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Kreftregistrering og fremstilling av forekomst, 
overlevelse og dødelighet av kreft ved kurver og 
kart over aldersgrupper, kjønn, tidsepoker, 
geografiske områder samt spesialundersøkelser 
av yrker og levevaner, miljø og migrasjon. 
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III 
Screening 
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One of the 5 paragraphs in the mandate of  
The Cancer Registry of Norway is to: 

Conduct, promote and provide a basis for research  
to develop new knowledge of the causes, diagnosis, 
natural course and effects of treatment of cancer in  
order to improve and enhance the quality of  
preventive measures and medical assistance that  
are offered or provided to combat cancer, including  
the follow-up of individual patients and groups of 
patients. 
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Percentage distribution of morphologically verified (MV) and  
death certificate only (DCO) by selected primary sites, 2011-2015 

6 Cancer in Norway 2015 

                                           Cases             MV %             DCO % 
All sites   156.414 95.1  1.2 
Lip          591             100.0  0.0 
Mal. melanoma      9.310  99.9  0.1 
Liver        1.180  83.1  2.6 
Gallbladder        869  87.2  3.8 
Pancreas      3.844  81.9               2.9 
Lung     14.841  90.4  2.1 
Breast     16.109  99.4  0.4 
Prostate    24.753  98.2  0.9 
Testis       1.552  99.7  0.1 
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Cancer in Norway 2005, special issue;  
“Predictions of cancer incidence by Health Region 2010-2020” 
Cancer in Norway 2006, special issue; 
“Data quality at The Cancer Registry of Norway” 
Cancer in Norway 2007, special issue;  
“Long-term cancer survival: patterns and trends in Norway 1965-2007” 
Cancer in Norway 2008, special issue;  
“The Janus Serum Bank – From sample collection to cancer research” 
Cancer in Norway 2009, special issue; 
“ Cancer screening in Norway” 
Cancer in Norway 2010, special issue; 
“ Clustering of cancer” 
Cancer in Norway 2011, special issue; 
“ NORDCAN – cancer data from the Nordic countries” 
Cancer in Norway 2013, special issue; 
“ Cancer in the Norwegian counties – 1954-2013” 
Cancer in Norway 2014, special issue; 
“ Catch-HPV” 
Cancer in Norway 2015, special issue; 
“ Occupation and Cancer” 
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Årsak til kreft: Skader på arvestoffet og  
ineffektive reparasjonsmekanismer 

a) Hell / uhell 

b) Medfødt disposisjon / Arv / Familiært 

c) Virus / Bakterier 

d) Levemåte 

 samfunn 

 individ 

e) Yrke 
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 Historiske: 
 Nonner / brystkreft 
 Skorstensfeiere / hudkreft på scrotum 
 Gruvearbeidere / lungekreft 

 
Nyere tid: 
 Infertilitetsbehandling – DES  (Cluster)  
 Asbestindustri 

 
 Solingsvaner 
 Røykevaner 
  

Noen eksempler: 
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DES-children (diethylstilboestrol) 

Adenocarcinoma of the vagina in adolescence. A 
report of 7 cases including 6 clear-cell carcinomas  
(so-called mesonephromas). 

Arthur L. Herbst, MD, and Robert E. Scully, MD. 
Cancer, Vol. 25, no. 4, pp. 745-757, april 1970 



Mortality from cancer of the lip and oral cavity: ASR (World) Male (All ages)  
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Mortality from cancer of the lip and oral cavity: ASR (World) Female (All ages)  
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Incidence of cervix uteri cancer: ASR (World) (All ages) 
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Incidence of breast cancer: ASR (World) (All ages) 
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Migrasjonsstudier av forekomst av kreft i magesekk, tykktarm og bryst hos 
japanere og japanske immigranters barn og barnebarns generasjon i USA 

Japanere i 
USA 

Insidensrate 



Incidence of malignant melanoma in the Nordic countries, 
1971-77, 1989-95 and 2004-1010 

16 http://www-dep.iarc.fr/NORDCAN/NO/frame.asp 



Standardiserte insidenstrender (W) –  
Lungekreft i de nordiske landene 

iarc.fr/NORDCAN/NO/frame.asp 17 



Standardiserte insidenstrender (W) –  
Tykk-endetarmskreft i de nordiske landene 

18 iarc.fr/NORDCAN/NO/frame.asp 



Standardiserte insidenstrender (verden) Standardiserte mortalitetstrender (verden) 

Trends for survival 

Prostatakreft i de nordiske landene 

iiarc.fr/NORDCAN/NO/frame.asp 19 



Standardised incidence trends (world) Standardised mortality trends (world) 

Trends for survival 
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Brystkreft i de nordiske landene  

iarc.fr/NORDCAN/NO/frame.asp 



Cancer in Norway 2015 

Trends in incidence and mortality rates and 5-year relative survival 
proportions, 1965 – 2015, based on Norwegian population 

21 
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I rapporten, Cancer in Norway for 2014, benyttes en 
norsk standardpopulasjon fremfor verdens standard 
populasjon for å estimere alders-standardiserte rater. 
Grunnen er at diskrepansen mellom disse to standarder 
har blitt for stor. 
 
WSP fra 1960: 56% antatt å være under 30 år og bare  
                               4% over 70 år 
 
NSP fra i dag: 62% over 30 år og hele 
                             11% over 70 år 

Cancer in Norway 2015 
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Age-standardised incidence trends in Norway for selected cancers, 1956-2015, the Norwegian mid-year 
population 2014 (Norw. standard) and the World Standard Pop. (World 1966) as reference populations 
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Time trends in age-standardised incidence rates (Norwegian standard)  
in Norway for selected cancers (semi log-scale), 1956-2015 
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M 

K 

Antall nye krefttilfeller i Norge – insidensrater –  
5 års relativ overlevelse, 2001-2005 og 2011-2015 

Cancer in Norway 2015 

Ant. nye 
krefttilfeller 

2015 

17.498 

15.094 

32.592 

Aldersstand.* 
insidensrater 
2011-2015 

720,4 

548,8 

5-års relativ 
overlevelse (%) 

2001-2005 

61,5 

64,6 

5-års relativ 
overlevelse (%) 

2011-2015 

71,1 

70,5 

Norsk standard 
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Antall nye krefttilfeller i Norge– insidensrater –  
5 års relativ overlevelse – 2011-2015 

Cancer in Norway 2015 

 
Kreftform 

LUNGE 

FØFLEKK 

BRYST 

PROSTATA 

Ant. nye 
krefttilfeller 

2015 

1.564 

1.471 

 1.018 

   983 

3.415 

5.061 

Aldersstand. 
insidensrater 
2011-2015 

 70,0 

 51,1 

 39,5 

 35,5 

 123,3 

211,2 

5-års relativ 
overlevelse 

(%) 
2001-2005 

9,6 

13,3 

75,7 

87,1 

86,4 

84,0 

5-års relativ 
overlevelse 

(%) 
2011-2015 

14,4 

20,9 

81,6 

89,4 

89,0 

92,9 

Norsk standard 



Norwegian mid-year population 2015, by 5-year age group and sex 

Cancer in Norway 2015 

1.259.840 

2.139.044 

1.224.777 

28     566.238 



Cancer in Norway 2015 

Average annual number of new cases  
based on 5-year age group, 2011 - 2015 

00-19:      132  
20-49:   1.303 
50-69:   7.396 
70-85+: 8.093 

MALES FEMALES 

00-19:      112  
20-49:   2.001 
50-69:   5.805 
70-85+: 6.442 
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Percentage distribution of cancer incidence by age, 
2011 - 2015 

