN OPERERES  

EFTER ONKOLOGISK BEHANDLING

En onkologisk tommelfingerregel lyder, at recidiv og 
fjernmetastasering af en solid cancer ikke kan kureres. 
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 ▶ Der er flere og effektive medicinske behandlingsmuligheder mod kolo-

rektalkræft, og onkologerne har ansvaret for den optimale kombination. 

Behandlingen koordineres i tæt samarbejde med bl.a. kirurger, radiologer 

og patologer i et multidisciplinært team.

 ▶ Almen medicin, kardiologi og andre medicinske og kirurgiske specialer 

har en vigtig plads i håndtering af komorbiditet, bivirkninger og 

senfølger.

 ▶ Kendskab til typiske patientforløb kan være med til at sikre rehabilitering, 

advance care planning og palliativ indsats i tide.
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Reglen bliver oftere og oftere udfordret i disse år og 
heldigvis især inden for kolorektalkræft. Specielt lever-
metastaser, men også lungemetastaser og spredning til 
bughinden bliver nu rutinemæssigt vurderet mhp. ku-
rativ operation. Der er mangel på randomiserede stu-
dier til at vejlede de fleste behandlingsvalg, men opgø-
relser tyder på langtidsoverlevelse efter resektion ud 
over fem år hos op mod 40% [10-12]. De fleste patien-
ter får således recidiv, hvorfor det er vigtigt at selektere 
de rigtige patienter til intensive forløb og undgå ud-
sigtsløse udredninger og indgreb hos resten. Patienter 

med små og umiddelbart resektable metastaser vil al-
mindeligvis blive tilbudt operation først. Ved tegn på 
aggressiv sygdom og hurtig vækst, eller hvis metasta-
serne kun kan blive teknisk resektable efter størrelses-
reduktion, er behandlingsoplægget systemisk kemo-
terapi. Typisk gives der 3-4 behandlinger over to 
måneder, før der foretages en ny skanning til vurdering 
af muligheden for resektion. Efter radikal operation 
kan der gives adjuverende kemoterapi, afhængigt af 
om der tidligere i forløbet er givet fuld adjuverende ke-
moterapi. Alle patienter følges tæt med CT i op til fem 
år [13], da det mere er reglen end undtagelsen, at reci-
diver opstår og skal vurderes mhp. muligheden for  
resektion eller pallierende, livsforlængende behand-
ling.

PATIENTER, DER ER I LIVSFORLÆNGENDE 

BEHANDLING

22% [1] af alle kolorektalkræftpatienter har metasta-
tisk stadium 4-sygdom ved diagnosen. Et tilsvarende 
antal får fjernmetastaser oftest inden for to år fra ope-
rationen for primærtumoren. Igen er MDT-konferencen 
essentiel til afklaring af alle relevante muligheder. Når 
alle kurative muligheder er udtømte, er den væsentlig-
ste modalitet medicinsk kræftbehandling. Standard-
behandlingen i Danmark [14] er at give kombinations-
kemoterapi med irinotecan og 5-FU hver 14. dag, hvor 
sidstnævnte gives over to dage som hjemmekemoterapi 
(Tabel 1). 

I 40% af tilfældene viser en supplerende mutations-
analyse (RAS/RAF) af tumorcellerne, at tillæg af et 
antistof, cetuximab eller panitumumab, kan have eks-
tra effekt [14]. Det gives sammen med kemoterapien 
hver anden uge. Hjemmekemoterapi forudsætter en 
central venøs adgang (Figur 1), og valg af antistof for-
udsætter en mutationsanalyse – begge dele kan være en 
tidsmæssig udfordring at få gennemført i tiden fra diag-
nose til behandlingsstart. Typisk fortsætter behandlin-
gen, indtil der ved CT påvises vækst af kræften, dvs. re-
sistens mod kemoterapien, men mange vil vælge at 
stoppe efter seks måneder. Når der sker udvikling i 
kræften, er næste behandlingsmulighed kemoterapi 
med oxaliplatin og 5-FU tillagt antistoffet bevacizumab 
[14]. Dette regime gives også hver 14. dag over to 
dage.

