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Forord
I opfølgningsprogrammerne for kræft er de tidligere kontrolforløb efter endt kræftbehandling nytænkt. Begrebet opfølgning dækker over en bred vifte af mulige indsatser, herunder opsporing af recidiv og resttumor, behovsvurdering, rehabilitering
og palliation, håndtering af senfølger, støtte til egenomsorg m.v.
Der er to væsentlige hensyn med opfølgningsprogrammerne:
Et væsentligt hensyn omhandler den patientoplevede kvalitet, nemlig at patienters
behov søges imødekommet efter faglig vurdering og beslutning, herunder fokus på
psykosociale indsatser og senfølger, inddragelse og forventningsafstemning i forhold til den individuelle plan for opfølgning samt øget ensartethed i tilbud på tværs
af landet.
Et andet væsentligt hensyn med de nye opfølgningsprogrammer er, at ressourcerne
på kræftområdet skal bruges mest hensigtsmæssigt. Sundhedsvæsenets ressourcer
(herunder billeddiagnostik) skal bruges på evidensbaseret diagnostik og behandling
- ikke på rutinekontroller uanset sygdomsstadie, på svagt videnskabeligt grundlag.
Patienter skal derfor ikke tilbydes billeddiagnostiske rutinekontroller, hvis det ikke
er nødvendigt.
Alle relevante faggrupper og almen praksis skal inddrages bl.a. med henblik på at
imødekomme den forventede stigning i antallet af patienter og deraf øgede pres på
kapaciteten, som følge af at den ældre population vokser.
Opfølgningsprogrammerne er så vidt muligt evidensbaserede. På områder, hvor der
ikke er evidens, udarbejdes en plan for tilvejebringelse deraf.
Opfølgningsprogrammerne er baseret på patientens forudsætninger. Patienten skal
således instrueres i og have en individuel plan for opfølgning baseret på patientens
helbredstilstand, kompetencer, ressourcer, egenomsorgsevne og motivation.
Som behandler skal man have den enkelte patients behov i fokus og udfordre den
måde, man som behandler plejer at tænke.
Grundsten for opfølgningen efter kræft er:


Differentierede indsatser på baggrund af individuelle behovsvurderinger.
Patienter kan have forskellige behov for opfølgning alt efter den specifikke
kræftsygdom, sygdomsstadie og behandling. Nogle patientgrupper har
brug for hyppig opfølgning på sygehus evt. med en række billeddiagnostiske undersøgelser, mens andre patienter har brug for sjældnere kontakter fx
ved nyopståede symptomer. Andre kan have brug for rehabiliterende, palliative og psykosociale indsatser, som kan varetages i regi af kommunen
eller almen praksis



I samarbejde og dialog mellem patienten og den ansvarlige sygehusafdeling, udarbejdes en individuel plan for opfølgning, herunder forventnings-
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afstemning med patienten. Ved planlægningen af det individuelle forløb
tages der hensyn til den specifikke kræftsygdom, herunder den givne behandling, bivirkninger, senfølger, sygdomsprogression og - udbredelse
samt til patientens samlede situation ved opfølgningen. Er der fx behov for
undersøgelser på sygehus, tages der udgangspunkt i opfølgningsprogrammernes standardoversigter over tid, sted, hyppighed og indhold, tilpasset
den enkelte patients behov og den sundhedsfaglige beslutning om tilbud


Større grad af egenomsorg for nogle patientgrupper. Patienterne støttes til
egenomsorg via patientuddannelse/information om sygdommen med henblik på at kunne være opmærksom på nyopståede symptomer og reagere på
alarmsymptomer samt på fysiske og psykiske senfølger. Patienterne informeres om muligheder for hurtig kontakt ved behov og tid til undersøgelse
ved eventuelle nyopståede symptomer og senfølger

Opfølgningsprogrammet udgives som en selvstændig publikation, men er en del af
det relevante pakkeforløb for kræft, idet opfølgningsprogrammet beskriver forløbet
efter den initiale behandling af kræftsygdommen. Samtidig med publicering af opfølgningsprogrammet, publiceres en ny version af pakkeforløbet, hvor det tidligere
kapitel vedr. efterforløbet er udtaget, idet opfølgningsprogrammet erstatter dette
kapitel.
Alle opfølgningsprogrammerne er udarbejdet i et samarbejde mellem regionerne og
Sundhedsstyrelsen på baggrund af en generisk model, som er varieret i de enkelte
programmer tilpasset den specifikke kræftsygdom. I alt 14 kliniske arbejdsgrupper
har været nedsat, som har udarbejdet de 19 opfølgningsprogrammer. Regionerne og
Sundhedsstyrelsen takker de bredt sammensatte arbejdsgrupper for det store og
kvalificerede stykke arbejde, som er ydet.
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1 Introduktion
Introduktionen fungerer som læsevejledning, idet programmets opbygning og
overordnede indhold gennemgås. Endvidere beskrives baggrunden for opfølgningsprogrammerne og centrale begreber.

1.1 Opfølgning af kræftpatienter
Udredning og initial behandling af kræftpatienter er beskrevet i de enkelte pakkeforløb for kræft. I forbindelse med udarbejdelse og revision af pakkeforløbene blev
det klart, at der var behov for at nyvurdere og beskrive indsatserne efter den initiale
behandling mere præcist. Der foreligger for mange kræftformer ikke evidensbaseret dokumentation for virkningen af opfølgning af kræftpatienter. Sundhedsstyrelsen lavede en medicinsk teknologisk vurdering (MTV) med udgangspunkt i 2 gynækologiske kræftformer (’Kontrolforløb for gynækologiske kræftpatienter’ 2009).
MTV’en bekræftede, at der var meget uensartede kontrolprogrammer landet over,
at der var manglende evidens for indsatserne, samt at prognosen for kvinder med
recidiv ikke blev forbedret ved faste kontroller.
Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet konkluderede på den
baggrund i december 2011, at det må antages, at der anvendes ressourcer på opfølgning, som ville kunne anvendes mere hensigtsmæssigt både til andre opfølgende indsatser og i andre dele af patienternes forløb, samt at der er grund til at antage,
at kvaliteten af opfølgningsforløb for kræftpatienter kan udvikles og optimeres indenfor den eksisterende økonomiske ramme.
Det blev derfor besluttet, at der skulle igangsættes et arbejde med henblik på at
bedre tilrettelæggelsen af kræftpatienters kontrolforløb. En såkaldt generisk arbejdsgruppe drøftede og præciserede i 2012 de generelle formål og indsatser, formidling og dialog mellem patient og sundhedsvæsenet, opgavedeling og planlægningsmæssige rammer, krav til evidens samt rammer for fremtidig forskning og
kvalitetskontrol.
I 2013 blev der nedsat arbejdsgrupper vedr. de specifikke kræftformer med det
formål at beskrive og strukturere opfølgningen af patienter med de enkelte kræftformer, med udgangspunkt i en generisk model for opfølgning af kræftpatienter,
idet der blev fokuseret på kræftpatienters behov og på kvaliteten af opfølgningen.
Det sygdomsspecifikke opfølgningsprogram udgives som en selvstændig publikation, men bliver en del af pakkeforløbet for kræft, idet opfølgningsprogrammet beskriver forløbet efter den initiale behandling af en kræftsygdom. I forbindelse med
publicering af opfølgningsprogrammet publiceres en ny version af pakkeforløbet,
hvor det tidligere kapitel vedr. efterforløbet er udtaget, idet opfølgningsprogrammet erstatter dette kapitel.

1.2 Definitioner
Opfølgning defineres som planlagte indsatser/kontakter efter afslutning på den initiale behandling. For nogle patienter kan den initiale behandling være langvarig, og
i de tilfælde startes opfølgningen fx 2-3 mdr. efter, at den initiale behandling påbe-
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gyndes. Disse patienter kan have samme behov for opfølgning som de patienter,
der modtager kortvarig initial behandling. Opfølgningsprogrammet for en specifik
kræftsygdom beskriver den samlede mulige vifte af indsatser, mens den individuelle plan beskriver de indsatser, der er fagligt besluttet at tilbyde den enkelte patient.
De planlagte indsatser/kontakter kan variere fra patient til patient. Betegnelsen opfølgning er bredere end betegnelsen kontrol, som lægger op til en mere systematisk
overvågning. Derfor anvendes betegnelsen opfølgning.
Som i pakkeforløb for kræft dækker initial behandling over såvel den primære behandling som forud planlagt efterbehandling, herunder stråleterapi, medicinsk behandling og kirurgi. Den initiale behandling kan foregå i flere regier og justeres i
forløbet.