Cancer in Norway 2015 
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The most frequent incident cancers by age and sex, 
2011 - 2015 

Cancer in Norway 2015 
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The most frequent incident cancers by age and sex, 
2011 - 2015 

Cancer in Norway 2015 



Age-standardised (Norway, 2015) incidence rates per 100 000 
person-years by primary site, Norwegian standard (World standard) 

Site   Males  Females  

All sites   720,4  (371,9)  548,8  (316,0) 

Lip       2,9       (1,3)       1,9       (0,9)  

Mal. melanoma    41,2     (23,0)   36,5     (23,3)  

Larynx       3,5      (1,8)      0,8           (0,5)  

Oesophagus                     8,7      (4,6)      2,6           (1,2) 

Liver       7,2           (3,8)        3,3           (1,6) 

Gallbladder      3,1           (1,6)        2,8           (1,4) 

Pancreas    17,1           (8,5)    14,3           (6,7) 

               

Cancer in Norway 2015 33 



Site    Males  Females 

Colon                    59,0 (27,5)  53,7 (25,7) 

Rectum      31,7 (16,1)   20,3 (10,9) 

Lung                    64,5 (30,7)             53,1 (27,8) 

Breast        1,1 (0,4) 128,0 (81,3) 

Prostate                  204,2 (106,2)   

Testis     11,0 (10,4)   

Kidney       22,7 (13,2)  11,2 (6,9) 

Thyroid                      3,9 (2,7)  10,0 (7,2) 

Lymphoid & haematopoietic tissue  65,8 (36,6)  44,8 (25,9)

   

cont. Age-standardised (Norway, 2015) incidence rates per 100 000 
person-years by primary site, Norwegian standard (World standard) 
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Cumulative risk for developing cancer (%) by the age of 75  
for selected cancers by sex, 2011-2015 

Cancer in Norway 2015 35 
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Number of cancer deaths in Norway by primary site and sex,  
incidence in brackets, 2014  

Site    MALES  FEMALES  

All sites    5.833 (17.024)  5138 (14.627) 

Mal. melanoma     178 (1.015)    144 (988) 

Oesophagus     170 (220)      56 (69) 

Liver      120 (136)      84 (83) 

Pancreas     349 (360)    376 (364)    

Breast               663 (3.324)  

Prostate                1.093 (4.889)  

                

Ref.: Statistics Norway Cancer in Norway 2015 



Cancer in Norway 2015 

Prevalence of cancer 31.12.2005 and 31.12.2015  

   Total no. of persons                      Number of years after diagnosis  
                 alive         
  31.12.05 31.12.15            <1     1-4    5-9     10+  

All sites  171.781    252.997  23.617 71.785 60.355 97.240   

Colon    14.778     20.618      2.478    6.678    4.978    6.484     

Pancreas          510           950           377      349       130         94             

Lung       4.025       7.047       1.888    2.798    1.296     1.065     

Mal. melanoma    15.312     23.393       1.942    6.149     4.558  10.744     

Breast     31.364     44.182       3.332  11.192   10.085  19.573     

Prostate    21.913          44.458       4.863  16.957   13.772    8.866     

Testis       5.031        7.277             288     1.223     1.358    4.408       

Cervix       6.753        7.102             348      1.045     1.018    4.691       
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Stadium Antall i % Relativ 
overlev. i % 

Stadium Antall i % Relativ 
overlev. i % 

Lokalisert 151 32 69,5 Lokalisert 235 19 79,4 

Regional 
spredning 

160 34 47,0 Regional 
spredning 

668 53 80,3 

Fjern-
spredning 

145 31 5,2 Fjern-
spredning 

328 26 17,1 

Overlevelse av tykktarmkreft relatert til sykdomsstadium og 
utredning av dette i 1974-78 og 2009-13 for menn i Norge 

1974-1978 2009-2013 

Cancer in Norway 2013 
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(Første               Ingen      Klinisk      Spesifikk             Ultralyd/CT       Colono- 
5 år)            kontroll   kontroll     blodprøve            lever                 scopi 
                                                           (CEA) 
 
Ant. sykehus    25        33           10                15              24 
Ant. ganger 
undersøkt                    1-12        4-14             1-15           1-5
  

• Hva skjer ved primærutredning?  
 80 sykehus diagnostiserte og behandlet tykk-endetarmskreft 
 60 sykehus besvarte spørreundersøkelsen 
 Av de 60, gjorde bare 32 full colonoscopi¹ og bare  

   25 ultralyd/CT av lever² i forbindelse med primærutredningen 
•  Hva skjer ved oppfølging av antatt helbredede pasienter? 

Tykk-endetarmskreft og Kreftregisterets enquete,1985  

¹ for påvisning av mulige multiple primære svulster 
² for påvisning av mulige spredningssvulster 
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Resultater fra Registeret for endetarmskreft 

Det første kliniske organrelaterte spesialregisteret i Kreftregisteret 
                     1985                                                       2009 

80 sykehus behandlet                27 sykehus behandler CRC 
tykkendetarmskreft (CRC) 
>                  >  
Etter antatt radikal, men gammeldags,   Etter forandret operasjonsmetode  
endetarmskirurgi, fikk 28 % av               (Total Mesorectal Excision) har 
pasientene tilbakefall i bekkenet.             under 8.8 % av pasientene fått  
>                 tilbakefall i bekkenet for perioden 
Tilbakefallet er ~100% dødelig.               2004-2006.  
                                                     >       
                 200 pasienter pr. år blir reddet  
                 sammenlignet med status før  
                 1990.  
      
   
  

 
 Årsrapport fra Rectumcancerregisteret 2009 
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Andelen pasienter med endetarmskreft i stadium I-III  
operert for primærtumor, fordelt på sykehusvolum  

1996-2013, fordelt på treårsperioder 

Årsrapport 2015 Tykk-endetarmsregisteret, KRG 
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Preoperativ strålebehandling, >40 Gy og 5X5 Gy, for pasienter 
med endetarmskreft i stadium I-III operert for primærtumor,  

fordelt på treårsperioder, 1996-2013 

Årsrapport 2015 Tykk-endetarmsregisteret, KRG 
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Preoperativ strålebehandling >40 Gy og 5X5 Gy fordelt på 
helseregion for pasienter med endetarmskreft i stadium I-III 

operert for primærtumor, 2011-2013. 