Der er lavet mange udmærkede forsøg, hvor oven-
nævnte stoffer er testet alene, sammen på kryds og 
tværs, i forskellig varighed og i forskellige administra-
tionsformer. De eventuelle forskelle, der er påvist i livs-
forlængende effekt, er så små, at der er rig mulighed 
for at individualisere behandlingen. Ældre patienter, 
patienter med komorbiditet eller patienter, hvor kræf-
ten vokser langsomt, kan foretrække skånsomme be-
handlinger med et stof frem for flere eller foretrække at 
få behandlingen i nedsat dosis. Det er også almindeligt 

TABEL 1

Stoffer der indgår i standardbehandlingen af kolorektalkræft.

indholdsstof Virkningsmekanisme indgift Godt at vide

5-fluorouracil eller 
capecitabin

Kemoterapi, antimeta-
bolit

I.v. hver 14. dag eller 
tablet capecitabin i  
14 dage gentaget  
hver 3. uge

Rygrad i behandlingen
Risiko for hjertebivirkninger

Oxaliplatin Kemoterapi, alkylerende I.v. hver 14. dag eller  
3. uge

Giver kuldeudløste  
paræstesier lige efter indgift 
og sensorisk neuropati som 
senfølge

Irinotecan Kemoterapi,  
topoisomerasehæmmer

I.v. hver 14. dag eller  
3. uge

Diarré skal behandles hurtigt

Cetuximab/panitu-
mumab

Antistof mod epidermal 
vækstfaktor-receptor

I.v. hver eller hver  
anden uge

Kun hvis der ikke er fundet 
RAS-mutationer
Giver hududslæt hos de fleste

Bevacizumab Antistof mod vaskulær 
endotelial vækstfaktor

I.v. hver 14. dag Hæmmer angiogenese og  
der tilstræbes nogle ugers  
afstand til større operationer
Blødning skal håndteres som 
andre blødninger

i.v. = intravenøst. 

FIGUR 1

Flere medicinske behandlinger ved kolorektalkræft kræver anlæggelse af en central venøs ad-

gang. Her ses anvendelse af en port indopereret under huden. (Vejledning i håndtering er til-

gængelig på nettet: https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=XYelASMfwmY).
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at gentage allerede givne behandlinger, hvis der ikke er 
påvist resistens i et tidligere forløb.

Det er helt centralt sammen med patienterne at af-
veje effekten målt som livsforlængelse mod ulemper 
som bivirkninger, hyppighed af fremmøder og risiko for 
indlæggelser. Der er meget store individuelle forskelle i 
patientforløbene, og vi ser patienter, der dør inden for 
uger, mens enkelte med samme udgangspunkt lever i 
årevis uden betydende indskrænkninger. Givet ydmyg-
heden over for denne grundlæggende variation er det 
alligevel værdifuldt i den løbende forventningsafstem-
ning med patienten at supplere med, at medianoverle-
velsen er et halvt år uden behandling, et år med 5-FU 
alene og et par år med kombinationskemoterapi og 
antistoffer. Effekten er størst af førstelinjebehandling, 
mindre ved andenlinjebehandling og yderst tvivlsom 
ved senere linjer af behandlinger. Nogle undergrupper 
som f.eks. patienter med venstresidig colonkræft har en 
endnu bedre overlevelse.

PATIENTFORLØBET

Den store udfordring kommer, når den biomedicinske 
viden skal individualiseres og bidrage til et ordentligt 
samlet forløb for patienten. Der er endnu ikke megen 
dansk forskning på området, men tværgående retnings-
linjer og erfaringer peger i retning af, at MDT-samar-
bejdet på sygehuset er vigtigt [15]. Andre kolleger på 
sygehuset kommer jævnligt i kontakt med patienter 
med kolorektalkræft, når der skal lægges stent i tarm 
eller galdeveje, tømmes ascites, gives specialiseret pal-
liativ behandling eller tages hånd om komorbiditeter, 
bivirkninger eller senfølger. Specielt skal fremhæves 
betydningen af kardiologiske sygdomme, hvor kræften 
i sig selv og 5-FU er væsentlige risikofaktorer [16].