1.3 Evidens
Opfølgning er en faglig indsats på linje med andre faglige indsatser i sundhedsvæsenet og bør derfor i videst muligt omfang være baseret på evidens. Der mangler
dog ofte evidens for den patientrelaterede effekt af de opfølgende indsatser. Endvidere er der store variationer i de opfølgende indsatser landet over, hvilket kan viser,
at der mangler landsdækkende, evidensbaserede kliniske retningslinjer på nogle
områder.
Formålet er på sigt at bedre tilrettelæggelsen af opfølgningen således, at opfølgningen foregår på et ensartet, evidensbaseret højt fagligt niveau landet over og med en
hensigtsmæssig ressourceanvendelse.
Graden af evidens samt hvilke andre kriterier, fx bedste kliniske praksis eller
forskning (med patientens samtykke), som indsatserne er baseret på, er beskrevet i
opfølgningsprogrammet. Referencer findes bagerst i programmet.

1.4 Stratificering af patientgruppen
Målgruppen for opfølgning er alle patienter, der har fået stillet diagnosen kræft,
uanset om de har gennemgået den initiale behandling af kræftsygdommen eller ej.
Målgruppen omfatter også de patienter, for hvem behandlingen fortsætter i længere
tid eller alene har lindrende karakter.
I opfølgningsprogrammet er der foretaget en stratificering af patientgruppen beskrevet på baggrund af den givne kræftsygdom, den givne behandling samt risikoen for senfølger. Alle patientgrupper skal som minimum have foretaget en behovsvurdering som grundlag for den videre opfølgning. Ved behovsvurderingen tages
der blandt andet udgangspunkt i stratificeringen af patientgruppen.
Antallet af patienter, der tilbydes opfølgning, er så vidt muligt beskrevet. Antallet
af patienter er væsentligt, idet det er med til at fastlægges ressourcebehovet og er et
væsentligt element i organiseringen af indsatserne. Sundhedsstyrelsens MTV om
kontrolforløb for gynækologiske kræftpatienter viste, at der mangler viden herom
for denne patientgruppe.
Antallet af patienter kan anslås ud fra incidensen eller prævalensen af en given
sygdom. På længere sigt vil der kunne udtrækkes data fra de kliniske databaser for
antallet af patienter med de enkelte kræftformer og muligvis også data, som vil
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kunne give en detaljeret viden om, hvilke opfølgende indsatser der faktisk tilbydes
patienterne.

1.5 Formål med opfølgningsprogrammet
Formålet med opfølgningsprogrammet er at beskrive de indsatser, der kan komme
på tale i forhold til patientens kræftsygdom, behandling m.v. og patientens individuelt vurderede behov.
Ved beskrivelsen af det sygdomsspecifikke opfølgningsprogram har arbejdsgruppen kritisk revurderet de traditionelle og rutinemæssige kontrolprogrammer, herunder om der er behov for opfølgning af alle patientgrupper, samt hvor i sundhedssystemet de eventuelle opfølgende indsatser bedst kan foregå. Tilbuddene skal
samtidigt være realistiske i forhold til anvendelse af ressourcer.
Grundlaget for opfølgningen af den enkelte patient bør være, at patientens behov
afdækkes i dialog med patienten, og at der derefter tages en sundhedsfagligt baseret
beslutning om indholdet af den planlagte, individuelle opfølgning. Det besluttes,
hvorvidt der er basis for opfølgning og i så fald, hvilke indsatser patienten skal tilbydes. I Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, anbefales behovsvurdering ift. rehabiliterende og palliative
indsatser.
Ifølge forløbsprogrammet bør behovsvurderingen ”altid tage udgangspunkt i den
enkelte patients ressourcer, helbredstilstand, egenomsorgsevne og motivation, for
på denne måde at tage et bredt afsæt i patientens forudsætninger, og dermed også
inddrage ulige vilkår, som en præmis i behovsvurderingen”. På længere sigt vil det
være hensigtsmæssigt at udvikle ”værktøjer” til denne faglige afdækning.
Den generiske arbejdsgruppe har identificeret følgende potentielle konsekvenser/formål med de opfølgende indsatser, i uprioriteret rækkefølge:










Observere patienten med henblik på at identificere patientens behandlingsbehov, herunder identifikation og behandling af senfølger
Påvise evt. resttumor
Finde recidiv, hvis det for den pågældende kræftsygdom og patient har en behandlingsmæssig og/eller prognostisk konsekvens
Rehabilitering og palliation
Støtte patienten til egenomsorg ved grundig information om sygdommen med
henblik på egen opmærksomhed på eventuelle, nyopståede symptomer og om
kontaktmuligheder med henblik på hurtig adgang til sygehuset ved behov.
Støtte til egenomsorg kan også være tilbud om sygdomsspecifikke forebyggende aktiviteter
Nødvendig psykosocial støtte
Nødvendig støtte i forbindelse med eksistentielle problemstillinger
Forskning (i protokollerede undersøgelser) af behandlingseffekt og eventuelle
senfølger af behandling.

Formålsbeskrivelsen er i tråd med Watson’s et al.’s (1) liste over områder opdelt i
patienters fysiske sundhed, psykiske sundhed og sociale liv, som en kræftdiagnose
og behandling kan have konsekvenser for.
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1.6 Indhold i opfølgningsprogrammet
Opfølgningsprogrammet beskriver forskellige scenarier for opfølgning, både hvad
angår tid, sted, hyppighed og indhold.
1.6.1

Beskrivelse af indsatserne

De enkelte indsatser, der tilbydes i det sygdomsspecifikke opfølgningsprogram, beskrives mht. formål, forventet udbytte og evidens, på følgende niveauer:
1.
2.
3.

Hvilke overordnede indsatser, der er relevante i forhold til den pågældende
kræftsygdom.
Hvilke indsatser, der er relevante i forhold til de enkelte patientgrupper stratificeret efter prognose og behandling, dvs. hvordan opfølgning for de enkelte
patientgrupper passer ind i de beskrevne overordnede indsatser.
På baggrund af de beskrevne overordnede indsatser og indsatser for de enkelte
patientgrupper i det sygdomsspecifikke opfølgningsprogram, tilrettelægges et
individuelt opfølgningsforløb for den enkelte patient.

Et individuelt opfølgningsprogram skal således balancere mellem hensynet til
landsdækkende, ensartede programmer på den ene side og på den anden side patientens individuelle behov og de deraf affødte individualiserede indsatser.
Patienter med den samme kræftform kan have forskellige behov for opfølgning.
Patienter med særlige behov kan have behov for at blive fulgt tættere end andre og
nogle patienter har slet ikke behov for opfølgning.
Ved den individuelle behovsvurdering bør der tages udgangspunkt i kræftsygdommen og dens karakteristika, herunder kendte senfølger til behandlingen, samt anlægges et helhedssyn på patienten, således at dennes psykosociale situation, evt.
komorbiditet m.v. medtænkes. Mange patienter har komorbiditet, som har stor betydning for deres dagligdag. Komorbiditet følges oftest i almen praksis. Opfølgningen af patientens kræftsygdom bør kombineres med indsatser i forbindelse med
komorbiditet, således at opfølgningen foregår i det nære sundhedsvæsen, hvis en
specialiseret indsats ikke er nødvendig.
Det sygdomsspecifikke opfølgningsprogram beskriver, hvilke af de ovenfor beskrevne formål der giver anledning til konkrete opfølgningsindsatser, samt begrundelsen derfor.
1.6.2

Opsporing af resttumor og recidiv

Opsporing af resttumor og recidiver er integrerede elementer af opfølgningsprogrammet, hvis det for den pågældende kræftsygdom har en behandlingsmæssig og
prognostisk konsekvens.
Programmet beskriver standardprogrammer for indsatser og organisering vedr. opsporing af resttumor og recidiv i forhold til patientgruppestratificeringen, på baggrund af recidivfrekvens og –mønster samt behandlingsmuligheder ved recidiv.
1.6.3

Rehabilitering, palliation, psykosocial støtte og egenomsorg

Ved opfølgningen skal der være fokus på behov for rehabiliterende indsatser, som
kan være såvel sygdoms- eller behandlingsspecifikke som mere generelle for
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kræftpatienter. Det bør ved opfølgningen sikres, at patienterne får de relevante tilbud.
Ligeledes bør der være fokus på palliative indsatser, der skal indtænkes tidligt i forløbet og integreres med de øvrige indsatser, jf. Forløbsprogram for rehabilitering
og palliation i forbindelse med kræft, Sundhedsstyrelsen 2011.
Det er beskrevet, hvordan sygdomsspecifikke palliative indsatser og rehabiliteringsindsatser, herunder genoptræningsplaner, indgår i opfølgningsprogrammet.
Endelig er det beskrevet, hvordan patienten støttes psykosocialt, til mestring af sin
situation og til at varetage egenomsorg m.m., ved grundig information om sygdommen, symptomer som evt. kan opstå samt støtte i form af sygdomsspecifikke
forebyggende indsatser.
1.6.4