Årsrapport 2015 Tykk-endetarmsregisteret, KRG 
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 5-year relative survival for lung cancer – 
based on the Quality Registry for Lung Cancer in CRN 

      No. of lung cancer          No. of  patients (%)                   5-year relative 
      cases diagnosed             operated with                               survival for the operated 
      1993-2002          curative intention                             (%) 

      19.582              3.211 (~16,4%)                  2.144 (46.6 %) 

5-year relative survival totally for lung cancer for two 5-year diagnostic periods   
based on the main incidence data base in The Cancer Registry of Norway (CRN)  
                                        Males           Women 
      1993-1997         9.3   12.1 
      1998-2002                  9.7                        13.7 

How  to obtain an increased proportion curative operations among lung cancer 
patients? Problem areas: 

a) Screening in order to avoid that the disease has become 
advanced at the time of diagnosis? 

b) Hazardous to increase the surgical cases since these patients 
have especially high frequency of serious comorbidity (heart 
diseases, lung diseases)? 



45 45 Aftenposten, 3.5.2010 
Illustrasjonsfoto: PAXI/SCANPIX 
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Må leve med skader 
Vi overlever alvorlig sykdom som vi før ville dødd av, men 
vi som overlever må leve med funksjonstap, stråleskader, 
stomier, amputasjoner, ødemer, fatigue, cellegiftskader, 
hormonforstyrrelser, tinnitus etc.  
Ord uten innhold før vi, eller noen nær oss, er der. Vi blir 
fri fra den alvorlige sykdommen, men vi blir ikke helt 
friske. Overleverne er blitt de nye kronikerne.  
Når 68’erne kommer på gamlehjem er det ikke rødvin til 
maten som blir den største utfordringen.  

Mette Grøholdt, arbeidsufør,  
vinner av Aftenpostens kronikkonkurranse i 2010 
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Plager uten språk 
Jeg har kommet inn i et landskap av plager som ikke 
har noe språk. Jeg er blitt behandlet for kreft tre ganger 
og er ikke lenger akutt syk. Men jeg er heller ikke helt 
frisk. Hverken jeg selv, mine omgivelser, helsevesenet 
eller media har språksatt disse rommene mellom det 
syke og det friske. Plagene har derfor ingen stemme. 
De forblir subjektive og stumme. De konkurrerer ikke 
med akuttragediene i løssalgsavisene. De synes ikke i 
helsevesenets prioriteringer. De blir ikke lagt til grunn 
for samfunnsplanlegging.  
 
 

Mette Grøholdt, arbeidsufør,  
vinner av Aftenpostens kronikkonkurranse i 2010 



48 48 

Vugge til grav-konseptet viser Kreftregisterets funksjonsområde, et 
continuum fra konsepsjon, via fosterliv og følsomme vinduer i livet, til død 

– kurert for kreft, død med eller av kreft, med eller uten senskader 



Generelt om symptomlindring  
og spesielt om  

kvalme, obstipasjon og dyspne  
 

Nina Aass 
Seksjonsleder, professor dr. med. 
Avdeling for kreftbehandling, OUS 

Institutt for klinisk medisin, UiO 



Symptomlindring – 
generelle betraktninger 

•God symptomlindring viktig - uavhengig av om pasienten behandles 
med kurativ eller palliativ intensjon 
 
•Symptomlindrende behandling 

Tumorrettet behandling 
Ikke-tumorrettet behandling 

Medikamentell behandling 
Ikke-medikamentelle tiltak 
 

•Spesielt for palliative pasienter med kort forventet levetid er det viktig 
at tumorrettet behandling gir minst mulig bivirkninger 
 
 



Symptomlindring - 
generelle betraktninger 

• Flertallet av kreftpasientene er gamle 
• Comorbiditet 
• Redusert kognitiv funksjon 
• Fysiologiske aldersforandringer medfører reduserte organfunksjoner 

(ofte subklinisk) 
Nyre- og leverfunksjon spesielt viktig pga medikamentomsetning 

• Vekttap hyppig ved kreftsykdom 
• Endret metabolisme 
• Polyfarmasi 
• Medikamentbivirkninger og –interaksjoner 

 



Generelle betraktninger forts. 

• Komplekse symptombilder med bakgrunn i fysiske, psykiske,  
sosiale og eksistensielle forhold 

• Flere faktorer bidrar til symptomet/symptomene 
• Rask endring i symptombildet ikke uvanlig 
• Akutte tilstander/komplikasjoner som krever rask vurdering  

og evt. behandling 
 

 
 



Generelle betraktninger forts. 

• Målrettet utredning 
– Tenk årsak! 
– Vurder ut fra anamnese og klinikk 
– Vurder hvor i sykdomsforløpet pasienten er 
– Ta hensyn til pasientens totalsituasjon 
– Ta hensyn til pasientens ønsker 

• Vurdering av disse aspekter vil 
– påvirke hvor aggressiv en er i utredningen 
– påvirke valg av behandling 

• Tenk konsekvens! 
• Efter oppstart av behandling 

– Fortløpende evaluering av effekt og bivirkninger 
– Fortløpende evaluering av pasientens total-situasjon 
– Evt. justering av behandling 

 



Symptomkartlegging 

Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) 
• Systematisk registrering av de vanligste symptomer hos palliative 

kreftpasienter 
• Kan også brukes ved vurdering av kurative pasienter 
• Kreftpasienter har ofte mange symptomer samtidig 
• Helsepersonell fanger opp få symptomer og feilvurderer betydningen av 

plager (over-/undervurderer) 
• Et internasjonalt anerkjent verktøy  







 
Fordeler ved bruk av ESAS 
 
• Kartlegger pasientens subjektive opplevelse 
• Enkel beskrivelse av symptomer 
• Felles referanseramme i kommunikasjon og rapportering av 

pasientens tilstand 
• Godt grunnlag for samtale med pasienten og  

evt. intervensjon 
• Forenkler og standardiserer dokumentasjon 
• Bidrar til å få frem endring i intensitet av symptom(er) mellom to 

tidspunkt 
• Letter evaluering av tiltak som er satt i gang 
• Tidsbesparende 

 
 



Begrensninger ved ESAS 
 

• Dekker ikke alle palliative symptomer 
• Kan være vanskelig å sette tall på sammensatte problemer 
• Pasientens tilstand (bl.a. redusert kognitiv funksjon) 
• Gir ikke prioritet for behandling 

– Hva er viktigst å få hjelp til? 
– Hva opplever du som det største problemet? 

 
Konklusjon: ESAS er et supplement til god klinisk praksis og god 
pasientomsorg  - ingen erstatning for dette  
 



Kvalme 



Kvalme 
Forekomst: 
• 40-70% av pasienter med langtkommet kreftsykdom 
• Kvalme og oppkast kan forekomme som separate symptomer  

Oppkast ofte foranlediget av kvalme 
 

Fysiologi: 
• Komplekst samspill, bare delvis kartlagt 
• Kvalmen styres av 2 ”sentra” i hjernen: Kjemoreceptortriggersonen og 

brekningssenteret 
• Input fra perifere receptorer i GI-tractus, blodbårne stimuli, 

vestibularisapparatet, en rekke områder i hjernen 
• En rekke receptorer i hjernen involvert –  

grunnlag for medikamentell behandling 



Kvalme forts. 