I det medicinske kræftbehandlingsforløb skal det 
også klart defineres, hvornår der foretages vurdering af 
behovet for rehabilitering og opfølgning [13, 17]. Det 
vil naturligt ligge ved afslutningen af adjuverende ke-
moterapi eller ved afslutningen af første regime for me-
tastatisk sygdom. I første tilfælde er fokus på livet efter 
kræft, mens formen for patienten med metastatisk syg-
dom bør være advance care planning [18]. Generelt an-
befales både tidlig og sen palliativ indsats, og samarbej-
det med det nære, primære sundhedsvæsen hos egen 
læge og i kommunen er afgørende for patienterne [19].

UDVIKLINGSOMRÅDER

Holdningen til medicinsk behandling af kolorektalkræft 
er under stadig udvikling. Engang var målet at bevirke 
svind af kræften, så blev formålet øget og forlænget 
overlevelse, og nu står vi over for et skifte til værdibase-
ret behandling [20]; patienternes værdier vel at mærke 
(Tabel 2). En måde at opnå dette på er ved fælles be-
slutningstagning. Det indebærer en metode til patient-
centreret kommunikation, hvor lægen ikke bare tager 

sygdommens status, komorbiditet og den kliniske til-
stand i betragtning, men også patientens ønsker og 
værdier. Det skal føre til de relevante behandlingsfor-
slag, der bedst inddrager alle disse aspekter. Patien-
terne inddrages i et delt ansvar for det endelige valg 
[21].

I direkte forlængelse af den patientcentrerede til-
gang kommer den personlige medicin; den individuelt 
tilrettede behandling. Biomedicinsk er der mange gan-
ske lovende opdagelser på vej til klinikken. Allerede nu 
kan vi på baggrund af bl.a. molekylærbiologien og ana-
tomien forfine vurderingen af prognose og chancen for 
effekt af en behandling. Defekter i mismatch repair- 
systemet, mutationer i RAS/BRAF og anatomisk lokali-
sation i højre eller venstre side af colon [22] er eksem-
pler på sådanne faktorer. Analysemetoderne bliver til 
stadighed mere sensitive, og de første undersøgelser ty-
der på, at man ved hjælp af tumorspecifikke mutationer 
fundet i DNA fra en blodprøve kan ikke bare forudsige 
tilbagefald af kolorektalkræft, men også afspejle be-
handlingseffekten [23].

Opfattelsen af kolorektalkræft ændrer sig fra at 
være mere mekanistisk til mere systemisk og biologisk. 
Det betyder, at man nu afprøver, om tidlig kemoterapi 
er en fordel frem for straks at operere. Der er foreløbige 
data inden for colonkræft [24, 25], og et dansk forsøg 
er på vej inden for rectumkræft [26].

Kun en enkelt ny medicinsk behandling med over-
bevisende effekt er på trapperne inden for en overskue-
lig fremtid, og det er immunterapi til patienter, hvis tu-
morer har defekter i mismatch repair-systemet [27, 28]. 
Defekterne findes enten som længdemutationer i tu-
mor-DNA (mikrosatellitinstabilitet) eller ved immun-
histokemisk manglende ekspression af MLH1, PMS2, 

TABEL 2

Understøttende elementer i en patientcentreret og værdibaseret medicinsk behandling af ko-

lorektalkræft samt forslag til den tidsmæssige placering. Den patientansvarlige læge har an-

svaret for at målene nås, men opgaverne er multidisciplinære og tværfaglige.

element Formål Placering Reference

Fælles  
beslutningstagning

Sikring af den optimale,  
individuelle behandling

Enhver overgang i behand-
lingsforløbet

[21]

Rehabilitering Sikring af så høj funktionsevne 
som muligt trods sygdom og 
følger

Når patienten går i opfølgning 
efter adjuverende kemoterapi 
og efter 1. livsforlængende  
regime