Beskrivelse af senfølger

I dette afsnit beskrives senfølger, der kan opstå efter den initiale behandlingsformer
i relation til den specifikke kræftform. Dvs. de senfølger, som sundhedspersonalet
bl.a. bør være opmærksomme på ved behovsvurderingen, er beskrevet.
Beskrivelsen er ikke fuldstændig men overordnet, idet mulige senfølger, herunder
sjældne senfølger af kræftbehandling, er afhængig af de enkelte
behandlingsmodaliteter og sammensætninger af behandlinger, som til stadighed
skifter indenfor kræftbehandling.
Risikoen for senfølger er afhængig af selve sygdomsmanifestationen, intensiteten
og arten af behandlingen samt evt. varige bivirkninger til behandlingen. Senfølger
kan opstå mange år efter den afsluttede behandling.
Senfølger kan omfatte organskader, der manifesterer sig under behandlingen (som
kardiomyopati, nyreskader, hørenedsættelse), eller senfølger der manifesterer sig
efter at behandlingen er ophørt (fx endokrine forstyrrelser, sekundær cancer) Accelererede aldringsprocesser kan også være senfølger, herunder tidlig menopause,
arteriosklerotisk hjertesygdom og nyre – eller lungefunktionsnedsættelse. Endelig
er psykiske lidelser, herunder særligt depressivitet og angst en kendt senfølge.
Tegn på organdysfunktion bør resultere i yderligere undersøgelser og mere intensiv
opfølgning. Identifikation af dysfunktioner er vigtig for at kunne give patienten de
bedste muligheder for hensigtsmæssig behandling og rehabilitering.

1.7 Kommunikation og inddragelse
Før opfølgningen påbegyndes bør det tydeligt formidles til patienten, hvad formålet
med opfølgningen er. I dialogen med patienten er det således vigtigt at tydeliggøre
at:
 Den individuelle opfølgning baseres på det beskrevne opfølgningsprogram
for den pågældende kræftform, en vurdering af patientens individuelle behov samt en beslutning om, hvilke indsatser der er behov for.
Med udgangspunkt i den indledende stratificering af patientgrupper og den enkelte
patients behov kan en patient indgå i et opfølgningsprogram.
Det bør overfor patienten påpeges at:
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Opfølgning med hyppige kontrolskanninger ikke er nødvendig for alle
kræftpatienter. Der er ikke videnskabelig dokumentation for, at hyppige
kontrolskanninger forlænger overlevelsen
Formålet med opfølgningen også er at iværksætte rehabiliterende og palliative indsatser m.v. efter behov
Patienter, som ikke følges hyppigt på sygehuset, løbende kan få hurtig tid
til undersøgelse m.v., hvis der opstår symptomer. Information om kontaktmuligheder gives til patienten som en del af den individuelle plan

1.8 Organisering af opfølgningsprogram
Opfølgningsprogrammet beskriver, hvordan programmet kan organiseres, således
at det både sikres, at opfølgningen varetages af kvalificeret personale, og at indsatserne varetages med det lavest mulige ressourceforbrug. Organiseringen omfatter
således implementering og beskrivelse af mulig opgaveglidning mellem professioner og sektorer.
De opfølgende indsatser bør foregå der, hvor det er mest hensigtsmæssigt for patienten i forhold til faglig indsats, viden, formål og ressourcer. Opfølgningsforløbet
skal ikke på forhånd forankres i ét speciale, da mange patienter tilbydes indsatser i
forskellige afdelinger/specialer, herunder almen praksis pga. eventuel komorbiditet,
senfølger m.v. Hvis opfølgningen foregår på sygehuset, bør den foregå i samarbejde mellem de forskellige specialer, forankret i multidisciplinære teams som for
pakkeforløbenes vedkommende. Integrering, koordination mellem specialer og på
tværs af sektorer og sikring af kommunikationen er således vigtig – også for at sikre, at patienten modtager den samme og fyldestgørende information.
Nogle opfølgende indsatser kan varetages af sygeplejersker i stedet for speciallæger i sygehusvæsenet. En undersøgelse af brystkræft viser, at der kun er behov for
en speciallæge ved 15 % af de opfølgende indsatser(2).
Ligeledes kan en del opfølgning foregå i almen praksis, evt. efter aftale med den
relevante sygehusafdeling med mulighed for hurtig genetableret kontakt ved behov.
Kontakten for afsluttede patienter bør generelt primært være til almen praksis, der
så skal have let adgang til det sekundære sundhedsvæsen ved behov.
En revurdering af hele organiseringen af kræftpatienters opfølgning forudsætter en
markant holdningsændring hos behandlere såvel som hos patienter. Der stilles derfor krav til de involverede ledelser på alle niveauer om at have fokus på området og
sikre den nødvendige information og opfølgning på implementering og drift.
1.8.1

Opgavefordeling og koordination

Det beskrives, hvem der er ansvarlig for opgavefordelingen i forbindelse med det
enkelte opfølgningsprogram. Det må sikres, at meget små patientgrupper med
komplekse problemstillinger ikke spredes over for mange aktører. En entydig ansvarsplacering for indsatsen og koordination mellem fagprofessionelle, afdelinger
og sektorer er beskrevet i opfølgningsprogrammet. På baggrund heraf skal der efterfølgende udarbejdes lokale aftaler.
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1.9 Tidsforløb
Opfølgningsprogrammet beskriver, hvornår standard-opfølgningsforløb for specifikke patientgrupper kan påbegyndes og afsluttes. Nogle opfølgningsforløb starter
umiddelbart efter en afgrænset og forholdsvis kortvarig initial behandling, fx operation. Opfølgningsprogrammet omfatter også de forløb, hvor patienter sideløbende
tilbydes meget langvarig medicinsk behandling som led i den planlagte initiale behandling, fx mere end 6 mdr., idet disse patienters behov på mange områder er magen til behovene hos patienter, hvis behandling afsluttes tidligere.

1.10 Plan for det individuelle forløb
En plan for det individuelle forløb udarbejdes i samarbejde og dialog med patienten
og evt. pårørende på baggrund af opfølgningsprogrammets beskrivelser og en vurdering af den enkeltes behov. Det afklares bl.a. hvilken information den pågældende patient har behov for, herunder hvor patienten kan finde information om opfølgende tilbud m.v.
Der foretages en forventningsafstemning med patienten og evt. pårørende inden
formulering af den individuelle plan (se kapitlet vedr. plan for det individuelle forløb). En tydelig forventningsafstemning opleves at skabe tryghed hos patienten.

1.11 Fremadrettede behov for monitorering, udvikling og
forskning
Der er brug for øget viden vedr. opfølgning af kræftpatienter. Den grundlæggende
evidens er beskrevet i teksten for opfølgningsprogrammet, og det fremgår heraf,
hvor der mangler evidens. Dette uddybes i kapitlet vedr. fremadrettede behov for
monitorering, udvikling og forskning.
En ny organisering af området giver tillige mulighed for at iværksætte pilotprojekter med indhøstning af erfaringer, inden nye modeller implementeres bredt.
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2 Patientgruppen
Målgruppen for dette opfølgningsprogram omfatter alle patienter, der har fået stillet en tarmkræftdiagnose uanset sygdomsstadie, og uanset hvor patienten er i kræftforløbet.
Incidens og prævalens
Ifølge Dansk Colorectal Cancer Gruppes (DCCG) årsrapport blev der i 2012 diagnosticeret i alt 4141 patienter med tarmkræft.
2466 patienter angives at være opereret. 1082 patienter havde metastaserende sygdom dvs. stadie IV. Af disse blev kun et fåtal radikalt opereret med primær metastasekirurgi og tarmresektion. En andel af resten bliver fulgt i onkologisk regi med
henblik på livsforlængende og / eller lindrende kemoterapi.
Der skønnes således årligt at være ca. 2.300 nye kirurgisk behandlede patienter, der
skal indgå i et opfølgningsprogram. På baggrund af denne årlige tilgang skønnes
der samlet at være ca. 10.000 patienter i opfølgningsprogram varetaget af kirurgiske afdelinger.
Hertil kommer de onkologisk behandlede patienter. Baseret på tal fra Region Nordjylland i 2012 skønnes der at være ca. 1.500 patienter på landsplan med primært
avanceret eller metastatisk sygdom i et rent onkologisk opfølgningsprogram.
Af Cancerregistret for 2012 fremgår det, at 29.433 borgere i Danmark på et tidspunkt er blevet diagnosticeret med tarmkræft.
Der findes ikke data over antallet af tarmkræftpatienter i kontrolforløb.
Stratificering i opfølgningsprogrammet
Gruppe A. Patienter efter tilstræbt kurativ operation. Ca. 2300 per år.
Gruppe B. Patienter med metastaserende sygdom. Ca. 1100 patienter om året.
Hertil kommer patienter, der følges i forskningsprojekter og derfor ikke umiddelbart er omfattet af dette opfølgningsprogram.
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3 Formål med opfølgningsprogrammet
Hovedformålet er at opnå den mest hensigtsmæssige strategi ved opfølgning af patienter med tyk- og endetarmskræft, idet der for alle patienter bør sikres et tilbud
om evidensbaseret opfølgning.
Der er 5 formål med opfølgning efter initial behandling af tyk- og endetarmskræft:
1.

