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0.0 ABSTRACT 
Introduction: Colorectal cancer is one of the most common types of cancer. Despite better 

surgical techniques and the use of neoadjuvant therapy, some patients develop a local 

recurrence. This project thesis aims to describe the disease of a group of patients that received 

surgical treatment for their locally recurrent rectal or sigmoid cancer at the Norwegian 

Radium Hospital in the time period 2007-2018. Among others, I will investigate how many 

develop a local re-recurrence or distant metastasis following the operation and also for how 

long the patients that receive this surgical treatment tend to stay alive.   

Methods: Information about the patients was collected using the clinical programs DIPS and 

MedInsight. We registered a number of chosen parameters regarding their primary disease, 

recurrent disease and events taking place in the follow-up. Further, we analysed this 

information using the statistical software SPSS.  

Results: The 5-year overall survival for 131 patients without synchronous metastases was 43 

% and 5-year progression-free survival was 20 %. The 30-day mortality was 2,2 %. After 

surgery for recurrence, 73 % of the patients developed local re-recurrence, distant metastases 

or both. The most common localisation of distant metastases was the lungs. Median time 

between surgery for the primary tumour and surgery for the recurrence was 29 months.  

Discussion and conclusion: Surgical treatment of local recurrence can prolong the life of 

many patients and also cure part of them. However, this treatment often has complications, 

and in a few cases it can even lead to death. Therefore, it is important to make good decisions 

in a multidisiplinary team (MDT) on who should receive this treatment and who should not.  
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1.0 INTRODUKSJON 

Det er ikke alle som blir friske av kreft i tykk- og endetarm. Noen får spredning, og noen får 

lokalt tilbakefall. De som får tilbakefall i bekkenet og tilbys behandling, går ofte gjennom 

onkologisk behandling etterfulgt av kirurgi. Operasjon for tilbakefall i bekkenet foregår i 

Helse Sør-Øst på Radiumhospitalet og hvert år opereres rundt 15 pasienter for residiv av kreft 

i endetarmen og i colon sigmoideum der. Kirurgi for lokalt tilbakefall er oftest omfattende og 

det er derfor interessant å kartlegge disse pasientenes sykdomshistorie for bedre å kunne gjøre 

en vurdering av om kirurgi er hensiktsmessig og hvem som vil ha størst utbytte av denne 

behandlingen. Hvordan har sykdommen deres utspilt seg i forkant av residivoperasjonen? 

Hvordan går det med pasientene etter at de har blitt operert? Det er altså dette jeg vil 

undersøke nærmere i denne prosjektoppgaven.  

 

Grunnen til at vi har valgt perioden 2007-2018 er at fra 2007 ble det innført magnetisk 

resonanstomografi (MR) av bekkenet før kirurgi av lokalt residiv av kreft i endetarm og colon 

sigmoideum på Radiumhospitalet. Dette har gitt en bedret oversikt over tumorsituasjonen i 

forkant av operasjon, og det er derfor naturlig å tenke at det også kan ha bedret prognosen for 

disse pasientene. I tillegg kan MR ha bidratt til en bedre pasientseleksjon og vurdering av 

hvem som skal tilbys kirurgi.   

 

I denne oppgaven vil jeg først forsøke å gi en kort oversikt over temaet tykk- og 

endetarmskreft. Jeg vil beskrive forekomst, overlevelse, behandling og kontrollopplegg for 

primær tykk- og endetarmskreft. Deretter vil jeg gå nærmere inn på residiv av tykk- og 

endetarmskreft, og blant annet se på forekomst og behandling av pasienter i denne 

situasjonen. Jeg vil også si noe om prognosen. Videre vil jeg beskrive metoden jeg har brukt i 

denne studien og deretter gjennomgå resultatene for pasientene som har blitt operert for 

residiv av kreft i endetarm og colon sigmoideum på Radiumhospitalet i perioden 2007-2018. 

Til slutt vil jeg med utgangspunkt i dette diskutere relevante problemstillinger.  
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1.1 Definisjon og avgrensinger 

Rektum/rektosigmoideum/sigmoideum: Det finnes egentlig ikke noen helt klar, universelt 

akseptert definisjon av rektum/rektosigmoideum/sigmoideum. I denne oppgaven vil jeg med 

utgangspunkt i Oncolex og Helsebiblioteket sine sider bruke følgende definisjoner: En 

rektumtumor defineres som en tumor med distale begrensning maksimum 15 cm over ytre 

analåpning målt med stivt skop (1). En tumor i rektum er det samme som en tumor i 

endetarmen. En tumor med distale begrensning 16-20 cm over ytre analåpning er en tumor i 

flexura rectosigmoideum (2). Sigmoideums nedre begrensning kan defineres å ligge 21 cm fra 

ytre analåpning (2).  

 

Lokalisert og lokalavansert tykk- og endetarmskreft: Ved lokalavansert kreft infiltrerer tumor 

omgivende organer/nabostrukturer. Ved lokalisert kreft foreligger det ikke en slik infiltrasjon.  

 

Primærtumor og residivtumor: Primærtumor er den opprinnelige kreftsvulsten som den 

aktuelle kreftsykdommen oppsto fra første gangen (3). En residivtumor er en tumor som 

utvikles fra celler som fantes i primærtumor, etter at primærtumor tilsynelatende har blitt 

borte som følge av behandling.  

 

Lokalt residiv: Et lokalt residiv er et lokalt tilbakefall i området der primærtumor var 

lokalisert, altså kreftsykdom som utvikles lokalt fra gjenværende kreftceller etter 

primærtumor. Lokalt residiv av endetarmskreft er definert som tilbakefall av endetarmskreft i 

det lille bekken etter tidligere fjerning av primærtumor. I denne oppgaven har vi også 

inkludert residiv i det lille bekken fra primærtumor i sigmoideum, slik man ofte gjør i 

tilsvarende materialer. Det er fordi behandlingen av et bekkenresidiv er lik, uavhengig av om 

primærtumor var i endetarm eller sigmoideum.  

 

Re-residiv: Et re-residiv er tilbakefall av endetarmskreft eller kreft i sigmoideum i det lille 

bekken for andre gang. Dette kalles også et andregangsresidiv. 

 

Fjernmetastaser: Fjernmetastaser er tumormanifestasjoner utenfor bekkenet som skyldes 

spredning fra primærtumor (4).  
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Kurativ vs. palliativ intensjon: Når man skal planlegge behandling for en kreftpasient, er det 

viktig å ta stilling til om behandlingen skal ha kurativ eller palliativ intensjon. Ved kurativ 

intensjon vil målet med behandlingen være å kurere pasienten, altså at han/hun skal bli 

kreftfri. Ved palliativ intensjon tar man ikke sikte på at pasienten skal bli kreftfri, men man 

forsøker å lindre pasientens symptomer og plager (5). Behandling som gis med palliativ 

intensjon kan være livsforlengende, men pasientens levetid vil likevel være begrenset 

ettersom han/hun aldri vil bli helt frisk. Derfor vil man normalt ikke gi behandling med 

bivirkninger som går utover livskvaliteten til pasienter i en palliativ situasjon. På den andre 

siden tar man ofte mindre hensyn til eventuelle langsiktige bivirkninger, da pasienten har 

begrenset levetid (5). 

