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Kolorektal cancer udgør ca. 12% af alle nydiagnostice-
rede cancertilfælde årligt i Danmark [1], hvilket svarer 
til ca. 5.000 nye tilfælde [2, 3]. Hver femte patient de-
buterer med metastatisk sygdom [3]. Årligt opereres 
ca. 80% af alle danske patienter med kolorektal cancer. 
Årsagen til fravalg af operation er for to tredjedeles 
vedkommende dissemineret sygdom på diagnosetids-
punktet efterfulgt af forhøjet perioperativ risiko pga. 
komorbiditet [3]. Risikoen for recidiv efter intenderet 
kurativ behandling er 20-25% inden for fem år [4].

Behandling af kolorektal cancer er en multimodal 
og multidisciplinær disciplin. Præoperativ identifika-
tion af risikofaktorer bør derfor udløse et skræddersyet 
diagnostisk, kirurgisk og onkologisk behandlingsforløb. 
I perioden 2001-2013 sås et markant fremskridt inden 
for det kolorektale cancerområde i Danmark, hvilket 
afspejles i et fald i den perioperative mortalitet [5]. 
Faldet i 30-dagesmortaliteten synes at være associeret 
til indførelsen og implementeringen af laparoskopisk 
kirurgi og bedre patientselektion. Sideløbende er be-
handlingen forsøgt centraliseret og samlet på speciali-
serede centre. Indførelsen af fast-track-kirurgi, og der-
med en målrettet perioperativ behandling, markerer 
ligeledes et markant skifte i tilgangen til patientbe-
handlingen. Behandlingen er i langt højere grad end 
tidligere multifacetteret, multimodal og med fokus på 
den perioperative periode (Figur 1). 

Formålet med denne artikel er med udgangspunkt  
i det perioperative forløb at give et overblik over den 
eksisterende viden om optimeret kolorektal cancer-
kirurgi.

DEN PRÆOPERATIVE PERIODE

Forståelsen af de underliggende patofysiologiske meka-
nismer bag kirurgisk stress er essentielt for tilrettelæg-
gelsen af optimerede patientforløb. I denne henseende 
er identificering af risikopatienter forud for det kirurgi-
ske indgreb af central betydning. I de senere år er skrø-
belighed introduceret som markør for inadækvate fy-
siologiske reserver forud for kirurgi [6]. Skrøbelighed 
er i kirurgisk sammenhæng forbundet med en ca. fire 
gange forhøjet risiko for komplikationer i den tidlige 
postoperative periode [7].

Præoperativ jernmangelanæmi forekommer hos 
mere end 30% af patienterne forud for kolorektal can-

cerkirurgi [8]. Præoperativ anæmi ved kolorektal can-
cer er associereret med nedsat disease-free survival og 
nedsat overall survival i epidemiologiske studier [9]. 
Korrektion bør således foretages præoperativt [10]. 

Præhabiliteringsprogrammer med fysisk træning 
forud for elektiv cancerkirurgi er i retrospektive opgø-
relser fundet at reducere forekomsten af postoperative 
komplikationer [11]. Effekten af præoperativ træning 
på postoperative komplikationer er dog ikke undersøgt 
i randomiserede forsøg, hvorfor det er usikkert, om det 
bidrager til en reduktion i postoperativ morbiditet og 
mortalitet. 

Identifikation af patienter med lokalavanceret syg-
dom er vigtig for valg af behandling forud for det kirur-
giske indgreb. For rectumcancer er der en veletableret 
evidens for effekten af neoadjuverende stråleterapi ved 
behandling af lokalavanceret sygdom [12]. Denne be-
handling har medført en reduktion i risikoen for lokal-
recidiv, hvorimod systemisk recidiv ikke påvirkes af  
behandlingen. Der foreligger endnu ikke evidens for 
neoadjuverende behandling hos patienter med colon-
cancer. Der er p.t. flere både danske og internationale 
randomiserede studier undervejs, hvor man undersø-
ger effekten af neoadjuverende kemoterapi ved lo-
kalavanceret coloncancer (NCT01918527, 
NCT00647530).

Indførelsen af det nationale kolorektal cancer-scree-
ningsprogram i marts 2014 har medført en dobbelt så 
høj incidens hos screenede som hos ikkescreenede 
[13]. Endvidere ser man i de nationale audit en ten-
dens til identifikation af cancer i tidlige stadier [2, 3]. 
Der foreligger ikke data om screeningens betydning for 
prognose, men der må naturligvis sættes spørgsmåls-
tegn ved behandlingstilbuddet til patienter, der har tid-
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lige stadier af kolorektal cancer, herunder især også 
ved den operative håndtering af patienter med po-
lypcancer og højrisikopatienter.