Forbedring af overlevelse

2.

Rehabilitering/palliation, herunder forebyggelse af komplikationer

3.

Opretholdelse af livskvalitet

4.

Evaluering af behandling

5.

Forskning i behandlingseffekt, senfølger og andet

Et væsentligt formål med opfølgningen er endvidere at påvise tilbagefald eller ny
tarmkræft så tidligt, at der kan tilbydes behandling med udsigt til helbredelse eller
forbedring af livskvaliteten i restlevetiden.
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4

Indsatser

4.1 Baggrund
Der er generelt ringe evidens for effekten for opfølgningsprogrammer for tyk- og
endetarmskræft. Men i 2005 startede et dansk initieret internationalt randomiseret
studie (COLOFOL), der har til formål at undersøge om hyppige versus mindre
hyppige billeddiagnostiske kontroller kombineret med blodprøver øger chancen for
at finde recidiver efter tilstræbt kurativ behandling af tarmkræft.
Resultaterne fra COLOFOL ventes at give et væsentligt input til vurdering af værdien af de hidtidige kontrolprogrammer. Det anbefales derfor på nuværende tidspunkt, at de hidtidige programmer videreføres med henblik på snarlig revurdering,
når resultaterne fra COLOFOL foreligger medio 2014.
I det følgende beskrives formål og nuværende evidensniveau for opfølgning af
henholdsvis kirurgisk og onkologisk behandlede tarmkræftpatienter.
Gruppe A: Patienter efter tilstræbt kurativ operation
Efter tilstræbt kurativ operation for tarmkræft anslås risikoen for nyopstået tarmkræft til 2-10 %. Risikoen er afhængig af alderen ved den første cancer og observationstidens længde (3). Således er risikoen op til 30 %, hvis den første svulst debuterer i en ung alder (4).
Det er imidlertid uklart, hvordan og hvor ofte, der bør følges op, eller om opfølgningen bør individualiseres. Flere videnskabelige selskaber har udgivet meget forskellige retningslinjer (5-7), og undersøgelser af den kliniske praksis i både Danmark, Holland og UK afslører da også stor uensartethed såvel nationalt som internationalt (8-10).
Op mod 50 % af tilstræbt kurativt opererede patienter får lokalt- og/eller fjernrecidiv, og 80 % af recidiverne optræder inden for de første 3 år, med lever (40-50 %)
og lunge (5-15 %) som de hyppigste lokalisationer (11-13).
I dag er risikoen for lokalt recidiv efter resektion af endetarmen omkring 10 %, og
en yderligere risikoreduktion er opnået ved præoperativ strålebehandling (14-15).
Om der også er en effekt på fjernspredningen, er derimod endnu uafklaret. En intensiv opfølgning hos kurativt opererede patienter har vist sig kun at øge overlevelsen med 1-2 % (16), men 4 nyere meta-analyser tyder dog på, at gevinsten for 5årsoverlevelsen kan være 7-8 % (17-20).
En nylig afsluttet engelsk undersøgelse (FACS) viste, at patienter i et intensivt opfølgningsprogram blev opereret for tilbagefald af sygdom tre gange hyppigere, end
patienter i et mindre hyppigt program (21). Men der foreligger ikke overlevelsesresultater endnu.
Når et tilbagefald endnu ikke giver symptomer, kan det oftere fjernes kirurgisk end
tilbagefald, som giver symptomer. Men helbredelse opnås kun hos få procent (2223).
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Ikke symptomgivende tilbagefald kan påvises hyppigere, når patienterne følges op
med korte intervaller (24). I en enkelt undersøgelse kunne leverresektion for metastaser i helbredende øjemed ikke udføres hyppigere, når patienterne var uden
symptomer (25). En meta-analyse af 5 lignende undersøgelser kunne imidlertid påvise en øget overlevelse, når opfølgningen indeholdt radiologisk undersøgelse af
leveren og brug af en cancermarkør (CEA) (19).
At intensive opfølgningsprogrammer øger overlevelsen bekræftedes ved opdateringer af meta-analyserne (20, 18). Endelig er der evidens for, at overlevelsen forlænges med 2-3 måneder, når lindrende kemoterapi påbegyndes, før patienten får
symptomer på tilbagefald (26-28).
Gruppe B: Opfølgning af patienter med metastaserende sygdom
Omfatter patienter med metastaserende sygdom på diagnosetidspunktet og patienter, der udvikler metastaser under eller efter afsluttet opfølgningsprogram. Patienter
med resektable metastaser opereres alene med kurativt sigte.
Patienter med metastaserende sygdom, hvor metastasekirurgi ikke er muligt, kan
tilbydes livsforlængende og/eller palliativ onkologisk behandling.
Formålet med opfølgning af disse patientgrupper er dels at følge effekten af den
onkologiske behandling og ligesom for den kirurgisk behandlede patientgruppe at
opspore behov for hjælp til behandling af senfølger, herunder psykosociale problemer samt behov for rehabilitering og palliation.
Opfølgning af patienter i forskningsprojekter
For patienter, der indgår i forskningsprojekter, har opfølgning ud over ovenstående
også til formål at registrere effekt og bivirkninger af forsøgsbehandlingen.
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4.2 Indsatser ift. resttumor og recidiv
4.2.1 Gruppe A: Patienter efter tilstræbt kurativ operation

Kikkertundersøgelse
Endetarmskræft: Lokalrecidiv af endetarmskræft kan påvises ved at føle med en
finger gennem anus, men de fleste af den slags tilbagefald bryder først igennem til
tarmens inderside, når tilbagefaldet er udbredt. Kikkertundersøgelse er derfor af
mindre værdi med henblik på at finde tilbagefaldet tidligt (29). Det blev bekræftet i
et lodtrækningsforsøg, der indeholdt kikkertundersøgelse af tyk- og endetarm (koloskopi), hvor der ikke kunne påvises nogen effekt på overlevelsen (22).
Tyktarmskræft: De foreløbige resultater tyder på, at man ikke opnår nedsættelse af
risikoen for ny cancer ved at koloskopere oftere end hvert 5. år efter den initiale,
perioperative koloskopi (30). Hertil kommer, at koloskopi ikke er helt uden komplikationer (31). Der ses dog færre komplikationer ved koloskopi efter segmentær
resektion end ved intakt kolon (32).
Patienter, som tilbydes tilstræbt kurativ operation efter 75-års alderen, har en lav
risiko for metakron-cancer, og man koloskoperer almindeligvis ikke.
Billeddiagnostiske undersøgelser
Rutinemæssig klassisk røntgenundersøgelse af lungerne fører kun til en overlevelsesgevinst på ½ % (33), og med den store udbredelse af spiral-CT-skannere, må
røntgenundersøgelse af lungerne anses for at være forældet.
Thoracoabdominal multislice-CT skanning med intravenøs kontrast har erstattet
røntgenundersøgelse af lungerne og ultralydsscanning af leveren med hensyn til
metastasediagnostikken.
Ultralyd med kontrast
Ny ultralydsteknik med anvendelse af kontrast har øget ultralydsundersøgelsens
sensitivitet og specificitet betydeligt (34), men er ikke undersøgt i overlevelsessammenhæng.
Positron Emission Tomografi (PET)
Undersøgelse med et radioaktivt sporstof (PET) er måske den mest følsomme og
specifikke metode til påvisning af tilbagefald (35-37). Undersøgelsen er relativ
omkostningstung, men anvendes dog i stigende omfang. Den er imidlertid ikke undersøgt i lodtrækningsforsøg, når det er overlevelse, der er udfaldet.
I en meta-analyse viste PET sig at være de øvrige metoder (CT, Ultralyd, MR)
overlegen (37). Det nyeste og formentlig bedste metode er PET/CT, hvor PET og
CT foretages samtidigt, men denne metode er fortsat under udvikling og afprøvning, og det er for tidligt at konkludere noget om metodens plads i opfølgningsprogrammet (38-40).
MR scanning af det lille bækken