 

Synkrone og metakrone metastaser: Synkrone metastaser defineres i denne oppgaven som 

metastaser som er kjent før operasjon eller som oppdages peroperativt, mens metakrone 

metastaser er metastaser som diagnostiseres etter operasjon.  

 

I denne oppgaven vil jeg ha fokus på lokalt residiv i bekkenet av adenokarsinom fra 

primærtumor i endetarmen og colon sigmoideum. Jeg vil altså ikke ta for meg kreft i 

analkanalen, som nesten alltid er plateepitelkarsinom. Når det gjelder tykktarm, har jeg bare 

inkludert pasienter med primærtumor i colon sigmoideum. Årsaken til dette er at residiv i 

bekkenet etter operasjon for kreft i tykktarm proksimalt for sigmoideum nesten ikke 

forekommer. I tillegg vil et residiv i det lille bekken av en tumor lokalisert langt unna 

bekkenet ikke kunne anses som et lokalt residiv.  
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1.2 Bakgrunn tykk- og endetarmskreft 
 

Forekomst 

Kreft i tykktarm og endetarm er blant de vanligste kreftformer i verden. Det er vist at 

insidensen av tykk- og endetarmskreft er høy i Norge i forhold til mange andre land i Europa 

og insidensen av tykktarmskreft har dessuten vært stigende de siste 60 årene. For 

endetarmskreft økte også insidensen i Norge i en årrekke, men fra rundt 1990-tallet har den 

holdt seg ganske stabil (figur 1). Det er ventet at insidensen av tykk- og endetarmskreft 

kommer til å øke ytterligere i årene fremover, først og fremst på grunn av det økte antallet 

eldre i befolkningen. I Norge hadde tykk- og endetarmskreft en insidens på ca. 4000 nye 

tilfeller pr. år i 2016, og er dermed den nest vanligste krefttypen hos både menn og kvinner 

etter henholdsvis prostatakreft og brystkreft. Faktisk er det slik at 4% av alle kvinner og 5% 

av alle menn vil få diagnosen tykk- og endetarmskreft innen de har blitt 75 år. Det er 

imidlertid interessant at mens tykktarmskreft er like vanlig hos begge kjønn, er risikoen for 

endetarmskreft omtrent 50% større for menn enn for kvinner. I 2030-2034 anslås det at det 

kommer til å være så mye som 6000 nye tilfeller av tykk- og endetarmskreft i året (1). 

 

 

 
Figur 1: Insidens endetarmskreft, Norge (6) 
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Overlevelse 

Man har sett en markant bedring av 5-års relativ overlevelse for tykk- og endetarmskreft de 

siste 50 årene. Mens overlevelsen lå på under 30% på 1960-tallet, har den nå steget til over 

60% (2012-2016). Dette bunner i både bedre metoder for å oppdage kreften på et tidligere 

stadium, blant annet bildediagnostikk, CEA, tester for blod i avføring og koloskopi samt 

bedre behandling i form av preoperativ onkologisk behandling og forbedring av kirurgisk 

teknikk for fjerning av tumor. Overlevelsen korrelerer i stor grad med hvilket stadium kreften 

har utviklet seg til når den oppdages (figur 2). Mens fem-års-overlevelsen er på over 90% ved 

lokalisert tumor, er den rundt 80% ved lokalavansert tumor. Ved tilstedeværelse av 

fjernmetastaser (stadium 4) senkes fem-års-overlevelsen helt ned til 10-20% (1). 

 
Figur 2: Relativ overlevelse for opererte pasienter i stadium 1-III – tykktarmskreft (6) 
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Behandling  

 

Primær kreft i colon sigmoideum 

I Oncolex beskrives det at ved operativ behandling av lokalisert tumor i colon sigmoideum 

«gjøres sigmoideumreseksjon og en standard tarm- og lymfeknutereseksjon» (7). Etter at 

sigmoideum med tumor er fjernet lages det enten en anastomose mellom colon descendens og 

øvre del av endetarmen eller tykktarmen legges ut som en endekolostomi (7).  

 

Kreft i tykktarm er lokalavansert når det er kort margin til eller innvekst i nabostrukturer som 

bukvegg, annen tarm, store kar, ureter, muskulatur, nerver eller skjelett. Ved lokalavansert 

kreft i colon sigmoideum kan tumor også vokse inn i bekkenorganer. Dette er knyttet til 

sigmoideum sin beliggenhet og bevegelighet. I slike situasjoner kan preoperativ stråling eller 

kjemoterapi bedre prognosen (8). Ved operasjon må involverte strukturer og organer fjernes 

sammen med sigmoideum.  

 

I en del tilfeller er det samtidig peritoneal karsinomatose, som kan gjøre kirurgi med samtidig 

hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) aktuelt eller eventuelt medføre at pasienten 

ikke er aktuell for kirurgi i det hele tatt. Ved utbredt metastasering hvor håp om helbredelse 

ikke lenger er tilstede vil man ofte avstå fra kirurgi, men i noen tilfeller kan kirurgi med 

symptomlindring som mål (palliativ reseksjon) være aktuelt (8).  

 

Primær endetarmskreft  

Alle pasienter med endetarmskreft skal vurderes for kirurgi, enten i kurativ eller palliativ 

hensikt. De skal dessuten vurderes av et tverrfaglig team i forhold til multidisiplinær 

behandling (1). Mens lokaliserte tumores kan opereres direkte, krever lokalavanserte tumores 

oftest preoperativ stråling. Noen ganger er det også aktuelt med cellegift. Ved tilstedeværelse 

av metastaser kreves det også ofte ytterligere onkologisk og/eller kirurgisk behandling.  

Total mesorektal eksisjon (TME) er den anbefalte operasjonsteknikken ved lokalisert 

endetarmskreft. Ved denne typen operasjon utføres reseksjonen av endetarmen langs den 

mesorektale fascie (MRF). Dermed resesseres endetarmen sammen med alt mesorektalt 

fettvev inkludert lymfeknuter i dette fettvevet. Denne operasjonsteknikken ble først beskrevet 

av professor Bill Heald i Storbritannia på 80-tallet (9), og ble innført i Norge på 90-tallet. Den 

har bedret prognosen og redusert andelen som får residiv etter operasjon for endetarmskreft. 