Diagnostikk: 
• Kvalme og oppkast vurderes separat 
• Grundig anamnese 
• Klinisk undersøkelse 
• Målrettet utredning 

– Vurder ut fra anamnese og klinikk 
– Ta hensyn til pasientens totalsituasjon 
– Tenk konsekvens 

 



Kvalme forts. 

Etiologi: 
• Tumorrettet behandling (strålebeh. og medikamentell beh.) 
• Medikamenter (bl.a. opioider, antibiotika, NSAIDs) 
• Dehydrering 
• Metabolske forstyrrelser (bl.a. lever-/nyresvikt, hyper-Ca)  
• Obstipasjon 
• Tarmobstruksjon 
• Lokale tilstander i GI-tractus (bl.a. candidose, gastritt) 
• Intracranielle tumores (primærtumor og metastaser) 
• Infeksjon 
• Smerte 
• Påvirkning av vestibularis-apparatet 
• Psykisk utløst 

 



Kvalme forts. 

Behandling: 
• Årsaksrettet behandling – hvis mulig 
• Generelle tiltak 
• Medikamentell behandling med antiemetika 

 



Kvalme forts. 

Generelle tiltak: 
• Ro og hvile 
• Kjølig miljø 
• Unngå sjenerende lukt el. synsinntrykk 
• Godt munnstell 
• Tilfredsstillende hydrering 
• Små måltider, lukt- og smaksnøytrale 
• Unngå kvalmeprovoserende stimuli 
• God symptombehandling generelt, inkludert smertebehandling 



Kvalme forts. 

Medikamentell behandling: 
• Velg antiemetika etter antatt årsaksmekanisme 
• Krever kunnskap om sannsynlig involvert nevrotransmittor / receptor 
• Unngå perorale medikamenter hvis pasienten kaster opp 
• Vurder effekt fortløpende 
• Seponer medikamenter som ikke har effekt 
• Ved delvis effekt:  

– Øk til max tolererbar dose av preparatet 
– Legg til medikament med annen virkningsmekanisme 



Kvalme forts. 

Medikamentell behandling forts.: 
 

• Dopaminantagonister: Metoklopramid, haloperidol 
• Serotoninantagonister: Ondansetron, tropisetron, palonosetron 
• NK1 receptor anatagonist: Aprepitant  
• Kortikosteroider: Metylprednisolon, dexametason 
• Antihistaminer: Cyclizin 
• Fentiaziner: Proklorperazin, levomepromazin 
• Antikolinergika: Skopolamin 
• Anxiolytika: Diazepam 
• Motorikkstimulerende: Metoklopramid 
• Sekresjonshemmende: Octreotid 



Kvalme forts. 

Medikamentell behandling forts.: 
 

• De fleste antiemetika er receptorantagonister  
  

• Dopaminantagonister, f.eks. haloperidol og metoklopramid: 
Brukes ved blodbårne toxiske stimuli som påvirker  
kjemoreceptortrigger-sonen  
Spesielt ved kvalme pga hypercalcemi, nyresvikt, leversvikt og   
medikamentutløst kvalme 
OBS! Forsiktig med bruk av Metoklopramid i doser >30mg/d og >5 døgn pga nevr. 
og sirkulatoriske bivirkng., spesielt hos eldre og ved forventet lang levetid 

• Antihistaminer, f.eks. cyclizine: 
Bevegelsesutløst eller opioidindusert  kvalme, forhøyet intracranielt trykk 

• Antikolinergika, f.eks. scopolamin eller butylscopolamin: 
Bevegelsesutløst kvalme  
Ved tarmobstruksjon for å minske sekresjon 
 



Kvalme forts. 
Medikamentell behandling forts.: 

 
• Serotonin (5-HT3)antagonister, f.eks ondansetron, granisetron, tropisetron: 

Cytostatika- eller stråleindusert kvalme  
Kvalme ved avansert kreftsykdom uavhengig av genese  

• Kortikosteroider: 
Høydose ved hjernemetastaser, lavdose i tillegg til andre antiemetika 

• Motorikkstimulerende medikamenter, spesielt metoklopramid: 
Kvalme pga dysmotorikk i øvre del av gastrointestinal-kanalen 
(Diabetes, opioider) 

• Anxiolytika: 
Ved betydelig angstkomponent eller betinget kvalme 

• Levomepromazin (Nozinan® ): 
Sederende, svært bred receptoraffinitet (dopaminerge, cholinerge og histaminerge 
receptorer) 
Forsøkes for å bryte kvalme som ikke har svart på annen behandling 
 



Kvalme forts. 

Praktiske råd: 
• I utredningsfasen eller hvis årsak ikke påvises, start med 

Metoklopramid 10-20 mg x 3 (4) 
OBS! Forsiktig med doser > 30mg/d og bruk > 5d  
 OBS! Ekstrapyramidale bivirkninger hos barn/unge og gamle 

• 2. valg: Haloperidol 0.5 -1 mg x 2 
• Manglende effekt av ovennevnte: Serotoninantagonister 

Eks: Ondansetron 8 (4) mg x 2 (1-3) 
OBS! Obstipasjon 

• Steroider 
Eks: Metylprednisolon 4-16 mg x 4, evt. 8-32 mg x 2 

• Levomepromazin 5-25 mg s.c. 



Obstipasjon 



Obstipasjon 

Definisjon:  
• Langsom og/el. inkomplett tømming av faeces med patologisk økning 

i oroanal transittid (>3.5 døgn) 
Forekomst:  
• 50-60 % av eldre innlagt i sykehus 
• Ofte underkjent tilstand 
Symptomer: 
• Oppblåst mave, smerter el. ubehag 
• Almensymptomer: Anoreksi, kvalme og hodepine  
• Paradoksal obstipasjons-diarré 

 



Obstipasjon forts. 

Diagnostikk:  
• Grundig anamnese med bl.a. opplysninger om væskeinntak og 

medikamentbruk 
 

• Klinisk us: Us av abdomen, inspeksjon av perineum/analområdet, 
rectal eksplorasjon, us på utfall av sacrale nerver 
 

• Supplerende us vurderes ut fra anamnese og kliniske funn 
Blodprøver, rtg. oversikt abdomen, kontrast-rtg, CT abdomen, 
endoscopi (ano-, recto-, coloscopi) 



Obstipasjon forts. 

Profylakse:  
• Øke væskeinntak  
• Stimulere til fysisk aktivitet  
• Tilrettelegge toalettforhold  
• Øke fiberinnhold i kosten ofte mindre aktuelt 
• Ved start av opioider: Rutinemessig mykgjørende laksantia  

(Unntak: Diarré, ileostomi, døende pasienter) 
 



Obstipasjon forts. 

Behandling: 
• Korrigering av årsak hvis mulig 
• Mekanisk tarmobstruksjon: Vurder kirurgi 
• Medikamentell behandling 

– Mykgjørende midler: Laktulose, makrogol, loppefrø 
– Peristaltikkstimulerende midler: Natriumpikosulfat, bisakodyl, 

sennaglykosider 
– Opioidindusert obstipasjon: Opioidantagonist  

• Klyster 
• Manuell uthenting av faeces 



Obstipasjon forts. 