Opfølgningsprogram for tyk- og endetarmskræft

16 / 37

MR-skanning kan konkurrere med ultralydsundersøgelse gennem endetarmsåbning
(TRUS) ved påvisning af tilbagefald af endetarmskræft lokalt (41). Ingen af metoderne er dog specifikke, og der bør foretages TRUS-vejledt biopsi (42, 43). Tidlig
opsporing af tilbagefald af endetarmskræft vil muliggøre radikal fjernelse af tilbagefaldet hos mere end halvdelen af patienterne (R0 resektion). Hos disse patienter
vil mere end 40% være i live efter 5 år (99). Dette taler for en mere systematisk opfølgning af patienter radikalt opereret for endetarmskræft med henblik på at finde
tilbagefaldet på et tidspunkt, der tillader radikal kirurgi.
Carcinoembryonalt antigen (CEA)
Tidligere diagnose af tilbagefald blev i nogle undersøgelser opnået ved anvendelse
af hyppig måling af cancermarkøren CEA (44, 45), men der er ikke påvist en samlet overlevelsesgevinst i den største undersøgelse (46). Undersøgelsen havde dog
ikke et optimalt design på grund af manglende konsekvens af et positivt fund.
Den nyeste opdatering af metaanalyserne med 8 indgåede undersøgelser kunne ikke påvise en specifik effekt af anvendelse af CEA (47,48) og CEA´s plads i opfølgningsprogrammet må afvente resultaterne af COLOFOL studiet.
Sammenfattende om evidensen af opfølgningsmetoder
Overlevelsesgevinsten med de metoder, der hidtil er undersøgt, er omkring 5 %, således forstået, at man skal foretage opfølgning af 20 patienter for at finde den ene
patient, der vil kunne helbredes ved tidlig påvisning af tilbagefald. Data bygger
imidlertid på ældre opgørelser.
I fire metaanalyser (17, 19, 20, 48) af 5-8 randomiserede forsøg (25, 44, 45, 49, 50,
51, 52, 53) med i alt 2923 patienter blev et intensivt kontrolprogram sammenlignet
med et mindre intensivt eller helt sporadisk kontrolprogram. Der var imidlertid stor
klinisk forskellighed mellem undersøgelserne, og ingen af dem fokuserede på kun
én metodologi. Trods disse forbehold fandtes en øget overlevelse med en Risk Ratio på 0,82 (0,73-0,93).
Det må dog tilføjes, at de fleste af de tilgrundliggende undersøgelser er foretaget
før moderne operationsteknik (TME), og før præoperativ strålebehandling og postoperativ tillægsbehandling med kemoterapi blev rutine. Derfor skal man sandsynligvis i dag undersøge betydeligt flere end 20 patienter for at finde den ene patient,
der har gavn af opfølgningen.
Varigheden af opfølgningen for metakron metastatisk sygdom er omdiskuteret.
Med indførelsen af adjuverende kemoterapi er én af effekterne, at man udsætter tiden til recidiv. Normalt anbefales kontrol op til 3-5 år, men enkelte argumenterer
for, at kontrollen bør udstrækkes til 10 år (54).
Der kan ikke gives et præcist svar på hvilke metoder, der skal anvendes, men en
kombination af måling af CEA og radiologisk undersøgelse af leveren er den i øjeblikket bedst dokumenterede strategi (19, 20). Der kan ikke siges noget evidensbaseret om det mest hensigtsmæssige opfølgningsinterval. Indtil resultater af COLOFOL-studiet (afsnit 3) foreligger, anbefales radiologisk undersøgelse svarende til
den mindre hyppige linje i COLOFOL-studiet, dvs. CT-skanning af lunger og bughule 1 og 3 år postoperativt. Stillingtagen til anvendelse af CEA må afvente resultaterne af COLOFOL.
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En vurdering af de økonomiske aspekter af faste kontrolprogrammer baseret på resultaterne af én af metaanalyserne viste, at kontrol var omkostningseffektivt, og at
prisen for et vundet leveår var ca. 3500 Euro (55). En anden analyse påpegede på
baggrund af både randomiserede og ikke-randomiserede undersøgelser, at der skulle foretages 360 undersøgelser af forskellig art og foretages 11 operationer for recidiv for at redde ét liv (56). Det er tilsyneladende mere omkostningseffektivt at kontrollere Dukes C patienter end Dukes A og B (57). Det skal dog tilføjes, at der ikke
er udført cost-effectiveness undersøgelser på baggrund af de opdaterede metaanalyser. Effekten er imidlertid nu skønnet mindre, og omkostningseffektiviteten er
derfor faldende.
Anbefalinger på kort sigt
Der er ingen klar evidens for effekten af at tilbyde tarmkræftpatienter postoperativ
opfølgning med henblik på tilbagefald, når man ved operationen har kunnet fjerne
alt kræftvæv (radikal operation).
Indtil resultaterne af COLOFOL studiet foreligger, anbefales den hidtidige opfølgning videreført som angivet i tabel 1, afsnit 4.1.6, med henblik på at diagnosticere
metastaser og ny tarmkræft.
I udvalgte tilfælde af tyktarmskræft kan endoskopisk fjernelse af kræft i stilkede og
små bredbasede polypper udføres som et kurativt indgreb, men forudsætter mindst
1 mm fri resektionsrand (95). Kan dette ikke opnås eller er polypcanceren mere
avanceret, er tilbuddet resektion af det afficerede tarmsegment. Opfølgning efter
endoskopisk polypcancer fjernelse har til formål at påvise lokalrecidiv. Første kontrol sker typisk efter 3 måneder, men der er ikke i DCCG´s retningslinjer fastlagt
noget opfølgningsprogram (96).
Lokal fjernelse af kræft i endetarmen kan udføres med en speciel endoskopisk teknik: Transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM). Proceduren kan anvendes ved tidlige overfladiske lav-risiko kræftsvulster, som er mindre end 3-4 cm (97,98). Viser
histologisk undersøgelse, at det drejer sig om høj-risiko cancer, skal patienten afhængig af komorbiditet tilbydes resektion af endetarmen. Opfølgningen efter TEM
kirurgi følger ovenstående gældende for tyktarmen.
Der er ikke påvist en klinisk signifikant indflydelse af et opfølgningsprogram på
patienternes livskvalitet (58,59), men patienterne har ofte et ønske om postoperativ
kontrol. Der må sikres adgang til stomisygeplejerske, og den betydelige morbiditet
efter rectumkirurgi i form af afføringsforstyrrelser, vandladningsbesvær og seksuelle problemer taler ligeledes for opfølgning (60,61). Rutinemæssig anvendelse af
et valideret score system (Low anterior resection syndrome score: LARS scoren) til
klarlæggelse af disse problemer har vist, at op til 50 % af patienterne et halvt år efter operationen har betydelige og genererende afføringsproblemer, der er mest udtalt, hvis rectumresektionen er forudgået af strålebehandling (61).
4.2.2 Gruppe B: Patienter med metastaserende sygdom