Det kan for øvrig nevnes at partiell mesorektal eksisjon (PME) regnes som et like godt 



 11 

alternativ som TME dersom tumor er lokalisert og sitter i øvre del av endetarmen, gitt at man 

har 5 cm reseksjonsmargin i mesorektum distalt for tumor (1). Ved lokalavanserte tumores 

kreves utvidet kirurgi med reseksjon utenfor MRF, og involverte strukturer og organer 

resseseres sammen med rektum.  

 

Oppfølging og kontroller 

I Norge har man et relativt omfattende systematisk oppfølgingsopplegg for pasienter som har 

mottatt kurativ behandling for sin tykk- eller endetarmskreft. Kontrollene kan ofte gjøres hos 

pasientens fastlege, men den første kontrollen postoperativt skal gjennomføres av en kirurg. 

For pasienter som har blitt operert for endetarmskreft med lav fremre reseksjon, skal alle 

kontroller foretas av kirurg (1). Dette fordi denne prosedyren innebærer en anastomose oftest 

like innenfor anus som skal undersøkes klinisk og med rektoskopi ved kontrollene 

 

Det anbefalte systematiske kontrollopplegget for endetarmskreft i Norge ser slik ut: 

 
Tabell 1: Kontrollopplegg endetarmskreft (1) 

 

Ifølge Helsebiblioteket har imidlertid ikke nye randomiserte studier kunnet vise at slik 

systematisk oppfølging har positiv effekt på overlevelsen (1). Inntil videre er det likevel disse 

anbefalingene som er gjeldende.  
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1.3 Lokalt residiv av kreft i sigmoideum og endetarm  

 
Til tross for bedre operasjonsteknikker som TME og bruk av preoperativ behandling er det 

fremdeles noen som får residiv av endetarmskreft. Ifølge Kreftregisteret fikk 3 av 10 lokalt 

residiv etter operasjon for primær endetarmskreft på slutten av 90-tallet, mens på begynnelsen 

av 2000-tallet hadde denne andelen sunket til 1 av 10 (10). Kreftregisterets årsrapport for 

Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft fra 2018 viser at andelen som får lokalt 

residiv i løpet av fem år etter operasjon nå er nede i 4% 6).  
 
 

 
 
Figur 3: Lokalt residiv - endetarmskreft (6)  

 
 
Symptomer 

Å ha lokalt residiv er en tung situasjon å være i for pasientene, ikke bare på grunn av den 

psykiske belastningen, men også på grunn av plager og funksjonsutfall som lokalt residiv kan 

være forbundet med. Innvekst i omkringliggende strukturer kan gi store smerter, og kan også 

føre til andre komplikasjoner som for eksempel fisteldannelse. Blødninger, obstruksjon, 

tenesmer og generelt nedsatt livskvalitet er dessverre ofte å finne ved lokalt residiv (11).  
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Diagnose 

Aller helst vil man ha en biopsi for å stille residivdiagnosen, men det er ikke alltid det er 

mulig på grunn av tumors beliggenhet. I noen tilfeller blir det også tatt biopsi der denne er 

falsk negativ. Når det ikke er mulig å få bekreftet en residivdiagnose med en biopsi, kan 

CT/MR sammen med PET-CT eller forhøyet CEA-nivå være tilstrekkelig (12). 

 

Behandling  

Den behandlingen som gir best mulighet for kurasjon ved lokalt residiv av endetarmskreft, er 

kirurgi, kombinert med preoperativ stråling. Hvis pasienten fikk stråling for sin primærtumor 

kan re-bestråling være aktuelt, men dette må vurderes hos den enkelte pasient (1). Det er vist 

at neoadjuvant behandling og kirurgi gir bedre resultat enn kirurgi alene (1). For pasienter 

med lokalt residiv der kirurgi ikke er aktuelt, kan strålebehandling og systemisk kjemoterapi 

forlenge overlevelsen og bedre livskvaliteten. Uten behandling vil pasienter med lokalt residiv 

av endetarmskreft ha en forventet levetid på omtrent 6-15 måneder (1,11), men kjemoterapi 

med eller uten radioterapi kan forlenge denne til 10-17 måneder (11). Dessverre vil ca. 50% 

av pasientene ikke respondere på denne behandlingen (13). Det er begrenset hvor store 

stråledoser man kan gi ved ekstern stråling av hensyn til vevet rundt tumor, slik som 

tynntarm, colon sigmoideum, urinblære og endetarm.  

 

Kirurgisk reseksjon av et lokalt residiv av endetarmskreft har tradisjonelt sett omfattet radikal 

fjerning av alle organer i bekkenet som er affisert av svulsten, inkludert endetarm, colon 

sigmoideum, distale deler av urinlederne, urinblære, eggstokker og livmor, omgivende 

lymfeknuter og peritoneum i bekkenet. Noen ganger har det også vært nødvendig å fjerne 

muskulatur, ligamenter, nevrovaskulære strukturer og ben for å oppnå radikalitet. De siste 

tiårene har man imidlertid forsøkt å utvikle metoder for å være mer selektiv i reseksjonen, slik 

at man kan beholde flere organer og strukturer. Samtidig er det vist at fri reseksjonsmargin 

betyr mye for prognose (14). Man kan dele reseksjonen inn i R0, R1 og R2 basert på 

reseksjonsmarginen. Ved en R0-reseksjon er det mikroskopisk fri reseksjonsrand uten 

tumorvev og dermed ingen resttumor. Ved en R1-reseksjon er det tumorvev helt ut i 

reseksjonsranden og det kan potensielt sitte igjen mikroskopisk resttumor i pasienten, mens 

det ved en R2-reseksjon er gjenværende makroskopisk resttumor. For å oppnå fri 

reseksjonsmargin må ofte friske organer fjernes, og det kreves derfor ofte omfattende kirurgi 

for å fjerne et residiv. Pasientene får ofte komplikasjoner, og kan ende med organtap og 
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varige mén i forsøket på å bli friske. Kirurgi kan medføre kraftig nedsatt livskvalitet og død 

dersom den utføres på pasienter som ikke er egnet for denne typen behandling. Derfor er det 

veldig viktig med en nøye seleksjon av hvilke pasienter som skal få tilbud om kirurgisk 

behandling for sitt residiv. 

 

Kirurgisk reseksjon av en residivtumor er utfordrende, blant annet på grunn av at den 

foregående operasjonen i det aktuelle området har ført til dannelse av arrvev. Det kan være 

vanskelig å skille tumor fra arrvev. På grunn av at residivkirurgi er så utfordrende og at det er 

såpass få pasienter som mottar dette, er residivkirurgien for sigmoid- og endetarmskreft i 

Helse Sør-Øst blitt sentralisert, og for denne helseregionen er det Radiumhospitalet som har 

ansvar for dette. Enkelte pasienter med særlig avansert situasjon henvises også til 

Radiumhospitalet fra andre helseforetak.   