[17]

Advance care planning Planlægning af fremtidig  
behandling og pleje i den  
sidste del af livet

Tilstræbes mindst 1 år før  
mulig død
Ved afslutning af 1. eller  
begyndelse af 2.  
livsforlængende regime

[18]

Palliativ indsats Øgning af livskvalitet og  
lindring af lidelse både for  
patient og pårørende

Traditionelt ved afslutningen  
af aktiv kræftbehandling men 
bør også gennemføres tidligt i 
forløbet af livstruende sygdom

[19]
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MSH2 eller MSH6 og er karakteristisk for 15-20% af 
alle tumorer, der er opstået i tarmen. I første omgang 
bliver behandlingen relevant for patienter med dis-
semineret sygdom, og i det stadium har blot 5% mis-
match repair-defekter.

KONKLUSIONER

Patienter med kolorektalkræft kan have gavn af medi-
cinsk onkologisk behandling efter operation, før opera-
tion for udbredt sygdom og i livsforlængende øjemed. 
Det er vigtigt for patientens andre læger, at de har et 
indblik i behandlingsformålet og -forløbet. Derved sik-
res integrationen med andre behandlinger og rehabili-
tering, opfølgning, advance care planning og palliativ 
indsats. Udviklingen går mod personlig medicin, hvor 
ny biomedicinsk viden anvendes individuelt i overens-
stemmelse med patientens værdier og til at opfylde af-
stemte mål. 

KORRESPONDANCE: Lars Henrik Jensen.  
E-mail: lars.henrik.jensen@rsyd.dk

ANTAGET: 26. juni 2018

PUBLICERET PÅ UGESKRIFTET.DK: 12. november 2018

INTERESSEKONFLIKTER: Forfatterens ICMJE-formular er tilgængelig sam-
men med artiklen på Ugeskriftet.dk

LITTERATUR
1. DCCG, RKKP. National årsrapport 2016. Landsdækkende database for 

kræft i tyk-og endetarm. https://dccg.dk/wp-content/up-
loads/2017/10/Aarsrapport_2016.pdf (21. jan 2018).

2. Lajer H, Hillingsø J, Høyer S et al. Udarbejdelse af en generisk vejled-
ning til multidiciplinære team-konferencer i Danmark. Ugeskr Læger 
2016;178:V06160408.

3. DCCG. DCCG aktuelle retningslinjer https://dccg.dk/retningslinjer/
kolorektal-cancer/ (21. jan 2018).

4. DLGCG. Kliniske retningslinier for behandling af Kolo-Rektale Leverme-
tastaser (KRLM). 2010. http://gicancer.dk/Content/Files/Dokumenter/
DLGCG/Kliniske retningslinier for behandling af Kolo-Rektale  
Levermetastaser.pdf (21. jan 2018).

5. André T, Boni C, Navarro M et al. Improved overall survival with oxali-
platin, fluorouracil, and leucovorin as adjuvant treatment in stage II or 
III colon cancer in the MOSAIC trial. J Clin Oncol 2009;27:3109-16.

6. Kuebler JP, Wieand HS, O’Connell MJ et al. Oxaliplatin combined with 
weekly bolus fluorouracil and leucovorin as surgical adjuvant chemo-
therapy for stage II and III colon cancer: results from NSABP C-07.  
J Clin Oncol 2007;25:2198-204. 

7. Shi Q, Sobrero AF, Shields AF et al. Prospective pooled analysis of six 
phase III trials investigating duration of adjuvant (adjuv) oxaliplatin-
based therapy (3 vs 6 months) for patients (pts) with stage III colon 
cancer (CC): The IDEA (International Duration Evaluation of Adjuvant 
chemotherapy) collaboration. J Clin Oncol 2017;35:LBA1-LBA1. 

8. Adjuvant calculator – oncology apps – ONCOassist. https://oncoassist.
com/ (21. jan 2018).

9. Trabjerg N, Hansen T, Steffensen K et al. Can postponement of death 
be used in shared decision making in patients treated with adjuvant 
chemotherapy? Ann Oncol 2017;28(suppl 5):v543-v567.