En metaanalyse har vist, at behandling med enkelstof kemoterapi forlænger overlevelse og udsætter tid til progression af sygdom. Det blev desuden påvist, at livskvaliteten hos patienter behandlet med kemoterapi ikke blev forringet sammenlignet
med den gruppe, der kun blev behandlet med best supportive care (62).
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Siden har mange randomiserede undersøgelser dokumenteret, at kombinationskemoterapi og eventuelt tillæg af biologisk målrettede stoffer vil kunne forlænge den
mediane overlevelse fra 6 måneder til 20-24 måneder fra randomiseringstidspunktet. (63-75)
For de fleste patienter med metastaserende kolorektal cancer, der har været behandlet i protokolleret regi initialt, var intensionen at behandle ind til progression af
sygdommen. Langt de fleste patienter ophører imidlertid med behandling efter 5-6
måneder på grund af toksicitet og patient ønske. Derfor er anbefalingen i Danmark,
at behandlingen med palliativt sigte strækker sig over 6 måneder. Hos denne patientgruppe vil recidivbehandlingen kunne medføre sygdomskontrol og forlænge
overlevelsen. (76)
Der er ligeledes set effekt i 3-linje behandling med de biologiske stoffer cetuximab
(77) og panitumumab (77) Ved kombination af kemoterapi og cetuximab forlænges
den mediane overlevelse yderligere 8-9 måneder fra randomiseringstidspunktet.(79).
Det er veldokumenteret, at patienter med metastaserende kolorektal cancer opnår
bedre sygdomskontrol og forlænget overlevelse, hvis behandlingen initieres tidligt,
frem for at afvente, at patienterne får symptomer (62). Patienter bør derfor indgå i
et systematisk opfølgningsprogram med regelmæssige CT scanninger. Det er ikke
veldokumenteret, hvor hyppigt disse scanninger skal udføres.
Metastase kirurgi
Operation af lever og lungemetastaser er blevet tiltagende hyppigere og anvendes
på bredere indikationer. Man kan i dag operere gentagne gange, og antallet af metastaser i leveren er ikke længere begrænset til 4. Efter komplet fjernelse af metastaser både i leveren og lungerne er 5 års overlevelsen 40-50 % (13, 82). Selv ved
metastaser uden for lever og lunge anbefaler nogle at forsøge med operation, men
resultaterne er ikke overbevisende (83).
Lungemetastase kirurgi
Kirurgisk behandling af lungemetastaser ved tarmkræft, synkrone (metastaser fundet inden for et halvt år efter første fund af kræft) såvel som metakrone, hviler på et
meget svagt evidensgrundlag. Der eksisterer ikke opdateret og systematisk registrering af disse patienter. Skønsmæssigt udføres der 250 indgreb om året i Danmark.
Der er ingen evidens for valg af opfølgningsprogram for patienter behandlet for
lungemetastaser. Opfølgningen foregår på lungekirurgisk, onkologisk eller tarmkirurgisk afdeling afhængig af lokale aftaler.
Levermetastase kirurgi
Eneste chance for kurativ behandling af tarmkræft-metastaser i leveren er radikal
fjernelse af levermetastaser med fuldstændig fjernelse af alt synligt og mikroskopisk påviseligt tumorvæv og eventuelle metastaser uden for leveren (R0-resektion).
Cirka 15 % af patienter med tarmkræftmetastaser i leveren (200 patienter om året i
DK) er resektable på diagnosetidspunktet for levermetastasen, og yderligere mindst
10 % (130 patienter) kan gøres resektable ved kemoterapi, portal embolisering eller
andre behandlingsstrategier. I alt 330 patienter årligt med tarmkræft-metastaser i
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leveren har således chance for kurativ behandling med en 5 års overlevelse på gennemsnitlig 40 %.
Eftersom resektable tarmkræft-metastaser i leveren, der opstår efter den initiale diagnose af tarmkræft, kan fjernes med samme gunstige prognose for 5 årsoverlevelsen (40 %) og som regel er asymptomatiske indtil terminalstadiet, er der
bred enighed om, at disse patienter skal indgå i et kontrolforløb efter endt behandling. Dette bør koordineres med pakkeforløbet for kræft i tyk- og endetarmen.
Der er ingen evidens for, hvordan opfølgningen efter behandling af tarmkræftmetastaser i leveren skal foregå. Det tages til efterretning, at patienter opereret for tarmkræftmetastaser i leveren følges i henhold til retningslinjerne fra Dansk LeverGaldevejscancer Gruppe. Opfølgningen af patienter behandlet for tarmkræftmetastaser foregår på leverkirurgisk afdeling, onkologisk eller på tarmkirurgisk afdeling
afhængigt af lokale aftaler. Patienter, der ikke har kunnet tilbydes resektion af
tarmkræftmetastaser i leveren, men som har fået kemoterapi, følges på onkologisk
afdeling. Ved tegn til tarmkræft-metastaser i leveren herunder recidiv, henvises patienten til MDT-konference for lever. Ved recidivfri overlevelse efter 60 måneder
kan patienten afsluttes.
Anbefalinger på kort sigt
Med henblik på at verificerer progression før symptomgennembrud, skønnes det
indtil videre at være hensigtsmæssigt med CT-scanning hver 3. måned. For patienter med levermetastaser sker opfølgningen med CEA måling 1, 3, 6, 12, 18, 24, 36,
48 og 60 måneder postoperativt samt CT thorax og abdomen med samme intervaller, dog ikke 1 måned efter operationen. Patienter, der har fået foretaget radio frekvens ablation (RFA) af levermetastaser, skal dog kontrolleres allerede efter 1 måned.

4.3 Rehabilitering og palliation
Rehabilitering og palliation planlægges på basis af en individuel behovsvurdering
samt løbende opfølgning af de beskrevne senfølger. Hertil kan komme ikkespecifikke behov, der ligeledes skal vurderes med henblik på en evt. indsats. Indsatserne målrettes efter den faglige vurdering til den individuelle behovsvurdering.
Den behandlende afdeling skal ved behandlingsstart og senere efter behov vurdere
patientens behov for støtte til rehabilitering og palliation.
Der er ikke mindst vigtigt, at der ved behandlingens afslutning eller kort tid efter
igen foretages en vurdering af patientens behov for støtte til rehabilitering og palliation.
Hvis der i dialog med patienten afdækkes et behov for bistand, udarbejder behandlende afdeling i samarbejde med patienten en plan for indsatsen. Planen beskriver,
hvordan indsatsen gennemføres og hvilke samarbejdsparter, der bidrager til planens
realisering, herunder almen praksis og kommune. Patienten får en kopi af planen,
der samtidig fremsendes til almen praksis og kommunen.
Identifikation og afdækning af rehabiliterings- og palliationsbehov kan være vanskelig, og derfor er det vigtigt, at det sundhedsfaglige personale har redskaber til
afdække disse behov og midler til at afhjælpe dem.
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I Region Midtjylland anbefaler en sundhedsaftale vedrørende rehabilitering og palliation anvendelse af et skema til vurdering af patientens rehabiliterings- og palliationsbehov (86). Skemaet er inspireret af Dallund-skalaen udviklet af RehabiliteringsCenter Dallund (94).
Der er kun få og små kliniske studier, der beskæftiger sig med rehabilitering af patienter med kolorektal cancer, jf. dog studiet fra RehabiliteringsCenter Dallund.
Mens rehabilitering ofte har fokus på træning og vedligeholdelse af funktioner, har
lindring eller palliation til hensigt at øge livskvaliteten ved at mindske ubehagelige
symptomer.
Formålet med den palliative indsats er at forebygge og lindre lidelse ved fysiske
symptomer, psykiske og sociale problemer samt eksistentielle/åndelige spørgsmål
med henblik på at fremme livskvaliteten for den enkelte patient og dennes pårørende.
For patienter med tarmkræft omfatter dette smertelindring, psykosocial støtte og
lindrende behandling af følgesymptomer til den fremskredne kræftsygdom, herunder kirurgisk palliation som stentanlæggelse i stenoserende tumorer, intestinal bypass eller aflastende stomi, og lindring af følgevirkninger efter kemoterapi eller
strålebehandling.
Der er ingen danske undersøgelser, der fokuserer på effekten af den palliative indsats over for tarmkræftpatienter.
Sundhedsstyrelsen har i 2011 udarbejdet anbefalinger for den basale og den specialiserede palliative indsats (87).
Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation fra 2012 (88)
har til formål at sikre kvaliteten af den faglige indsats og koordineringen tværfagligt og tværsektorielt.
I begge udgivelser kan der hentes inspiration til den konkrete tilrettelæggelse af
indsatsen.
4.3.1 Senfølger