OPERATIV BEHANDLING

I 2016 fik 84% af alle patienter med coloncancer fore-
taget resektion. Tilsvarende for rectumcancer fik 81% 
foretaget resektion [3]. Overordnet blev 96% af opera-
tionerne udført med intenderet kurativt sigte. På lands-
plan opereres ca. 80% af alle patienter med coloncan-
cer og 90% af alle patienter med rectumcancer med 
minimalt invasiv teknik [3]. Kirurgisk kvalitet er essen-
tiel for udfaldet efter kurativt intenderet kolorektal 
cancerkirurgi. Med standardiseringen af total mesorek-
tal excision (TME) er prognosen for patienter med rec-
tumcancer ændret markant. TME-teknikken faciliterer 
fjernelse af et intakt mesorectum via dissektion i det 
avaskulære plan langs den mesorektale fascie (Figur 

2). På denne baggrund kan risikoen for lokalrecidiv 
nedbringes til mindre end 5% [14, 15]. Ved lav tumor-
lokalisation (mindre end 5 cm fra anus) foretages der 
abdominoperineal excision med anlæggelse af en per-
manent stomi. Denne operationstype er til trods for  
anvendelse af TME-teknikken onkologisk underlegen i 
sammenligning med operation for højerebeliggende  
tumorer, formentlig pga. en større risiko for tumorind-
vækst og tarmperforation i forbindelse med dissektion i 
et dårligt anatomisk defineret område. Behandlingen af 
høj rectumcancer (mere end 10 cm fra anus) foretages 
efter samme kirurgiske princip som TME og udføres 
som standard. Anlæggelse af anastomose i forbindelse 
med rectumkirurgi beror på en individuel vurdering. 
Patientønske, forekomst af kliniske risikofaktorer som 
f.eks. mandligt køn, rygning og højt BMI samt anasto-
mosehøjde bør indgå i vurderingen. 

Gradering af det kirurgiske resektionsplan ved rec-
tumcancerpræparater har prognostisk betydning. Data 
fra et stort internationalt multicenterforsøg har bekræf-
tet betydningen af dissektion i et korrekt plan, uagtet 
præoperativ strålebehandling [12]. Således bidrager 
det kirurgiske dissektionsplan direkte til prognosen for 
kurativt opererede patienter med rectumcancer. Tillæg 
af neoadjuverende onkologisk behandling ved truet 
margin er forbundet med en bedre prognose og en re-
duktion af risikoen for lokalrecidiv [12]. Principperne 
for intakt fjernelse af det tumorbærende segment med 
TME-teknik er sidenhen blevet overført til coloncancer-
kirurgien [16]. Dette har givet ophav til begrebet kom-
plet mesokolisk excision (CME), som anbefales som 
standard ved malign colonkirurgi i Danmark (Figur 3). 
En britisk retrospektiv opgørelse har vist en signifikant 
overlevelsesgevinst efter fem år ved mesokolisk eller in-
tramesokolisk resektion hos patienter med coloncancer 
i stadie III [17]. En af fordelene ved CME-teknikken er 
formentlig central ligering af det vaskulære pedikel. 
Herved opnås central lymfeknudehøst, som i en dansk 
kontekst har vist sig at medføre en bedret onkologisk 
langtidseffekt [18]. Høj central vaskulær ligering med-
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fører formentlig også en øget risiko for perioperative 
komplikationer, hvilket bør indgå i overvejelsen om 
den kirurgiske behandlingsstrategi [19]. I modsætning 
til rectumcancerkirurgi muliggør colonresektion i elek-
tivt regi som oftest anastomosedannelse og dermed be-
varet tarmkontinuitet.

Anvendelse af minimalt invasiv kirurgi som f.eks. la-
paroskopi og robotkirurgi er stigende i Danmark. Der 
foretages robotoperation i op til 18% af alle colonind-
greb, og det benyttes primært ved resektion af colon 
sigmoideum. Tilsvarende anvendes robotkirurgi i op til 
36% af indgrebene ved rectumcancer [3]. 

Behandling af rectumcancer er teknisk krævende 
pga. de intime relationer af strukturerne i det lille bæk-
ken og den deraf høje risiko for læsion og inkomplet re-
sektion. På denne baggrund er konceptet om transanal 
total mesorektal excision (TaTME) udviklet. Ved sam-
menligning mellem konventionel laparoskopisk rec-
tumkirurgi og TaTME ses der ingen forskel i intraopera-
tive eller postoperative kirurgiske komplikationer som 
f.eks. anastomoselækage, ileus og blæredysfunktion 
[20]. Der foreligger kun begrænset litteratur om pa-
tientrelaterede effektparametre. 