Huskeregel I: 
• Start m/mykgjørende makrogol el. laktulose 
• Forts. med Natriumpikosulfat 
• Legg evt. til bisakodyl el. sennaglykosid 

 
Huskeregel II: 
• Myk avføring: Peristaltikkstimulerende medikament 
• Hard avføring: Bløtgjørende medikament 

 
Huskeregel III: 
• Rikelig væskeinntak 
 



Dyspné 



Dyspné 
Definisjon: 
• Subjektiv opplevelse av pustebesvær hos pasienter med sykdom i 

lunger og/el andre organer som påvirker respirasjonssystemet 
 

Forekomst: 
• Hyppig hos langtkomne kreftpasienter 
• 90% av pasientene i terminalfasen 

 
Karakteristika: 
• Ofte kronisk forløp, men med episodisk forverrelse 
• Ofte lite samsvar mellom pasientens opplevelse og  

objektive funn 
• Skremmende for pasienter og pårørende  

 



Dyspné forts. 

Utredning: 
• Anamnese 

– Bl.a. yrkesanamnese, røking 
• Klinisk undersøkelse 
• Supplerende us:  

– Blodprøver 
– Radiologiske us 
– Annet (bl.a. bronkoscopi, spirometri) 
– Saturasjonsmåling med og uten oksygen,  

evt. blodgass 
 



Dyspné forts. 

Etiologi: 
• Direkte tumorrelatert (primærtumor el metastaser) 
• Indirekte relatert til kreftsykdommen 

– Pneumoni 
– Lungeemboli 
– Anemi 
– Kachexi 
– Pleuravæske, ascites 
– Hepatomegali, abdominaltumor 

• Behandlingsrelatert (pneumonitt, fibrose) 
• Andre sykdommer (bl.a. KOLS, hjertesvikt) 
• Relatert til angst 



Dyspné forts. 

Årsaksrettet behandling tilstrebes: 
• Tumorrettet behandling (strålebeh. el medikamentell beh.) 
• Stenting av trachea el. bronchus 
• Laserbehandling av endobronkial tumor 
• Pleuradrenasje, evt pleurodese 
• Ascitestapping 
• Blodtransfusjon 
• Antibiotika 
• Antikoagulasjonsbeh. 
• Analgetika ved pleurale smerter 



Dyspné forts. 

Symptomatisk behandling: 
• Kortikosteroider 

– Reduserer ødem 
• Opioider 

– Demper subjektivt besvær 
– Reduserer oksygenbehov 
– Dosering: 

 Opioid-naive pasienter: Som ved start av smertebehandling,  
f. eks. morfin 5-10 mg x 4-6 

 Opioid-brukere: Øk dosen med 30-50%, titrer til effekt 
• Fysioterapi 

 
 



Dyspné forts. 
 
Symptomatisk behandling forts.: 
• Oksygen 

– Betraktes som et medikament! 
– Hypoksi må være påvist, og at oksygen reverserer hypoxi 
– Frisk luft ofte godt alternativ 
– Dårlig dokumentert effekt hos langtkomne kreftpasienter  

• Luft 
– Åpne vindu 
– Vifte med luft mot ansiktet 

• Anxiolytika 
– Bryte ond sirkel 

• Bronkolytisk behandling 
• CPAP/BIPAP 

 
 
 



Konklusjon 
Tenk på: 
• Hvor i sykdomsforløpet er pasienten? 
• Hvordan er pasientens totalsituasjon? 
• Hva ønsker pasienten? 

 
• Vurdering av disse aspekter vil 

– påvirke hvor aggressiv en er i utredningen 
– påvirke valg av behandling 

 
• Fortløpende evaluering av effekt og bivirkninger 

Evt. justering av behandling 
 



Lindrende strålebehandling 
02.02.17 

Christine Undseth 
Overlege ,  

Avdeling for kreftbehandling,OUS , Ullevål 



Jeg skal snakke om : 
• Strålebehandling og praktisk gjennomføring 
• Strålebehandling ved skjelettmetastaser  
• Strålebehandling ved hjernemetastaser 
• Strålebehandling ved lungemetumores 

 
 

-Dette er mye av hverdagen på en stråleterapiavdeling 
 
-”Hverdagsstråleterapien” er viktig for den palliative 

pasienten 



Strålebehandling (RT) 

• Viktig behandlingsmodalitet , alene eller 
sammen med kirurgi /kjemoterapi 
 

• Ca 50% av kreftpasienter har behov for 
RT i behandlingsforløpet 
 

• Ca 40% av våre stråleserier er palliative 



Ioniserende stråling = stråling med stor 
nok energi til å ionisere et atom eller molekyl 

• Elektromagnetisk stråling: Fotoner(MV) . 
• Partikkelstråling : Elektroner (protoner , C-ioner) 

• Lages nå i lineærakseleratorer , ikke fra  
radioaktiv kilder 

• Celleskade ( på kreftcelle og normal celle) i form 
av DNA-skade , direkte eller indirekte    

-Hvis cellen ikke klarer å reparere denne skaden  dør den , 
men ikke nødvendig vis akutt 

-Normalvev har bedre reparasjonsevne enn kreftceller 



-Måleenhet for absorbert dose er Gray (Gy) 
-1Gy = 1 joule/kg 

-Brukes i klinikken for å betegne stråledose 

-For å få gitt høyere doser til svulsten uten å skade 
normalvevet  for mye , deler vi dosen opp i porsjoner (tid 
til reparasjon). 

Dette kalles Fraksjonering 

Hver porsjon kalles en Fraksjon og gis vanligvis daglig 
man-fred ( x 5/uke)  



Kurativ vs palliativ RT 
• Lave fraksjonsdoser 

(oftest 2Gy) 
• Mange fraksjoner 
• Høy totaldose 
• Ofte mange felt , 

avanserte teknikker 
• Fokuserer mest på 

seinbivirkninger 
• Viktig å hindre avbrudd i 

strålebehandlingen 
• Målet er fjerning av alle 

tumorceller 

• Høye fraksjonsdoser (3-
8Gy) 

• Få fraksjoner 
• Lav totaldose 
• Få felt 
• Fokus på akutt 

bivirkninger 
• Et avbrudd i behandlingen 

har mindre betydning 
• Målet er symptomlindring,  

det vil være gjenværende 
tumorceller 



Vanlig palliativ fraksjonering 

• 8Gy x 1(vanligvis skjelettmetastaser) 
• 4Gy x 5 (1uke) 
• 3Gy x 10-12 (2-3 uker) 
• 8,5Gy x 2 (Lunge , 1uke mellom beh) 
• 2Gy x 25 (”lokal radikalitet”, 5 uker) 
• Kurative behandlingsserier vanligvis 5-

8uker , ofte med kjemoterapi/kirurgi (før , etter 
eller sammen med RT) 



Lineærakselerator 



Hvordan lages strålefeltene? 

 
 _ 



Direkte på simulator under gjennomlysning  
(rtg stråling)  i behandlingsposisjon 

Veiledes av: 
 
- diagnostiske 
 CT- og MR bilder  
-det vi ser ved  
gjennomlysning, 
-klinikk (hvor er det vondt?) 
-1 eller 2 felt 
raskt ,enkelt, historisk (?) 
 