 

Kontraindikasjoner til kirurgi 

Residivtumores affiserer oftest mange organer og strukturer i bekkenet fordi endetarmen er 

fjernet ved primæroperasjonen. Dette kan gjøre kirurgi komplisert (og i noen tilfeller 

uaktuelt). Det finnes ingen vedtatte internasjonale retningslinjer vedrørende indikasjoner for 

kirurgi, men man vil vurdere situasjonen svært nøye før man opererer pasienter som har 

affeksjon av viktige strukturer som isjiasnerven eller bekkenben. Affeksjon av S2-virvelen 

eller over dette er som regel en kontraindikasjon til kirurgi. I tillegg vil man være 

tilbakeholden med å gjennomføre større kirurgiske inngrep på eldre personer med nedsatt 

funksjonsnivå og/eller alvorlig komorbiditet. Dette er altså en relativ kontraindikasjon (1). 

Ved metastaser er man også tilbakeholden med residivkirurgi.  

 

Oppsummert kan man si at indikasjoner for operasjon av et residiv i bekkenet avhenger av 

tumorsituasjonen og pasientens komorbiditet, men også «lokale tradisjoner».  

 

Prognose  

Median overlevelse ved residiv av endetarmskreft er som tidligere nevnt 6-15 måneder 

dersom man ikke mottar behandling (1,11). Med dagens behandlingsmuligheter kan man 

imidlertid oppnå en fem-års-overlevelse på 20-35% (1). 
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2.0 METODE 
I denne studien har vi valgt å undersøke et utvalg av parametre hos pasienter som har blitt 

operert for residiv av kreft i endetarm eller colon sigmoideum ved Radiumhospitalet i 

perioden 01.01.2007-31.12.2018 identifisert gjennom MedInsight. MedInsight er en database 

hvor Radiumhospitalet prospektivt registrerer alle opererte residiv av sigmoid- og 

endetarmskreft. Basen inneholder opplysninger om primærtumor med kliniske parametre og 

behandling samt forhold knyttet til residivtumor. Parametre som registreres er blant annet 

klinisk og radiologisk TNM-stadium, CEA-verdi, neoadjuvant behandling, kirurgi med 

operasjonstekniske forhold, patologiresultat, postoperativ morbiditet/mortalitet, adjuvant 

behandling og data rundt overlevelse, re-residiv og metastaser. I denne studien har 

opplysninger blitt hentet fra MedInsight og pasientenes journaldokumenter som er lagret i det 

kliniske journalføringssystemet ved Radiumhospitalet; DIPS OUS. Parametre som inngår i 

denne oppgaven er først blitt innhentet fra DIPS og videre sammenlignet med informasjon i 

MedInsight for å kvalitetssikre informasjonen. Der det har vært usikkerhet i forhold til 

tolkning av informasjon funnet i journal eller ved diskrepans mellom informasjon i DIPS og 

MedInsight, har jeg konferert med erfaren overlege i gastrokirurgi.  

Siste oppdaterte informasjon lagret i DIPS OUS ble innhentet 22. november 2019.  

Til denne oppgaven har vi valgt parametre med mål om å kunne beskrive prognosen til 

pasientene. Parametre som har blitt undersøkt er følgende:  

 

-Primærtumor 

àdato for operasjon 

àsynkrone og metakrone metastaser  

àlokalisasjon av tumor (sigmoideum, rektosigmoideum, rektum)  

 

-Residiv 

àdato for operasjon 

àbiopsiverifisert eller ikke 

àble residivtumor fjernet eller ikke (R2-reseksjon) 

 

-Etter residivoperasjon/kontroll for residiv 

àre-residiv (dato) 

àmetastase (dato) 
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àeventuelt dødsdato 

àeventuelt siste friske kontroll 

 

 
Figur 4: Pasientkohorten 

 

Kun pasienter som har mottatt kirurgisk behandling med kurativ intensjon for sitt residiv av 

kreft i tykktarm eller sigmoideum, har blitt inkludert i pasientkohorten. Denne kohorten har 

igjen blitt delt i to grupper, hvor gruppe 1 består av 29 pasienter som enten hadde kjente 

synkrone metastaser på operasjonstidspunktet eller som peroperativt viste seg å ha metastaser, 

og gruppe 2 består av 131 pasienter som ikke hadde dette. For pasientene i gruppe 2 har vi 

kartlagt alle parameterne som er blitt beskrevet ovenfor. Hensikten med å inkludere gruppe 1 

var å beregne total overlevelse (OS) og medianoverlevelse for hele pasientkohorten og å 

sammenligne OS i de to gruppene med og uten metastaser med hverandre.  

 

For gruppe 2 uten metastaser ved residivoperasjon har vi registrert oppfølgingstid, mortalitet 

og tid mellom operasjon av primærtumor og residivtumor, og estimert OS og progresjonsfri 

overlevelse (PFS) etter residivoperasjon. Progresjon er definert som re-residiv, 

fjernmetastaser eller død uavhengig av årsak. Vi har valgt PFS fordi residiv i seg selv 

representerer tilbakefall av sykdom, og ytterligere tilbakefall må sees på som progresjon av 

sykdom. I gruppe 2 var det noen pasienter som bare fikk utført eksplorativ laparotomi uten 

reseksjon av residivtumor (n=8). Analyser av re-residiver er utført på den delen av gruppen 

som fikk fjernet residivtumor.  

 

Statistiske beregninger er gjort med Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS 

Version 26). Pasienter er blitt avidentifisert/anonymisert før analyser er utført. OS og PFS er 
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blitt beregnet ved å bruke Kaplan Meier, mens oppfølgingstid er blitt beregnet ved å bruke 

reverse Kaplan Meier.  

 

Innhenting av journal-opplysninger er godkjent av REK Sør-Øst (2014/1188).  

 

Merknader:  

I 8 tilfeller var det nødvendig med mer enn én operasjon for å få fjernet primærtumor. Man 

oppdaget postoperativt at ikke alt tumorvev var fjernet, eller man fant peroperativt at man 

ikke hadde mulighet til å fjerne alt tumorvev på lokalsykehuset. Operasjonsdato for 

primærtumor er registrert som den siste operasjonen som hvor alt kjent tumorvev relatert til 

primærtumor ble fjernet. I enkeltstående tilfeller hvor vi bare har kunnet finne årstallet for 

primæroperasjon og ingen spesifikk operasjonsdato, har vi valgt å registrere 1. januar det 

aktuelle året som operasjonsdato.  

 

Vi har regnet lymfeknutemetastaser i bekkenet og bekkenveggsmetastaser som en del av den 

lokale sykdommen i denne studien, og har altså ikke registrert dette som fjernmetastaser.  

