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Forekomst

• Det er ca 4000 nye tilfeller av 
kolorektalkanser i Norge per år

• Mellom 15 og 20 % har levermetastaser på 
diagnosetidspunktet, synkrone metastaser

• Ytterligere 15-20 % får metastaser seinere i 
forløpet

• Det gir et anslag på 1200-1600 nye 
pasienter per år



Forekomst

• Antallet som blir operert er økende
• Vi tror tallet nasjonalt ligger rundt 25%
• En økende andel pasienter blir operert flere 

ganger for tilbakefall av metastaser
• Det gjøres nå ca 600 leverreseksjoner i 

Norge per år for denne sykdommen



Ikke bare et leverproblem

• Ca 25% får lungemetastaser
• Ca 10-15% har lokalavansert sykdom
• Peritoneal karsinomatose
• Metastaser til andre organer

– Binyrer
– Skjelett
– ovarier



Utredning

• Radiologisk, ofte CT suplert med MR av 
lever

• CEA
• Viktig med fullstendig utredning for å få 

best mulig oversikt over sykdommens 
omfang
– CT thorax
– PET vurderes individuelt



MDT møte

• Alle pasienter blir vurdert på MDT møte
• Radiolog, onkolog, kirurg
• Tar stilling til resektabilitet
• Behandlingssekvens



Behandlingssekvenser

• Kirurgi direkte
• Kjemoterapi (Neoadjuvant), kirurgi, 

Kjemoterapi (Adjuvant)
• Kirurgi, Kjemoterapi (Adjuvant)
• Kjemoterapi (Palliativ)
• Ingen behandling



Hva er utviklingstrenden?
• Mer effektiv og målrettet kjemoterapi

– Antistoffer
– Kjennskap til K-ras/B-raf mutasjoner, andre vil komme

• Operasjonsteknikker
– Parenchymsparende teknikker
– Volumekspanderende teknikker

• Lokale ablasjonsteknikker
– Radiofrekvensablasjon
– Mikrobølgeablasjon
– TACE
– SIRT
– Nanokniv



Kirurgiens plass

• Er eneste behandling som kan gjøre 
pasienter friske

• I de fleste materialer finner vi rundt 50% 
femårs overlevelse

• Sykdomsfri overlevelse varierer rundt 30%



Leveranatomi



Åpen leverreseksjon



Åpen leverreseksjon

• Gjøres i 60 % av tilfellene
• Tolereres godt

– Lave komplikasjonstall
– Lav mortalitet (<1 %)



Leversparende teknikk

• Formelle reseksjoner gjøres sjeldnere 
• Lokale reseksjoner 
• Gjentatte reseksjoner
• Vi har pasienter som har vært gjennom 7 

leverreseksjoner



Laparoskopisk teknikk



Laparoskopisk teknikk

• Laparoskopiske fordeler
– Raskere på beina
– Mindre sammenvoksninger
– Helseøkonomi

• Mindre inflamatorisk respons
– Betydning for prognose?

• Comet studien



Lokale ablasjoner



Volumekspanderende tiltak og 
toseanses kirurgi
• Portveneembolisering
• ALPPS (ASSOCIATING LIVER PARTITION AND PORTAL VEIN LIGATION IN 

STAGED HEPATECTOMY) 

• Rydde på den ene siden av leveren, vente 
på volum, deretter operere den andre



PVE

FLR% (I, II, III) = 17% FLR% (I, II, III) = 27%

After first stage partial 
left hepatectomy+ 

colostomy

After portal vein 
embolization



• Second Stage: Extended 
Right Hepatectomy
• Postoperative 
Chemotherapy+ External 
Beam Radiation Therapy
•Alive without recurrence 7 
years after surgery



Bytte rekkefølge

• Lever opereres før kolon/rektum canser
• Hvorfor det?

– Mindre komplikasjoner til moderne leverkirurgi 
enn til kolorektalkirurgi

– Gjør at flere pasienter kommer gjennom hele 
behandlingen



Metastasekirurgi

• Vi kan dele gruppen vi behandler i tre:
– 1. raskt residiv og dør, burde ikke vært operert
– 2. får aldri sykdom tilbake, lever til de dør av 

annen årsak
– 3. kronikergruppe, raskt residiv som lar seg 

behandle. Lever så lenge de tåler behandling



Biologien

• Løsningen på behandling av denne 
sykdommen er biologisk.

• Kirurgi er et av redskapene i bekjempelse 
av sykdommen

• Må brukes med kløkt
• En god kirurg vet når man ikke skal operere
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