Patienter bør have adgang til opfølgning med henblik på afhjælpning af funktionelle problemer vedr. afføring, seksualfunktion, vandladning, stomiproblemer og psykosociale vanskeligheder.
Kræftpatienter oplever forskellige symptomer relateret til kræftsygdommen. På
trods af, at flere symptomer ofte optræder i sammenhæng for patienten, fokuseres
der i det følgende på symptomer hver for sig for overskuelighedens skyld, således
at forekomst, årsager og handlemuligheder/interventioner beskrives separat for de
enkelte symptomer.
Træthed
Træthed er et generende symptom hos mere end halvdelen af tarmkræftpatienter
ifølge undersøgelse af en lille patientgruppe, som har gennemgået et ophold på Rehabiliterings Center Dallund, Kræftens Bekæmpelse (89). De patienter, som oplevede trætheden som et problem, havde samtidig oftere problemer med angst, nedsat
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livskvalitet og depression (90). Postoperativ fysisk træning reducerede træthed,
men forbedrede ikke muskelkraft og gangdistance. Derimod oplevede patienterne
mindre angst og en højere livskvalitet indenfor 90 dage efter operation (91). Den
positive sammenhæng mellem fysisk aktivitet og livskvalitet holder tilsyneladende
længe, i det der er evidens for, at det også gælder 2 år efter operation (92). Der er
generelt begrænset evidens vedrørende psykosociale interventioner til effektiv reduktion af træthed hos cancerpatienter i aktiv behandling.
Seksuelle problemer
Seksuelle problemer ses hos op mod halvdelen af både mænd (i form af erektil dysfunktion og/eller ejakulationsproblemer) og kvinder (i form af problemer med libido og dyspareuni) med kirurgisk behandlet endetarmskræft, men også hos strålebehandlede patienter ses seksuelle problemer hos begge køn. Der er på nuværende
tidspunkt ikke gennemført interventionsstudier rettet mod behandlingen af impotens hos patienter behandlet for endetarmskræft.
Vandladningsproblemer
Vandladningsproblemer i form af mangelfuld blæretømning ses indenfor de første
måneder hos op mod 35 % af patienter opereret for kræft i endetarmen. Der vil ske
en bedring med tiden, men langtidsresultater er dårligt belyst. Anvendelse af selvkateterisation og urologisk vurdering med henblik på afklaring af afløbsforholdene
fra blæren og eventuel behandling af disse kan komme på tale.
Afføringsændringer
Efter operation for endetarmskræft med bevarelse af lukkemusklen oplever mange
patienter forstyrrelser i tarmfunktionen og påvirkning af livskvaliteten. Et valideret
spørgeskema (Low anterior resection syndrome score eller LARS scoren) med fokus på tarmfunktion og livskvalitet muliggør en objektiv vurdering af genernes omfang. Hos 58 % af endetarmskræft-opererede patienter fandtes en høj LARS score,
3 måneder efter operationen, faldende til 46 % efter 12 måneder forenelig med betydelig påvirkning af tarmfunktion og livskvalitet (61). Preoperativ information om
risikoen er vigtig. Der er ingen evidensbaseret viden om behandlingen af afføringsændringerne ved LARS. I mindre serier er sakral nervestimulation og lavementbehandling (transanal irrigation) forsøgt. Konservativ behandling med afføringsregulerende midler er også en option, men der mangler randomiserede undersøgelser, som kan besvare spørgsmålet.
Smerter
Smerter efter operation for tarmkræft er ikke et dominerende symptom. Dog vil 2025 % af patienter opereret for endetarmskræft opleve smerter af varierende intensitet, mest udtalt hos de patienter, som har fået fjernet hele endetarmen og lukkemusklen (93). Over tid vil hovedparten af patienterne opleve færre smerter. Der
skal rådgives om relevant smertestillende behandling
Stomi
Ca. 450 patienter årligt vil få anlagt blivende stomi. Komplikationer til stomianlæggelse er kendte og relativt hyppige og kan optræde på vilkårligt tidspunkt i efterforløbet. Patienter med stomi skal have mulighed for kontakt til stomiambulatoOpfølgningsprogram for tyk- og endetarmskræft
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rier med specialuddannede sygeplejersker. Et antal af patienterne, skønsmæssigt
omkring 40 %, vil få behov for operativ behandling af hernie omkring stomien.
Nye kirurgiske teknikker i forbindelse med anlæggelse af stomi vil forhåbentlig
nedbringe dette antal.
Der skal foreligge standardprogrammer for oplæring i stomivaretagelse med en klar
ansvarsplacering for både afdeling og den plejeansvarlige sundhedsperson. Desuden skal patienten til enhver tid i forløbet vide hvor og til hvem, der kan rettes henvendelse ved problemer.
Patienterne skal støttes i deres mestringsstrategier og under hele forløbet have mulighed for at få vejledning af en kompetent fagperson.
Følger efter onkologisk behandling
De alvorligste bivirkninger til kemoterapi er indlæggelses- og behandlingskrævende febril leukopeni, diarre og påvirkning af hjertet, som kan være livstruende. Herudover er der risiko for andre bivirkninger med kvalme og opkastning, blødning og
neurotoksitet som de vigtigste. Bivirkninger til stråleterapi omfatter irritation af
slimhinder, blæreirritation og diarré.
En systematisk registrering af bivirkninger i forbindelse med onkologisk behandling vil give væsentlig ny viden om problemernes omfang.

4.4 Kommunikation, patientinddragelse og støtte til egenomsorg
Støtte til egenomsorg skal stile mod at gøre patienten så selvhjulpen som muligt og
øge evnen til egenomsorg, herunder evnen til at reagere på alarmsymptomer. Denne støtte gives som information til patienten vedr. symptomer og mulige følgetilstande, som patienten skal være opmærksom på, og som bør føre til kontakt til
sundhedspersonalet. Informationen kan eksempelvis gives ved de opfølgende samtaler med patienten, fx i forbindelse med behovsvurderingerne.
Formål, omfang og forventet resultat af et opfølgningsprogram skal forelægges patient og pårørende. Beslutning om at iværksætte opfølgningsprogram træffes i dialog med patienten og eventuelle pårørende. Vurdering af komorbiditet indgår i beslutningsgrundlaget. Barometer undersøgelsen 2012 (85) viste, at tarmkræftpatienter og brystkræftpatienter sammenlignet med andre sygdomsgrupper havde mindre
behov for et opfølgningsprogram med faste aftaler. Til gengæld havde de et stort
behov for hurtig konsultation, hvis de oplevede et behov.
Det er vigtigt at koordinere opfølgningsforløb på tværs af afdelinger og sektorer.
Overblik over et opfølgningsforløb, der inddrager kirurgisk, onkologisk og eventuel leverkirurgisk afdeling, alle med forskellige opfølgningsprogrammer, vil kræve
en dedikeret forløbskoordinator på den kirurgiske afdeling.
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4.5 Opgavefordeling og koordination
Opfølgningen planlægges og varetages tværfagligt og multidisciplinært efter behov. Patientkontakten foregår til den ansvarlige instans på det pågældende tidspunkt i forløbet.
Med den eksisterende viden anbefales det, at opfølgningen varetages af de behandlende afdelinger som hidtil. Dette opfølgningsprograms øgede fokus på at imødekomme patienternes individuelle behov for støtte til håndtering af psyko-sociale
følger, rehabilitering og palliation taler for, at der sker en delvis opgaveflytning fra
speciallæger til sygeplejersker.
Opfølgningen har traditionelt været varetaget af de kirurgiske afdelinger, men der
foregår undersøgelser af, om dele af eller hele opfølgningsprogrammet kan udføres
i almen praksis eller på hospitalerne, og om dele af programmerne kan afvikles af
sygeplejersker. Det er dog for tidligt at drage konklusioner på dette område (84).
Den generelle kræftrehabilitering varetages af kommunerne og omfatter psykosocial støtte, afhjælpning af senfølger efter kræftbehandling, fysisk genoptræning og
hjælp til tilbagevenden til arbejdslivet.
I alle regioner er der indgået sundhedsaftaler, der beskriver varetagelse og opgavefordeling i forbindelse med rehabilitering og palliation.
De specifikke rehabilteringstilbud til tarmkræft patienter er beskrevet i afsnittet
ovenfor under omtalen af senfølger. Primærsektoren indtager en central rolle i koordineringen af rehabiliteringsindsatsen. Let adgang til vurdering på behandlende
afdeling er vigtig.
Den basale palliative indsats foregår i almen praksis og i den øvrige praksissektor, i
kommunalt regi samt på sygehusafdelinger, hvor palliation ikke er kerneområdet det vil sige medicinske, kirurgiske, onkologiske og intensive afdelinger.
Den specialiserede palliative indsats kan foregå under indlæggelse på palliative afdelinger og hospice eller ambulant i patientens hjem/plejebolig eller på en sygehusafdeling via et palliativt team.
Den typiske opgavefordeling ift. opfølgning af senfølger vil have dette udgangspunkt:
Senfølge

Afdeling/ tilbud

Vandladningsproblemer

Urologisk afdeling

Smerter

Almen praksis, palliativt team

Seksuelle problemer

Almen praksis, Sexologisk klinik

Stomi, afføringsændring

Stomiambulatorium, Kirurgisk afdeling

Psykosociale følger

Kommunale tilbud, almen praksis
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4.6 Tidsforløb
I nedenstående tabel er vist en oversigt over opfølgningsprogrammet efter tilstræbt
kurativ operation gældende for både tyk- og endetarmskræft.
Ud over de kliniske undersøgelser kan opfølgningsprogrammet afhængigt af den
enkelte patients behov bestå af rehabiliterende og palliative elementer, som ikke
kan skemalægges, da disse er individuelt tilrettelagt hvad angår intensitet og varighed.
Gruppe A: Opfølgning af patienter efter tilstræbt kurativ operation
Postoperativ
opfølgning
Behovsvurdering
Støtte til egenomsorg
Senfølger
CT thorax+lever

1 år

3 år

x

x

5 år

Hvert 5. år
til 75 års
alderen

x

x

x

x

x

Koloskopi

Gruppe B: Opfølgningsprogram for patienter med metastaserende sygdom kan ikke
angives i skemaform, da forløbet er meget individuelt.
For patienter opereret for endetarmskræft suppleres opfølgningen ofte med rektoskopi og rektal eksploration efter 6, 12, 18, 24 og 36 måneder med henblik på at
finde lokalrecidiv, men værdien af denne opfølgning er ikke påvist, hvorfor der af
samme grund ikke kan angives nogen anbefaling.
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5