 

For OS og PFS er sammenligninger gjort med Log Rank test i SPSS. For at en forskjell skal 

betraktes som signifikant i denne studien, må p<0,05 ved denne testen.  

 

Dataene for overlevelse viste seg ikke å være helt normalfordelte. Vi har derfor brukt median 

istedenfor gjennomsnitt. 

 

Total overlevelse (OS):  

For pasienter som er døde, er dødsdato hentet fra folkeregisteret via DIPS.  For pasienter som 

fortsatt lever, er sensureringsdatoen 22. november 2019.  

 

Progresjonsfri overlevelse:  

Pasientene har blitt fulgt opp til siste kontroll uten tilbakefall eller frem til progresjon av 

sykdom. Progresjon er definert som tilbakefall av sykdom etter residivoperasjon i form av 

metastaser, re-residiv eller død av hvilken som helst årsak. For pasienter som utviklet 

fjernmetastaser eller lokalt re-residiv, vil sensureringsdatoen være datoen for undersøkelsen 

som bekreftet deres tilbakefall. Dette er i de fleste tilfeller en CT eller MR, men i enkelte 

tilfeller vil sensureringsdatoen være biopsidato eller dato for det multidisiplinære møtet som 
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avklarte at pasienten hadde fjernmetastaser eller re-residiv. Dato for død er hentet fra 

folkeregisteret via DIPS. For pasienter uten tilbakefall eller død er sensureringsdatoen for PFS 

lik datoen for siste kontroll hvor pasienten fortsatt var frisk. 

 

Synkront re-residiv og fjernmetastase(r) er registrert som multiple lokalisasjoner.  
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2.0 RESULTATER 

Total overlevelse (OS) for hele kohorten 

 

Median overlevelse for alle 160 pasienter var 44 måneder (95% KI 35-53) og 

fem-års-overlevelse for alle 160 pasienter var 40%. Da vi sammenlignet OS for gruppe 1 og 

gruppe 2 fant vi at OS var signifikant høyere for pasienter som ikke hadde synkrone 

fjernmetastaser ved residivoperasjon enn for pasienter som hadde dette, hhv. 51 måneder 

(95% KI 39 – 62) og 28 måneder (95% KI 15 – 41) (p=0,02). Fem-års-overlevelse ved 

synkrone metastaser var 25% mot 43% uten metastaser (figur 5).  

 

 

 

Figur 5: Total overlevelse (OS) for pasienter med synkrone fjernmetastaser (gruppe 2) vs. 

pasienter uten fjernmetastaser (gruppe 1) ved residivoperasjon.   
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Gruppe 2 

De resterende analyser er gjort på gruppe 2, altså de 131 pasientene som ikke hadde kjente 

metastaser ved operasjon for residiv. 

 

  
Tabell 2: Variabler registrert for primærtumor og residivtumor 

 

Tabell 2 viser at det var litt flere menn enn kvinner som ble operert for residiv av kreft i 

endetarm og sigmoideum. Vi fant ingen signifikant forskjell mellom kvinner og menn når det 

gjaldt OS (p=0,28) eller PFS (p=0,85) (data ikke vist). Størstedelen av residivene hadde 

utgangspunkt i primær endetarmskreft. Man kan også legge merke til at 1 av 5 av pasientene 

hadde tidligere hatt metastase(r) eller tidligere residiv, men disse hadde blitt behandlet og 

pasientene var dermed metastasefrie ved residivoperasjonen. Vi fant ingen forskjell i OS 

(p=0,58) eller PFS (p=0,31) da vi sammenlignet pasienter som hadde hatt et 

førstegangsresidiv før de ble operert for sitt andregangsresidiv på Radiumhospitalet mot 

pasienter uten tidligere behandlet førstegangsresidiv (data ikke vist). 

 

8 av inngrepene endte med eksplorativ laparotomi uten fjerning av residivtumor til tross for at 

alle ble operert med kurativ intensjon. Årsaken var at peroperative funn endret 

reseksjonsplanen og at man peroperativt vurderte at pasienten likevel ikke var tjent med å få 

fjernet primærtumor. Disse pasientene hadde median overlevelse på bare 23 måneder (KI 
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95% 6-40), signifikant dårligere enn 54 måneder (95 % KI 5,6-39,6) hos de resterende 123 

som fikk fjernet residivet (p=0,00). 

 

Tid mellom primæroperasjon og residivoperasjon  

De fleste residivoperasjonene fant sted innen 5 år etter primæroperasjon, med en overvekt av 

residivoperasjoner etter 10-40 måneder (figur 6). Median tid mellom operasjon for 

primærtumor og residivtumor var 29 (4-149) måneder.   

 
Figur 6: Tid fra primæroperasjon til residivoperasjon (i måneder).  

 

Progresjonsfri overlevelse (PFS) gruppe 2 

Antall pasienter med tilbakefall etter operasjon for residiv i gruppe 2 er vist i tabell 3. Den 

hyppigste formen for tilbakefall av sykdom etter operasjon for residiv var fjernmetastaser. 50 

pasienter fikk fjernmetastaser i oppfølgingsperioden etter residivoperasjonen. Lunger var den 

hyppigste lokalisasjonen for fjernmetastaser.  
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Tabell 3: Variabler registrert for tilbakefall 

 

34 pasienter fikk re-residiv som 1. hendelse. Hos 10 pasienter var re-residiv kombinert med 

fjernmetastaser. Det var derfor 24 pasienter med isolert lokalt re-residiv som eneste 

lokalisasjon for tilbakefall av sykdom.  

 

Median PFS for gruppe 2 var 17 måneder (KI 95% 12-23), og 5-års PFS var 20 %. 

 

Overlevelse ved progresjon  

Analysene viser at det var signifikant lavere 5-års OS for pasienter med tilbakefall i form av 

re-residiv eller fjernmetastaser (28 %) enn for pasienter som ikke fikk dette (70 %) (p=0,00). 

Median overlevelse for pasienter med tilbakefall var 39 måneder (KI 95% 34-45), mens 

median overlevelse for pasienter uten tilbakefall ikke ble nådd (figur 7). 
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Figur 7: Total overlevelse (OS) for pasienter med tilbakefall vs ikke tilbakefall etter 
operasjon for residiv.  
 

Multiple lokalisasjoner tilbakefall vs. isolert lokalisasjon 

Analysene viser også at pasienter med metastaser i flere organer eller som fikk både 

fjernmetastase og re-residiv, hadde lavere overlevelse enn pasienter med isolert tilbakefall på 

sensureringstidspunktet (data ikke vist, p=0,00). Ingen pasienter med multiple metastaser eller 

kombinert re-residiv og metastaser levde til 5 år, mens fem-års-overlevelsen for pasienter med 

isolert tilbakefall var 35 %.  