Som alternativ til resektion kan udvalgte tidlige T1-
rectumcancere behandles med lokalresektion, såkaldt 
transanal endoskopisk mikrokirurgi. Tilbuddet om  
lokalresektion beror på en klinisk vurdering, MR-
skanning og transanal ultrasonisk vurdering og omfat-
ter i modsætning til CME-/TME-resektion ikke lymfe-
knudeexcision. Det onkologiske resultat vurderes ud 
fra forekomsten af patologiske højrisikofaktorer. 
Tumor- og operationskarakteristika afgør, om patien-
ten bør tilbydes salvage-kirurgi i form af TME/CME. 
Den minimalt invasive kirurgi udvikles til stadighed,  
og senest er der udviklet kombineret laparoskopisk- 
endoskopisk kirurgi til behandling af større symptom-
givende benigne læsioner og mindre, maligne læsioner 
hos højrisikopatienter, som ikke har de nødvendige fy-
siologiske reserver til at gennemgå et operativt forløb 
med tarmresektion.

Antallet af akutte canceroperationer er faldende i 
Danmark. Akut operation for kolorektal cancer udgør 
ca. 9% af alle cancerresektioner. Akut operation er as-
socieret med en høj 90-dagesmortalitet på 22% [3]. 
Behandlingen afhænger af den kliniske præsentation, 
og ved akut colonobstruktion uden perforation kan 
man anvende aflastning af tarmen med en stent som 
bridge to surgery. Perforationsrisikoen ved indsættelse 
af en akut aflastende stent er ca. 5%, og indgrebet er 
forbundet med samme 30-dagesmortalitet som akut 
operation. Effekten af en stent på langtidsprognosen er 
omdiskuteret.

POSTOPERATIVE BEHANDLINGSTILTAG

I fast-track-protokoller fokuserer man på flere kerne-

områder i det postoperative forløb. Først og fremmest 
forudsætter et optimalt postoperativt forløb anvendel-
sen af minimalt invasiv kirurgi. Endvidere fokuserer be-
handlingsstrategien på aktiv forebyggelse af kvalme, 
tidlig ernæring, mobilisering og kun kortvarig eller in-
gen anvendelse af blærekateter, dræn og sonde. 

Kirurgiske komplikationer efter kolorektal cancer-
kirurgi er associeret med en dårlig langtidsprognose 
[21]. I Danmark forekommer der postoperative kirurgi-
ske komplikationer efter ca. 12% af alle elektive colon-
canceroperationer, hvorimod det gælder for ca. 22%  
af indgrebene med rectumkirurgi. Halvdelen af disse 
komplikationer nødvendiggør reoperation, og ca. 3% 
medfører død inden for samme hospitalsindlæggelse. 
Anastomoselækage tegner sig for ca. 20% af alle kirur-
giske komplikationer, hvoraf ca. 60% nødvendiggør 
reoperation [3]. 

Komplikationsfri kirurgi er essentiel for påbegyn-
delse af adjuverende kemoterapi. Adjuverende onkolo-
gisk behandling anbefales rutinemæssigt ved højrisiko 
stadie II- og stadie III-kolorektal cancer hos patienter 
under 80 år. En nyligt foretaget national opgørelse har 
vist, at påbegyndelse af kemoterapi inden for otte uger 
efter det kirurgiske indgreb er forbundet med en over-
levelsesgevinst på langt sigt [22]. En nyere amerikansk 
opgørelse viser desuden, at laparoskopisk kirurgi i sam-
menligning med åben kirurgi for stadie II/III-colon-
cancer er associeret med hurtigere påbegyndelse af ad-
juverende kemoterapi [23]. 

KONKLUSION

Perioperativ optimering og forståelse for de patofysio-
logiske mekanismer i det kirurgiske stressrespons spil-
ler en central rolle for udviklingen af kolorektal can-
cerkirurgi. I takt med at patientpopulationen og de 
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kirurgisk tekniske muligheder gradvist ændres, synes 
der at være et stigende behov for kliniske værktøjer til 
identifikation af patienter med en betydende periope-
rativ risikoprofil. Behandlingen af denne patientgruppe 
kræver en skræddersyet multimodal tilgang med et 
stort behov for stratificerede perioperative tiltag. An-
vendelse af en multidisciplinær fast-track-tankegang og 
udbredelse af den minimalt invasive kirurgi har skabt 
et solidt fundament for denne udvikling. For at sikre en 
succesfuld videreudvikling af et optimeret patientfor-
løb kræves en målrettet indsats med løbende auditering 
og dokumentation af de centrale elementer i behand-
lingen, således at kvaliteten i behandlingen oprethol-
des og videreudvikles.
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