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Disposisjon

• Kort om geriatrisk onkologi
• Fakta om kolorektalkreft
• Noen tall fra Norge
• Prognostiske hjelpemidler v kolorektalkreft
• Bred geriatrisk vurdering
• Resultater fra studie



Geriatrisk onkologi

• Hva er dødeligheten av kreftsykdommen i 
forhold til pasientens komorbiditet?

• Vil pasienten leve lenge nok til å oppleve 
komplikasjoner fra sykdommen?

• Vil pasienten tolerere behandling?
• Vil behandlingen endre pasientens autonomi 

slik at det blir behov for økt hjelp og eventuelt 
sykehjem?

Balducci Nature Rev Cancer 2005



Kolorektalkreft

• 3500 nye tilfeller i Norge i 2007
• Vanligste kreftform hvis ser på begge kjønn 

samlet
• 5% av alle menn vil rammes innen fylte 75 år
• 4% av alle kvinner vil rammes innen fylte 75 år

• 60% av tilfellene påvises etter fylte 70 år



5-års relativ overlevelse for norske pasienter behandlet for 
kolorektalkreft stadium III (med spredning til lymfeknuter)

Nedrebø BS, BJS, 2011



En av konklusjonene i artikkelen:

“The authors believe that the current practice of 
surgical and adjuvant treatment of colonic cancer in 
Norway needs careful evaluation, particularly for 
patients aged over 75 years”*

*Nedrebo et al, BJS 2011



Prognostiske hjelpemidler v kolorektalkreft

Svulstfaktorer

• Kreftstadium aller viktigste faktor 
(TNM)

• Genetiske forhold ved svulsten

• Obstruksjon eller perforasjon av 
tarm

• Reseksjonsmargin etter operasjon

Pasientfaktorer

• Pasientens kronologiske 
alder (generell overlevelse)

• Pasientens biologiske alder

Presenter
Presentation Notes
Tumorstørrelse har ingen prognostisk betydning!



Risiko for komplikasjoner etter 
kirurgi for kolorektalkreft

Kirurgiske faktorer

• Hastegrad operasjon

• Lokalisasjon av svulsten

• Type kirurgi

Pasientfaktorer

• Kronologisk alder (?)

• Funksjonsnivå

• Komorbiditet

• Ernæringsstatus

Biologisk alder



Bred geriatrisk vurdering

• Komorbiditet
• Polyfarmasi
• Funksjonsnivå (ADL og IADL)
• Ernæringsstatus
• Kognitiv funksjon
• Depresjon
• Sosialt nettverk

Sprek

Intermediær

Skrøpelig

Engelsk comprehensive geriatric assessment - CGA



Studie eldre opereret for kolorektalkreft

• 178 pasienter
• 70-94 år, median 80 år
• Operert ved Ullevål, Aker og Ahus
• CGA før operasjon
• Registrering av post-operative komplikasjoner 

og overlevelse



CGA og post-operative 
komplikasjoner

CGA-kategori Komplikasjoner Ikke komplikasjoner

Sprek              (n=21) 10 (48%) 11 (52%)

Intermediær (n=81) 39 (48%) 42 (52%)

Skrøpelig       (n=76) 58 (76%) 18 (24%)

P=0.001

Alder Komplikasjoner Ikke komplikasjoner

70-74             (n=43) 25 (58%) 18 (42%)

75-79             (n=45) 28 (62%) 17 (38%)

80-84             (n=56) 34 (61%) 22 (39%)

85-89             (n=24) 16 (67%) 8  (33%)

90+                 (n=10) 4 (40%) 6  (60%)

P=.84



CGA og overlevelse



Hvilke CGA-elementer var de viktigste?

Komplikasjoner
• Alvorlig komorbiditet 

(CIRS)

• Avhengighet av hjelp 
i IADL (NEADL)

• Depresjon (GDS 30)

Overlevelse
• Alvorlig komorbiditet

• Ernæringsstatus 
(MNA)

CIRS – cumulative illness rating scale
NEADL – Nottingham extended activities of daily living scale
GDS – geriatrisk depresjonsskala
MNA – mini nutritional assessment



Konklusjoner

• De fleste kreftpasientene er eldre

• Mer forskning på eldre med kreft kan endre 
praksis

• CGA nyttig hjelpemiddel for å predikere 
komplikasjoner etter kirurgisk behandling av 
kreft i tykktarm og endetarm
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