 

Fjernmetastaser primærtumor 

Vi fant ingen signifikant forskjell i verken OS (p=0,77) eller PFS (p=0,927) da vi 

sammenlignet pasienter som hadde hatt metastaser synkront eller metakront relatert til 

primærtumor med pasienter som ikke hadde hatt dette (data ikke vist). 

 

Oversikt overlevelse 

Tabell 4 gir en oppsummering av overlevelse for de ulike pasientgruppene. 
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Tabell 4: Overlevelsesanalyser for ulike grupper av pasienter 
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4.0 DISKUSJON  
I denne studien har vi forsøkt å finne frem til informasjon om de utvalgte parameterne ved å 

gå gjennom DIPS og MedInsight. I MedInsight registreres pasienter prospektivt, men enkelte 

data blir også lagt inn retrospektivt. Gjennomgangen i DIPS har vært retrospektiv. 

Retrospektiv registering har en svakhet fordi data kan mangle når man forsøker å innhente 

dem retrospektivt. Dessuten kan man ikke utelukke at det har blitt gjort feilregistreringer i 

DIPS/MedInsight. Det siste har vi til en viss grad minsket risikoen for ved å sammenligne 

informasjon funnet i de to systemene. Det bør også merkes at pasientkohorten er heterogen. 

Det eneste inklusjonskriteriet har vært at pasienten må ha blitt operert med kurativ intensjon 

for residiv av kreft i endetarm eller colon sigmoideum i perioden 2007-2018. Det er variasjon 

blant pasientene når det gjelder blant annet tidligere onkologisk behandling, kirurgisk teknikk, 

komorbiditet og kirurgisk radikalitet. Ideelt sett ville man kanskje studert ulike undergrupper 

hver for seg, ettersom i alle fall noen av disse gruppene vil variere i prognose. En ulempe ville 

vært at man da ville fått et mindre antall pasienter per gruppe. Styrken til denne studien er at 

den er basert på en relativt stor pasientkohort, og resultatene representerer derfor den faktiske 

situasjonen for norske pasienter som opereres for residiv av kreft i endetarm og colon 

sigmoideum ved Radiumhospitalet.   

 

Det er relevant å undersøke om pasientene som opereres for tilbakefall i bekkenet på 

Radiumhospitalet har liknende karakteristika som pasienter i andre land, for eksempel når det 

gjelder alder og kjønn. I denne studien ble det funnet at median alder ved residivoperasjon var 

65 år, med et spenn fra 32 – 90 år. I Nielsen et al sin studie fra Danmark var median alder for 

pasienter som fikk resessert lokalt residiv av endetarmskreft 63 år, med et spenn fra 34-81 år 

(15). Tallene fra vår studie og denne danske studien er altså ganske like. Man ser også at 

kjønnsfordelingen blant de norske og danske pasientene var relativt lik. I den danske studien 

var det 62% menn og 38% kvinner som mottok kurativ kirurgi, mens i vår studie var det 54% 

menn og 46% kvinner.  

 

Det er også relevant å sammenligne overlevelsen i vår kohort med andre. I vår studie fant vi at 

median overlevelse for hele kohorten (n=160) var 44 måneder (KI 95% 35-53), altså 3,7 år 

(KI 95% 2,9-4,4). I Nielsen et al sin studie var median overlevelse for pasienter som mottok 

kirurgisk behandling med kurativ intensjon 2,7 år (95% KI 2,2 - 3,5). Fem-års-overlevelsen 

for de 160 pasientene i vår studie ble funnet å være 40%, mens i den danske studien var fem-
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års overlevelsen 30% (KI 95% 20-40%). Vi fant altså en høyere OS i vår studie enn i Nielsen 

sin studie. Overlevelsestallene i vår studie kan også sammenlignes med tidligere resultater fra 

residivbehandling ved Radiumhospitalet. Da Wiig et al undersøkte pasienter som hadde blitt 

operert for lokalt residiv av kreft i endetarm eller rektosigmoideum på Radiumhospitalet i 

perioden 1990-2004, ble det funnet en fem-års-overlevelse på omtrent 27% og R-status var 

den faktoren som hadde størst påvirkning på 5-års-overlevelsen (16). I denne kohorten var 

pasienter med kjente metastaser ekskludert, slik at man må kunne forvente at fem-års-

overlevelsen ville vært enda lavere dersom disse pasientene også hadde vært inkludert. Dette 

tyder altså på at fem-års-overlevelsen etter residivkirurgi på Radiumhospitalet er bedret. 

 

Vi kan ikke med de valgte parametre i vår studie identifisere årsaker til en mulig bedring i 

resultater for overlevelse og vi har ikke undersøkt sammenhengen mellom graden av 

radikalitet oppnådd ved kirurgi og prognose i vår studie. Men, hvis vi antar at kunnskap, 

kirurgisk teknikk og indikasjonsstillingen for kirurgi er relativt lik i de tre studiene, kan 

forskjellene vi ser muligens være knyttet til MR. MR gir betydelig bedre identifikasjon av 

anatomiske strukturer og tumorvev enn CT, og dette gir forbedret mulighet for preoperativ 

vurdering av om frie marginer med R0 kan oppnås og dermed bedre pasientseleksjon. Og 

siden MR viser anatomiske detaljer bedre enn CT får man bedre muligheter til planlegging av 

det kirurgiske inngrepet og bedre muligheter til å oppnå R0. Nielsen sin studie ble gjort på 

pasienter som ble henvist til kirurgisk avdeling for bekkenresidiv i en tidligere tidsperiode 

(2001-2010) enn vår, og en del av disse operasjonene ble dermed sannsynligvis gjennomført 

før preoperativ MR ble innført. MR ble innført som rutineundersøkelse før residivkirurgi på 

Radiumhospitalet først rundt år 2007, så Wiig et al hadde ikke dette verktøyet tilgjengelig for 

sine pasienter.  

 

En annen faktor vi heller ikke har undersøkt er eventuelle forskjeller i onkologisk behandling 

ved tilbakefall i de tre studiene. Vi må kunne anta at det også har skjedd forbedringer mellom 

de forskjellige tidsperioder som er kommet de senest behandlede pasientene til gode.  