CT-basert doseplanlegging 



CT doseplan 

• Tar CT i behandlingsleie 
• Lege tegner inn målvolum 
• Risikoorganer tegnes inn ved behov 
• Stråleterapeut lager feltoppsett  
• Lege og fysiker godkjenner plan 
• Pasienten behandles 
• Planene varierer i kompleksitet ! 
• produksjonstid:15 min-flere dager 



Enkel doseplan , 1 felt bakfra 



Forming av 
dose 

• Mange felt , 
former dosen 
rundt 
målvolumet. 

• Viktig ved høye 
doser , unngå 
høye doser i 
normalvevet 



Stereotaktisk strålebehandling 

• Små volum 
• Høy presisjon 
• Høye fraksjonsdoser (12-25Gy), ablativ dose, 

bratte dosefall 
• Få fraksjoner (1-3) 
• Mange strålefelt 
• Avansert fiksering, planlegging og behandling 
• Lunge, hjerne, lever mm 
• Primær/solitære met/oligometastaser 



Stereotaksi , lunge 

http://www.mayoclinic.org/ 



? 



Strålebehandling av 
skjelettmetastaser 



Skjelettmetastaser 

• Hyppigste årsak til smerte hos 
kreftpasienter 
 

• Vanligste symptomgivende metastase 
 

• Påvirker livskvalitet i betydelig grad 



Diagnosegrupper 

• Ca mammae 
• Ca prostata 
• Ca pulm 

 
• Andre grupper 

– Ca renis 
– Ca thyroidea 
– Myelomatose 

Ca 80 % av pas 
med 
skjelettmetastaser 

3. mest vanlige metastaselokalisasjon etter lever og 
lunge 

70% oppstår i aksialskjelettet 



Skjelettmetastaser  
-symptomer og tegn 

• SMERTER  
• Redusert bevegelighet  
• Patologisk fraktur 
• Medulla-/nervekompresjon 
• Nedsatt beinmargsfunksjon  
• Hyperkalsemi  



Skjelettmetastaser , MR vs Rtg 

T2 STIR: det ”hvite” er metastase. 

Rtg tilnærmet normalt 



Patogenese : Hvorfor smerter? 

• Mikro/makrofrakturer med skade av periost 
• Økt interstitielt trykk i beinsubstans 
• Ledsagende betennelsesreaksjon (gir hevelse , 

betennelsesceller er svært strålefølsomme ,rask 
stråleeffekt uavhengig av tumoreffekt som tar lenger 
tid)  

• Infiltrasjon i / avklemning av nerverøtter 
• Reflektoriske 

muskelkontraksjoner/avvergespasmer 



Mål for strålebehandlingen 
• Smertelindring   50-80% , komplett hos 15-30% 

(?) Nedtrapping , evt seponering av analgetika   
• (OBS : relativ overdosering når effekt inntrer ) 

 

• Forebygge patologisk fraktur (viktig for 
livskvalitet) Tar tid , vektbærende ledd bør avlastes 
 

• Forhindre eller reversere lammelser og 
nervesmerter 
 

• Oftest poliklinisk 
  



Hvilken fraksjonering ? 
-8Gy x 1 vs 3Gy x 10 

1 dag eller 2 uker på sykehus.... 



Konklusjon fra store studier: 
• 8Gy x 1 gir like god og rask smertelindrende 

effekt og samme nivå av bivirkninger som 3 Gy 
x 10 , men et litt større behov for rebestråling 
(ca 20-25% vs 7-9%) 

• 8Gy x 1 skal derfor være standard ved 
ukompliserte smertefulle 
skjelettmetastaser. 
 

• Fordel for pasienten (kortere tid på sykehus) og 
fordel for sykehuset (frigjør 
behandlingskapasitet) 



3Gy x 10 (evt 4Gy x 5) 

• Ved truende tverrsnittslesjon/nervekompresjon 
• Ved truende fraktur (spes vektbærende områder) 
• Hos pasienter med lang forventet levetid : F.eks utvalgte 

ca prostata-/ ca mamma pasienter med kun (få) 
skjelettmetastaser. 

•  Solitære skjelettmetastaser ca renis/colorectalcancer , 
ønske om ”lokal kontroll” evt 2Gy x 20-25 el stereotaksi 

• Postoperativt 
• Vurderes ved stor bløtdelskomponent 

Når man trenger ”svulsteffekten” 



Bivirkninger (akutte) : 

• Tolereres vanlig vis godt 
• Avhengig av normalvevet som er med i 

strålefeltet og feltstørrelsen (slimhinner , 
spiserør , lunge , magesekk , tynn-og tykktarm) 

• Økt søvnbehov 
• Beinmargsdepresjon (store felt) 
• Støttebehandling med kvalmestillende , 

smertestillende , steroider , væske etc ved 
behov 



1 felt mot columna.Utgangsdose i magesekk og tynntarm: 
Kan gi kvalme og diare 



Tid til effekt: 
• Gradvis effekt , opp til 6-8 uker før synlig effekt 

på tumor. 
 

• Smertelindrende effekt ofte mye tidligere: dager-
få uker. (drap av betennelsesceller? Andre 
signalveier?) 

  
• Palliative pas : Bør ha en forventet levetid som 

overstiger forventet tid til effekt (og vel så det..) 



Rebestråling ?  
• Tid siden forrige behandling? Reparasjon av 

normalvev? 
• Effekt av denne ? Toleranse ? 
• Dose gitt ? 
• Er det noen risikoorganer vi må ta hensyn til ? 

(eks medulla spinalis) 
• Hva er (behandlings)alternativet? 
• Ser på risiko for seinbivirkninger opp mot pas 

forventede levetid (normalvevet har begrenset 
stråletoleranse) 



? 



Hjernemetastaser 



Hvor vanlig?  

• 10-30% av 
pasientene (med 
systemisk kreftsykdom) 

• Lungekreft , brystkreft  
malignt melanom og 
nyrecancer hyppigst 

• Betydelig hyppigere i 
obduksjonsdata 

Økende incidens 
- bedre 

billeddiagnostikk 
- Bedre ”ekstrakraniel” 

kreftbehandling: 
Herceptin v/ 
mammacancer og 
bedret palliativ kjemo 
v/ colorectalcancer 

Ref : uptodate  



Symptomer 

• Hodepine (ca 50%) ”spenningshodepine” vanligst,  
kvalme og oppkast hos 40% av disse. 

• Fokal-nevrologiske utfall (20-40%) 
• Kognitiv dysfunksjon (30-35%) 
• Epileptisk anfall (10-20%) 
• Hjerneslag (5%) 



Prognose , hjernemetastaser 

• Uten behandling (kun BSC og steroider) : 
1-2mnd 

• Med total hjerne bestråling 3-6mnd 
• Kirurgi/stereotaktisk RT 9-12mnd 
    -men dette er ikke samme pasientgrupper… 

• Har flere pas som har levd > 1år etter total 
hjernebestråling 





Strålebehandling , ”total hjerne” 

• De fleste pasienter med hjernemetastaser 
• Vurdere å avstå fra strålebehandling : Pasienter 

i dårlig allmentilstand som ikke responderer på 
steroider og hvor ekstrakraniell sykdom er ute 
av kontroll.  