10. Rolff HC, Calatayud D, Larsen PN et al. Good results after repeated re-
section for colorectal liver metastases. Dan Med J 2012;59:A4373.

11. Nordholm-Carstensen A, Krarup P-M, Jorgensen LN et al. Occurrence 
and survival of synchronous pulmonary metastases in colorectal can-
cer: a nationwide cohort study. Eur J Cancer 2014;50:447-56. 

12. Iversen LH, Rasmussen PC, Hagemann-Madsen R et al. Cytoreductive 
surgery and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for peritoneal 
carcinomatosis: the Danish experience. Color Dis 2013;15:e365-72. 

13. Sundhedsstyrelsen. Opfølgningsprogram for tyk- og endetarmskræft.  
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/~/media/95F5F42112AF4463
A509D6858DDDAD52.ashx (21. jan 2018).

14. RADS. Baggrundsnotat for medicinsk 1. og 2. linjebehandling af pa-
tienter med metastaserende kolorektalkræft. 2016. www.regioner.dk/
media/1882/mkrc-bgn-241091.pdf (21. jan 2018).

15. Brännström F, Bjerregaard JK, Winbladh A et al. Multidisciplinary team 
conferences promote treatment according to guidelines in rectal can-
cer. Acta Oncol 2015;54:447-53.

16. Kenzik KM, Balentine C, Richman J et al. New-onset cardiovascular 
morbidity in older adults with stage I to III colorectal cancer. J Clin  
Oncol 2018;36:609-16. 

17. Sundhedsstyrelsen. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i 
forbindelse med kræft – del af samlet forløbsprogram for kræft.  2012. 
www.sst.dk/~/media/8D462333D76845B1B09CAF40F9476087.ashx 
(21. jan 2018).

18. Skorstengaard MH, Grønvold M, Jensen AB et al. Advance Care Plan-
ning kan bruges til planlægning af pleje og behandling i forvejen. Ug-
eskr Læger 2017;179:V10160760.

19. Anbefalinger for den palliative indsats. 2017. https://www.sst.dk/da/
sygdom-og-behandling/~/media/79CB83AB4DF74C80837BAAAD5534
7D0D.ashx (21. jan 2018). 

20. Porter ME, Lee TH. The strategy that will fix health care 2013.https://
www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=45614 (21. jan 2018).

21. Elwyn G, Tsulukidze M, Edwards A et al. Using a “talk” model of shared 
decision making to propose an observation-based measure: observer 
OPTION 5 item. Patient Educ Couns 2013;93:265-71. 

22. Lee GH, Malietzis G, Askari A et al. Is right-sided colon cancer different 
to left-sided colorectal cancer? Eur J Surg Oncol 2015;41:300-8. 

23. Tie J, Wang Y, Tomasetti C et al. Circulating tumor DNA analysis detects 
minimal residual disease and predicts recurrence in patients with 
stage II colon cancer. Sci Transl Med 2016;8:346ra92.

24. FOxTROT Collaborative Group. Feasibility of preoperative chemother-
apy for locally advanced, operable colon cancer: the pilot phase of a 
randomised controlled trial. Lancet Oncol 2012;13:1152-60. 

25. Jakobsen A, Andersen F, Fischer A et al. Neoadjuvant chemotherapy in 
locally advanced colon cancer. Acta Oncol 2015;54:1747-53.

26. DCCG. Neoadjuvant chemotherapy only compared with standard 
treatment for locally advanced rectal cancer. https://clinicaltrials.gov/
ct2/show/NCT03280407 (21. jan 2018).

27. Le DT, Uram JN, Wang H et al. PD-1 blockade in tumors with mismatch-
repair deficiency. N Engl J Med 2015;372:2509-20.

28. Overman MJ, Lonardi S, Wong KYM et al. Durable clinical benefit with 
nivolumab plus ipilimumab in DNA mismatch repair-deficient/micro-
satellite instability-high metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 
2018;36:773-9.