 
Et viktig spørsmål å stille er om det er hensiktsmessig og riktig å operere pasienter med lokalt 

bekkenresidiv. I den sammenheng er overlevelsestallene helt sentrale. For de 131 pasientene 

uten synkrone fjernmetastaser var 5-års OS 43% og 5-års PFS 20%. Det vil si at ca. en 

femtedel var sykdomsfrie etter 5 år, mens dobbelt så mange som dette var i live. For pasienter 

som har primær endetarmskreft, er fem-års-overlevelsen opp mot 70% (16). Dersom man 
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sammenlikner med disse pasientene, er OS som forventet lavere ved residiv. Likevel vil altså 

relativt mange leve etter 5 år. Jeg mener at disse tallene er gode nok til at man kan forsvare 

kirurgisk behandling av pasienter med lokalt bekkenresidiv forutsatt grundig og god 

pasientseleksjon. Overlevelsen var signifikant lavere ved tilstedeværelse av synkrone 

fjernmetastaser ved residivoperasjon, noe som kan være et argument for at man skal være mer 

restriktive med å operere slike pasienter. 5-års-OS var imidlertid 25% også for disse 

pasientene, noe jeg mener er godt nok til at det i mange tilfeller vil være riktig å tilby også 

dem kirurgisk behandling.  

 

Når man skal vurdere om en operasjon vil være til det beste for pasienten, er postoperativ 

mortalitet og komplikasjonsrater også viktige faktorer. I denne studien ble det funnet at 30-

dagersmortaliteten var 2,2%. I Wiig et al sin tidligere nevnte studie ble denne beregnet til 

0,7% (16), og Nielsen et al fant at den var 0,8% (15). Den var altså noe høyere i vår studie, 

men forskjellen var relativt liten. En 30-dagersmortalitet på 2,2% (3 pasienter) mener vi er 

akseptabelt for denne typen kirurgi, som er svært omfattende. 30-dagersmortaliteten er først 

og fremst relatert til komorbiditet og komplikasjoner, og ikke kreftsykdommen i seg selv. I 

tillegg til 30-dagers mortalitet, er forekomst av ikke-dødelige komplikasjoner viktig å ha med 

i vurderingen av risiko ved operasjonen. I Wiig et al sin studie forekom ikke-dødelige 

komplikasjoner hos så mange som 46% av pasientene. Dyp bekkenabscess og forsinket 

tilheling i perineum var blant de vanligste av disse komplikasjonene. 32% måtte reopereres. 

Nielsen et al rapporterte en komplikasjonsrate på 39%. Kirurgisk reseksjon av lokalt residiv 

av kreft i endetarm og colon sigmoideum kan altså være en stor belastning for pasienten. For 

å kunne si noe om dette for pasientene som var inkludert i denne studien, måtte vi ha 

undersøkt blant annet komplikasjonsraten og reoperasjonsraten.  

 

Som nevnt i forrige avsnitt, er det viktig å vurdere hva slags liv pasientene kan forvente etter 

kirurgisk behandling. Hvordan er pasienters livskvalitet etter residivkirurgi? Dette har vi ikke 

undersøkt i denne studien, og det er begrenset litteratur på dette området. Men, enkelte studier 

har sett på livskvalitet og det er kjent at residivkirurgi kan ha omfattende senkomplikasjoner, 

blant annet brokk, residiverende urinveisinfeksjoner, urostomal stenose, fisteldannelse og 

nyresvikt (15). Omtrent 42% av pasientene vil oppleve minst én slik komplikasjon (15). 

Likevel viste Guren, Wiig og Dueland i en studie at total bekkeneksentrasjon (fjerning av 

endetarm, genitalia og urinblære) var forenlig med god livskvalitet (18). Det bør imidlertid 

bemerkes at denne studien var relativt liten, med kun 12 pasienter som gjennomgikk den 
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aktuelle behandlingen og 25 kontroller. En review-artikkel skrevet av Thaysen et al (19) slår 

fast at fysisk, sosial og seksuell livskvalitet så vel som den globale livskvaliteten vil være 

svekket en variabel tidsperiode etter operasjonen. De retter imidlertid oppmerksomheten mot 

at kunnskapen på området er mangelfull, blant annet fordi studiene som finnes er av liten 

størrelse og det er variasjon i forhold til når i oppfølgingen de har målt pasientenes 

livskvalitet. Det er derfor ønskelig med større studier som kan belyse dette viktige temaet.   

 

I Norge har man et omfattende oppfølgingsprogram for pasienter som har blitt operert for 

kreft i endetarm og colon sigmoideum. Med tanke på at tykk- og endetarmskreft er en av de 

vanligste kreftformene i Norge, er dette naturligvis ressurskrevende. Derfor er det også viktig 

å vurdere hvor nyttig dette kontrollopplegget egentlig er. Median tid mellom operasjon for 

primærtumor og residivtumor var 29 (4-149) måneder. De fleste residivoperasjonene fant sted 

mellom 10 og 40 måneder etter primæroperasjonen, og få residivoperasjoner ble utført etter 

mer enn 60 måneder. Dette tyder på at få residivtumores oppstår mer enn 5 år etter 

primæroperasjonen. Dette er et argument for at det er riktig å avslutte kontrollopplegget etter 

5 år, slik som er nåværende praksis. I en studie gjort av Harris et. al på 533 pasienter operert 

for lokalt residiv av endetarmskreft, ble det funnet at det var flest residivoperasjoner 1-3 år 

etter primæroperasjonen (14). Dette stemmer overens med våre funn. I den samme studien var 

imidlertid tidsintervallet mellom primæroperasjon og residivoperasjon mer enn 5 år hos 17% 

av pasientene. I vår studie var denne andelen bare 6 %.  

 

I denne studien ble det funnet at lunger var det hyppigste stedet for fjernmetastaser etter 

kirurgi for lokalt residiv av kreft i endetarm og colon sigmoideum. Fjernmetastaser i leveren 

forekom sjelden i vårt materiale (3,1%). Til sammenlikning vil ca. 20% av pasienter med 

primær endetarmskreft ha levermetastaser ved diagnosetidspunkt (20). I studien til Harris et al 

ble det også beskrevet at lungemetastaser forekom hyppigere enn levermetastaser ved residiv 

av endetarmskreft (14). Denne overhyppigheten av lungemetastaser i forhold til 

levermetastaser kan forklares ut fra at disse pasientene allerede har mottatt kirurgisk 

behandling for sin primærtumor, og ved reseksjon av primærtumor er vena mesenterica 

inferior oftest blitt satt av proksimalt ved pankreas. Venøs drenasje inn i vena porta og lever 

er derfor redusert og man kan tenke seg at venøs drenasje i bekkenet i stedet går via 

bekkenveggen og videre til vena cava inferior. Herfra ledes blodet til høyre atrium og 

ventrikkel, som så pumper blodet til lungene. Det går altså ikke via vena porta og leveren. 