Plan for det individuelle forløb

På baggrund af det beskrevne standardopfølgningsprogram skal der for hver enkelt
patient lægges et individuelt program for opfølgning efter afslutning af den initiale
behandling.
Den faglige indsats er beskrevet i Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i
forbindelse med kræft – del af samlet forløbsprogram for kræft SST 2012. (88).
Den faglige indsats omfatter en behovsvurdering:


Alle patienter skal have udført en behovsvurdering i forbindelse med behandlingsforløbet, og status evt. med en fornyet vurdering ved afslutning af
behandlingsforløb, i efterforløbet ved ændringer i tilstanden



Behovsvurderingen kan efterfølges af en uddybende udredning, når det
vurderes relevant. Herefter skal det besluttes, om der skal ydes en relevant
indsats, som afstemmes med patientens og pårørendes forventninger

Behovsvurderingen bør omfatte alle aspekter såvel fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle behov.
På baggrund af behovsvurderingen besluttes det, hvilke indsatser der skal tilbydes
patienten enten af den aktuelle instans eller af andre samarbejdspartnere.
Der gennemføres derefter en forventningsafstemning, hvorunder patienten og eventuelle pårørende informeres om formål, muligheder og forventet udbytte af programmet. En tydelig forventningsafstemning skaber tryghed. Patienterne har ikke
kun brug for at vide, om der evt. skulle være opstået recidiv. De har også brug for
støtte, herunder viden om, hvordan de selv kan handle, hvad de skal være opmærksomme på fx i forhold til symptomer, senfølger samt psykosocial støtte. For patienterne er det væsentligt, at de ved behov kan få kontakt med relevante fagpersoner.
Herefter træffes beslutning om den individuelle opfølgning i fællesskab mellem patient og den ansvarlige instans. Det besluttes, hvilke indsatser der skal ydes.
Derefter udarbejdes en plan for opfølgningen. Planen skal bl.a. omfatte en tværfaglig beskrivelse af indsatsen, hvem der er ansvarlig, formålet og tidspunkt for evaluering, samt samordnes med andre aktører, almen praksis, kommune.
Det bør tydeligt fremgå, hvad der er formålet med opfølgningen, hvem der er den
ansvarlige instans for de enkelte indsatser, hvad opfølgningen indebærer, hvornår
en evaluering skal foretages og formålet dermed, og hvordan patienten kan komme
i kontakt med relevante fagpersoner.
Kontinuitet ift. kontakten med sundhedsvæsenet, information m.v. er ligeledes vigtig for patienten. Forskellige muligheder for opfølgningen bør overvejes for at understøtte kontinuiteten, herunder fysisk fremmøde og opfølgning vha. elektroniske
medier, eksempelvis vha. en officiel mail-box, som læses og besvares på bestemte
tidspunkter, telefonisk opfølgning, opfølgning via skype o.l., patient-initieret op-
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følgning m.v. Ved planlægningen bør der tages hensyn til eventuelle andre kontakter, patienten har fx i forbindelse med komorbiditet eller senfølger.
I opfølgningsforløbet vil ansvaret for behandling ofte være delt mellem sygehus og
almen praksis, således at ansvaret for patientens evt. komorbiditet ofte vil ligge i
almen praksis, mens ansvaret for behandling af senfølger kan være delt, men ofte
ligge i sygehuset. De øvrige indsatser i forbindelse med opfølgning kan afhængigt
af, hvilke indsatser der er tale om, varetages af såvel sygehus som almen praksis eller kommune.
Kommunerne har en hovedopgave i forhold til opfølgning, herunder rehabilitering
og palliation, idet der kan være behov for en bred vifte af indsatser, der ydes i
kommunal regi og som kan involvere en række forvaltningsområder i kommunen,
primært inden for sundheds-, social-, beskæftigelse- og undervisningsområdet.
Almen praksis og kommunen skal udføre fornyet behovsvurdering ved behov
Såfremt sygehus, almen praksis eller kommune beslutter, at der er behov for fagprofessionel indsats, udarbejder den besluttende instans en plan og informerer de
andre involverede aktører, således at der skabes et overblik over den samlede indsats. Planen skal beskrive, hvordan indsatsen koordineres, og hvordan kommunikationen mellem de involverede sikres.
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6 Monitorering, forskning og udvikling
De sygdomsspecifikke opfølgningsprogrammer supplerer de relevante pakkeforløb
for kræft og erstatter kapitlerne i pakkeforløbene om efterbehandling.
Opfølgningen bør snarest beskrives i de relevante kliniske retningslinjer på kræftområdet, på linje med udredning og behandling. Retningslinjerne bør så vidt muligt
være evidensbaserede. Der er derfor på mange områder behov for (mere) forskning
og systematisk erfaringsopsamling inden for opfølgning. Kun derved kan kvaliteten i indsatserne fastholdes og forøges fremover.

6.1 Monitorering af opfølgning af kræftpatienter
Det er med eksisterende, lokale registreringer ofte muligt at monitorere opfølgningen lokalt, mens det ikke i øjeblikket er muligt at monitorere hele området nationalt. Beslutninger vedrørende monitoreringen bør tages, så landsdækkende ensartede registreringer så vidt muligt sikres.
Opfølgning bør monitoreres via eksisterende datakilder som Landspatientregisteret
og de relevante kliniske databaser. Landspatientregistret giver mulighed for registrering af relevante kontakter med sygehusvæsenet, mens databaserne bør give
mulighed for at opsamle forskningsrelevante data fra opfølgningsprogrammet. Det
bør drøftes, hvilke indikatorer, der er relevante, men fx vil en registrering af, at der
er foretaget en behovsvurdering før planlægning af det individuelle program, kunne
sikre en monitorering af dette væsentlige punkt. Herudover vil opfølgningen af de
enkelte kræftformer og stadier, senfølger m.m. stille meget varierende krav til monitoreringen, så det på den ene side bliver muligt at følge udviklingen såvel generelt som på det individuelle niveau, og det på den anden side undgås, at der sker
unødig registrering uden konsekvens.
Det er i den sammenhæng positivt, at de kliniske databaser fremover også vil kunne anvendes til forskning. Men derudover, vil der tillige på mange områder være
behov for målrettede forskningsprojekter med fokus på opfølgningsindsatser og
denne fase af patientforløbet.

6.2 Udvikling af nye organisationsformer
6.2.1 Udvikling og koordination mellem afdelinger/sektorer

Med behovet for at sikre koordination og integration mellem mange aktiviteter i
forbindelse med opfølgning af patienter med kræft på tværs af specialer, sygehuse,
regioner og sektorer opstår et forøget behov for at etablere nye organisationsformer
og strukturer. Men organiseringen bør så vidt muligt tage udgangspunkt i eksisterende organiseringer og koordinerende funktioner.
Koordination af den individuelle opfølgning, som det er tilfældet for patienter i
pakkeforløb og for patienter med kroniske sygdomme, varetages fx af forløbskoordinatorfunktioner, af de sundhedsfaglige kontaktpersoner, udskrivningskoordinatorer, nøglepersoner, tovholderfunktioner i almen praksis, i regionalt og kommunalt
regi.
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Det bør aftales lokalt, hvordan koordinationen bedst sikres både generelt og i forhold til enkelte patientforløb.
Samarbejdet mellem kommune og region kan fx aftales ved sundhedsaftalerne.
Nogle kommuner har allerede aftaler med almen praksis vedrørende koordinering
ved kronisk sygdom og vedrørende palliative indsatser i den sene og terminale fase. Sådanne aftaler kan tjene som modeller også for opfølgning af patienter med
kræft.
Vidensdeling både lokalt og på landsplan er vigtig, således at gode erfaringer et
sted deles med andre aktører på området, og gode eksempler kan spredes hurtigst
muligt.
Ideer til fremtidige projekter med fokus på opfølgning:


Med henblik på at opnå viden om tilbagefald efter operation for endetarmskræft kunne et protokolleret opfølgningsregime som tidligere beskrevet kombineres med MR af det lille bækken.



Styrke evidensen for hvordan opfølgningsregimerne efter lunge- og levermetastase kirurgi skal designes.



Sikre valide data for opfølgningen af tarmkræftpatienter med henblik på
registrering i DCCG databasen.



Individualisering af opfølgningsprogrammet afhængig af tumorbiologi og
sygdomsstadie.



Udvikling af patientinddragelsen i opfølgningen med bl.a. open-access til
behandlende afdeling frem for fastlagte besøg.
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