• Fraksjonering:vanligvis 3 Gy x 10 (2uker) 
• Steroider til alle (tumorødem og stråleødem) 



Gjennomføring 

• Fiksert i maske 
• Tradisjonelt : Direkteinnstilling på 

simulator , gjennomlysning 
• Nå: Enkel CT-basert doseplan 
• Mange kan gjøre dette poliklinisk 



Maskefiksering 





Virkning og bivirkning 

• Opptil 80% får symptomlindrinig 
(trykksymptomer)  

• Opptil 30% får komplett tilbakegang av 
symptomer 

• Nevrologiske symptomer vanskeligere å 
reversere 

• Relativt milde og selvbegrensende akutt 
bivirkninger  Økt søvnbehov , forbigående forverring av initiale 
symptomer , kvalme og oppkast ,forbigående total alopeci , 
konsentrasjonsvansker ? 



Effekt  på kognitiv funksjon (KF) ? 

• Mange pasienter får bedret KF etter 
strålebehandling (målt etter 2 mnd) 

• For gruppen som helhet : Dårligere KF 
etter 4 mnd. Pga RT eller progresjon? 

• Uavklart for pasienter som lever 
”uvanlig”lenge med sykdom under kontroll 

• Hukommelse mest utsatt 
(hippocampussparende WBRT ?) 



• Intensjonen er palliasjon og lokal kontroll, 
ikke sikker livsforlengelse (dokumentasjon 
fra RCT mangler) 

• Levetid oftest bestemt av ekstrakraniell 
sykdom 



Strålebehandling av hjernemetastaser , 
utvalgte pasienter, SRT/kirurgi 

 -Pasienter i god allmentilstand 
 -Primærtumor under kontroll , ikke/få andre metastaser 
 -Få små hjernemetastaser (1-4, <4cm) 
-Diagnoseavhengig (tendens til multiplisitet , 

stråleresistens). 
-Langvarig lokal kontroll , bevare kognitiv funksjon  
-Økt overlevelse (?) 
-RT etter kirurgi (WBRT eller SRT) 
-Avvente WBRT etter SRT 
-Økende bruk av SRT: færre BV enn WBRT, pasientvennlig 



? 



Lindrende strålebehandling av 
lungetumores 

 



Lindrende strålebehandling av  
lungetumores , indikasjon og effekt 

• Vurderes for pasienter med avansert 
lungekreft og symptomer fra tumor :  

    - Hemoptyse 70-90% 
    - Smerter (tumorinnvekst) 50% 
    - Hoste 50-70% 
(vurdert etter 2 , 6 og 12 uker , nederlandsk studie) 

   og ved (truende) kompresjon av store kar 
og luftveier 



• Dårligere på: 
    - heshet (kompresjon av n laryngeus recurrens)                                      

8-10% 

    - fatigue < 20% 
   Vanligvis ikke indikasjon for profylaktisk 

bestråling. Vent til symptomer oppstår. Mange  
asymptomatiske pasienter vil ikke trenge RT  

 
    Unntak : truende for sentrale kar og luftveier 



Hva slags strålebehandling? 
• Mål : Opprettholde livskvalitet. Nytte av 

behandling må veies opp mot belastning 
(bivirkninger og tid brukt på sykehus) 
 

• Cochrane review 2002 , oppdatert 2012: Ikke 
sikkert bevis for at lengre behandlingsserier(3Gy 
x 10-13) med høyere doser har bedre effekt enn 
korte serier (8,5Gy x 2 , 10Gy x 1) hos 
majoriteten av pasientene 



I praksis 

• Pasienter med kort forventet levetid og dårlig 
allmentilstand : 8,5Gy x 2 gitt med 1 ukes 
mellomrom ( med steroider) 

• Pasienter med god allmentilstand , lengre 
forventet levetid , store felt , VCSS : 3Gy x 10-
13. Enkelte av disse kan få noe livsforlengelse i 
tillegg til symptomlindring 

• St IIIb : evt RT + kjemo (CONRAD-studien) 





Bivirkninger 
-tolereres vanligvis godt 

• Tretthet 
 

• Øsofagitt 
 

• Lavgradig feber/frysninger 
 

• Strålepneumonitt (etter avsluttet beh , som 
influensa/pneumoni , eksklusjonsdiagnose/radiologi , beh med 
steroider) 



Andre indikasjoner for 
strålebehandling 

• Tumorblødning ( gyn/urinveier/GI-tractus) 
• Smertegivende tumor/bløtdelsmetastaser 

utenfor skjelett , f.eks lymfeknutemetastaser 
• Avklemning av hulorganer/kar. Stenting kan 

være alternativ (f.eks esophaguscancer) 
• Hudmetastaser / truende hudgjennombrudd 



Til slutt :  

• Strålebehandling er god og effektiv palliasjon 
• Tolereres vanligvis godt 
• Noen pasienter er for dårlige til at 

strålebehandling er meningsfylt 
(bivirkninger>effekt) 
 

• Gjør billeddiagnostikk ! 
   Kontakt oss gjerne for å diskutere indikasjon 



SLUTT 
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Diagnostikk og behandling av 
kreftsmerter 
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palliativ medisin 
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Smerter 

• 40 – 50 %  kreftpasienter 
• 70 – 80 % langtkommen kreftsykdom 
• Tumorrelatert     70 % 
• Behandlingsrelatert   20 % 
• Følgetilstander av alvorlig sykdom 
• Annen sykdom 
• Langvarig, dårlig smertekontroll   

 



H.Roaldset, overlege 02.02.17 

Smerte 

• ”Ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse som følge av  
faktisk eller potensiell vevsødeleggelse.                                                                 
Smerte er alltid subjektiv ” 
 
 

• ( International Association for the Study of  Pain, IASP ) 
 



H.Roaldset, overlege 02.02.17 

Smerteutredning 

• Anamnese/sykehistorie 
• Klinisk  undersøkelse 
• Supplerende undersøkelser 
• Systematisk, nøyaktig og gjentatt diagnostikk 
• Regelmessig bruk av verktøy :  ESAS - NRS, kroppskart                                 



H.Roaldset, overlege 02.02.17 

Utredning, forts 

• Helhetlig  vurdering 
• Tumorrettet  – kirurgi, systemisk, strålebeh. 
• Analgetika 
• Tilleggsmedikamenter/adjuvans 
• Ikke-medikamentelle behandlingsmetoder ( fysikalsk behandling, 

TENS, akupunktur, avspenning, hypnose, musikkterapi) 
 

• Forebygge – analgetika profylaktisk  
 



H.Roaldset, overlege 02.02.17 

Smerteanamnese 
• Lokalisasjon 
• Karakter 
• Intensitet 
• Konstant / Gjennombruddssmerte 
• Faktorer som øker/reduserer smerte 
• Døgnvariasjon 
• Ledsagende symptomer 
• Medikamenter – hva tar pasienten ? Alternativ behandling? 