Med tanke på at det som beskrevet tidligere kan stilles spørsmål om hvor effektivt det 
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nåværende norske oppfølgingsprogrammet er, kan det kanskje være riktig i fremtiden å 

tilpasse kontrollopplegget etter hvor det er høyest risiko for at pasienten får tilbakefall. For 

endetarmskreft kan man tenke seg at dette vil innebære blant annet tettere oppfølging av 

thorax. Imidlertid er det fremdeles mye usikkerhet rundt hvilke faktorer som øker risikoen for 

ulike lokalisasjoner for tilbakefall, og det er nok nødvendig med mer forskning på området før 

dette får påvirkning på klinikken.   
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5.0 KONKLUSJON 
Lokalt residiv av kreft i endetarm eller colon sigmoideum er en alvorlig tilstand som 

ubehandlet har svært dårlig prognose. Blant pasienter uten synkrone metastaser som ble 

operert for denne tilstanden på Radiumhospitalet i perioden 2007-2018, var median 

overlevelse 51 måneder og fem-års-overlevelsen var 43%. For pasienter med synkrone 

fjernmetastaser ved residivoperasjon var 5-års OS 25%. Kirurgisk behandling kan ha mange 

komplikasjoner, og i noen få tilfeller kan den til og med føre til postoperativ død. Likevel 

viser våre resultater at kirurgisk behandling av lokalt bekkenresidiv nytter, og at relativt 

mange av pasientene lever i mange år etter operasjonen.  

For gruppen uten synkrone metastaser var PFS var 20%, altså var bare 1 av 5 uten sykdom 

etter 5 år, og lunger var den vanligste lokalisasjonen for fjernmetastaser. På bakgrunn av dette 

kan man argumentere for at man burde legge større vekt på lunger i kontrollopplegget.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

6.0 LITTERATURLISTE 

1. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og 

oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm, 2019. Helsebiblioteket. Lastet ned 

12.12.19 fra  

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt- handlingsprogram-med-

retningslinjer-for-diagnostikk- behandling-og-oppfolging-av-kreft-i-tykktarm-og-

endetarm  

2. Oslo universitetssykehus HF. Kirurgi ved kreft i endetarm. Oncolex; 2016. Lastet ned 

12.12.19 fra  

http://oncolex.no/Tykktarm/Prosedyrekatalog/BEHANDLING/2_Kirurgi-endetarm 

3. Klepp O. Primærsvulst. Store medisinske leksikon. Nov 2019. Lastet ned 16.01.20 fra 

https://sml.snl.no/primærsvulst. 

4. Klepp O. Metastase. Store medisinske leksikon. Apr 2018. Lastet ned 17.01.20 fra 

https://sml.snl.no/metastase 

5. Olsen TK & Klepp O. Kreftbehandling. Store medisinske leksikon. Jan 2019. Lastet 

ned 17. januar 2020 fra  

https://sml.snl.no/kreftbehandling 

6. Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft, Årsrapport 2018. 

Kreftregisteret; 2019. Lastet ned 21.01.2020 fra 

https://www.kreftregisteret.no/globalassets/publikasjoner-og-

rapporter/arsrapporter/publisert-2019/arsrapport-2018-tykk--og-endetarmskreft.pdf 

7. Oslo universitetssykehus HF. Tumor i sigmoideum av tykktarmen. Oncolex; 2016. 

Lastet ned 16.12.19 fra 

http://oncolex.no/Tykktarm/Prosedyrekatalog/BEHANDLING/Kirurgi/Tykktarm_sig

moideumreseksjon?lg=procedure&chapter=1 

8. Oslo universitetssykehus HF. Kirurgi ved lokalavansert tykktarmskreft. Oncolex; 

2016. Lastet ned 16.12.19 fra  

http://oncolex.no/Tykktarm/Prosedyrekatalog/BEHANDLING/Kirurgi/Tykktarm-

Lokalavansert-lokalt-residiv?lg=procedure 

9. Heald RJ. The «Holy Plane” of rectal surgery. JR Soc Med 1988 sep; 81(9): 503-8 

10. Bedre behandling ved endetarmskreft. Kreftregisteret. Lastet ned 13. januar 2020 fra 

https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Nyheter/Bedre-behandling-ved-

endetarmskreft/ 



 32 

11. PelvEx Collaborative. Factors affecting outcomes following pelvic exenteration for 

locally recurrent rectal cancer. BJS Society Ltd 2018 mai; 105: 650-657. 

12. The Beoynd TME Collaborative. Consensus statement on the multidisciplinary 

management of patients with recurrent and primary rectal cancer beyond total 

mesorectal excision planes. Br J Surg. 2013 Jul; 100(8): E1-33 

13. Guadagni S, Fiorentini G, De Simone M, Masedu F, Zoras O, Mackay AR et al. 

Precision oncotherapy based on liquid biopsies in multidisciplinary treatment of 

unresectable recurrent rectal cancer: a retrospective cohort study. Journal of Cancer 

Research and Clinical Oncololgy 2020 jan; 146(1); 205-219. Lastet ned 13.12.19 fra  

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00432-019-03046-3 

14. Harris CA, Solomon MJ, Heriot AG, Chirs MB, Sagar PM, Tekkis PP et. al. The 

outcomes and patterns of treatment failure after surgery for locally recurrent rectal 

cancer. Ann Surg. 2016 aug; 264(2): 323-9 

15. M Nielsen, P Rasmussen, B Pedersen, R Hagemann-Madsen, J Lindegaard, S 

Laurberg. Early and Late Outcomes of Surgery for Locally Recurrent Rectal Cancer: 

A Prospective 10-Year Study in the Total Mesorectal Excision Era. Annals of Surgical 

Oncology aug 2015; 22(8); 2677-84.  

16. Wiig JN, Larsen SG, Dueland S, Giercksky K-E. Preoperative irradiation and surgery 

for local recurrence of rectal and rectosigmoid cancer. Prognostic factors with regard 

to survival and further local recurrence. Colorectal Dis. 2008 feb; 10(1): 48-57 

17. American Society of Clinical Oncology. Colorectal Cancer: Statistics. Okt 2019. 

Lastet ned 10.02.20 fra 

https://www.cancer.net/cancer-types/colorectal-cancer/statistics 

18. Guren MG, Wiig JN, Dueland S, Tveit KM, Fosså SD, Wæhre H et al. Quality of life 

in patients with urinary diversion after operation for locally advanced rectal cancer. 

Eur J Surg Oncol 2001 nov; 27(7); 645-51. Lastet ned 12.01.2020 fra 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11669593 

19. Thaysen HV, Jess P, Laurberg S. Health-related quality of life after surgery for 

primary advanced rectal cancer and recurrent rectal cancer: a review. Colorectal Dis 

2012 jul; 14(7): 797-803.  

20. Boostrom SY, Vassiliki LT, Nagorney DM, Wolff BG, Chua HK, Harmsen S et al. 

J Gastrointest Surg. 2011 sep; 15: 1583. Lastet ned 29.01.20 fra  

https://link.springer.com/article/10.1007/s11605-011-1604-9#citeas 