 
• Adekvat smertelindring av konstant smerte :                                     

≤ 3 på NRS, > 12t/dag siste uke 
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Klassifikasjon  smerter  

• Akutt – kronisk 
• Nociceptiv  smerte 
• Nevropatisk smerte 
• Idiopatisk 
• Psykogen 
• Blandet  

 
• Gjennombruddssmerter  
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Nociceptive smerter 

•Stimulering av perifere nevroner i forskjellige vevsstrukturer, 
forårsaket av vevsskade /truende vevsskade 

 
•Nociceptiv somatisk:  velavgrenset, skarp, verkende, konstante 
•Nociceptiv  visceral:  diffus, dump, takvis, murrende 
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Nevropatisk smerte 

•Skade /dysfunskjon av perifere eller sentrale nervesystem 
•Forstyrret impulsregulering 
•Manglende samsvar mellom ytre stimuli og opplevelse av  
ubehag eller smerte 
• Stikkende, brennende, utstrålende, ”lyn fra klar himmel”, 
”elektrisk støt” 
•Responderer ofte dårlig på opiater 
•Anamnestisk sannsynlig affeksjon, bekreftet  tumorvekst v/MR 

 
 
 
 



H.Roaldset, overlege 02.02.17 

Nevropatisk smerte, forts: 

• Allodyni -  smertereaksjon på stimuli som normalt ikke utløser 
smerte 
 

• Hyperalgesi - økt smertereaksjon på stimuli som normalt utløser 
smerte 
 

• Hyperestesi -  unormal hudfølsomhet 
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WHO` smertetrapp 1986 

• 1. Perifert virkende : Paracetamol, NSAIDS 
 

• 2. Sentralt virkende: Svake opioider-  kodein, tramadol 
 

• 3. Sentralt virkende: Sterke opioider-                                        
morfin,  oksykodon, hydromorfon, fentanyl, buprenorfin, 
metadon (smertespesialist) 
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•1 PF = kodein 30 mg + paracetamol 400 mg (Pinex F  500 mg) 
•CYP2D6 : kodein -- morfin (30 mg kodein = 3 mg morfin) 
•7 - 14 % defekt enzymsystem,  7 % ultrarask omsetting 

 
•NB! Max paracetamol-dose : 4 g/døgn 
• 8 Pinex F eller 10 PF  ( kodein svarende til 25-30 mg morfin) 

Paracetamol – PF : 



Ekvianalgetisk potens i forhold til peroral morfin 

Medikament Ekvianalgetisk potens Virketid ? ? 

Morfin 1 4-5 timer 

Kodein 1/10 4-6 

Oksykodon 1,5 4-6 

Hydromorfon 5 4-6 

Fentanyl plaster 100 72 

Metadon doseavhengig 8-12 
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Metadon , ekvianalgetisk potens – morfin po/døgn 

• Morfin 30 –  90 mg ,    4 : 1 
• Morfin 90 – 300 mg,    8 : 1 
• Morfin  > 300 mg        12 : 1 

 
• Lang halveringstid – doseres x 2 
• Bivirkninger –  QT-forlengelse /Torsades de pointes, ikke i 

kombinasjon med andre medikamenter som gir forlenget QT-tid 
(> 50 «vanlige med.» ) 

• Økt arytmi-risiko ved samtidig hypokalemi 
• Metadonbehandling - smertespesialistoppgave 
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Oppstart av opiatbehandling 

•Morfin, oksykodon, hydromorfon(Palladon) po., ingen viktig forskjell i effekt 
eller bivirkningsprofil 

 
•Morfin fortsatt 1.valg pga lang klinisk erfaring, tilleggseffekt mot dyspnoe, 
angst og uro  

 
•Hurtigvirkende v/behov inntil x 6  ELLER  depotpreparat x 2 

 
•Hurtigvirkende dose =1/6 av døgndose 

 
•Doseøkning 25-50% av døgndosen 

 
•Økes depotdosen, behovsdosen økes tilsvarende 

 
•Laxanta fra dag 1 – aldri seponer, evt.dosereduksjon/nulles 
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Nyresvikt 

Opioider bør brukes med forsiktighet  ved nyresvikt 
(moderat-alvorlig nyresvikt GFR<30) 
 
Oksykodon er 1.valg  ved nyresvikt ( eller hydromorfon ) 
 
Fentanyl og metadon: metabolisering påvirkes ikke av nyrefunskjon 
 
Morfin: kan brukes i reduserte doser eller redusert dosefrekvens i   
              korttidsbehandling ( spesielt i terminal fase), forverrer ikke 

  nyresvikt, men uforutsigbar effekt, fare for      
  overdosering, bivirkninger 
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Fentanyl plaster 

• Uegnet til oppstart av opiatbehandling   
• 13-22 timer  til 50 %  effekt  etter applikasjon 
• tilsvarende langvarig effekt etter seponering ( lang 

observasjonstid v/overdosering)  
• Velegnet ved stabil opiatdose, og  når problemer med p.o 

medikasjon 
• Virketid 3 døgn (vanligvis) 
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Overgang fra Dolcontin til Fentanyl plaster 

• Gi morgendose Dolcontin, 100 mg (  200 mg/døgn) 
• Sett  på plasteret morgen/formiddag ( … omregnet   83,3 µg/t, 

start  50 µg/t eller 62µg/t ( 50 + 12) 
 

• Gi  ½ dose Dolcontin til kvelden ( 50 mg ), deretter seponer 
 

• Tett observasjon,  evt. Morfin hurtigvirkende 
 

• Forventet  optimal effekt etter  ca 24 t 
• Doseøkning hver 3.døgn 
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 Instanyl nesespray (fentanyl nasal) 

• Hurtigvirkende,  50, 100, 200 µg/dose.  
• min.60 mg morfin/døgn eller Fentanyl plaster 25 µg/t i minst 1 

uke)  
•  Dosen titreres  fra laveste dose til effekt, ingen klar relasjon 

med total døgndose fentanyl 
•  Max 4 behandlingsepisoder/døgn og minst 4 timer mellom hver 

behandlingsepisode 
• Annen behovsmedikasjon i tillegg 
• Max effekt etter 12-15 min 
• sublingualtbl.(Abstral)   
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Hvis opiatet ikke virker, og gir uakseptable 
bivirkninger 

• Vurder adjuvant behandling 
• Reduser opiatdosen 
• Forandre administrasjonsform, p.o - transdermalt-s.c - i.v 
• Skifte til annet opioid – opioidrotasjon 
• Behandle bivirkningen  
• Kombinere  flere opioider  ? 

 
 

• Henvise til smerteteam, palliativt team 



H.Roaldset, overlege 02.02.17 

Morfin , omregning av doser  i mg/døgn-endret 
administrasjonsform 
• Peroral –  s.c/ i.v    -    divider  på  3 

 
• morfin po     :   s.c       -    i.v          
•  30mg           :  10mg   -   10 mg   

 
• Effekt av peroral morfin :  ca 30 min 
• Effekt  av  s.c :                      ca 15 min 
• Effekt  av  i.v :                       ca 5-10 min 
 
Subcutan tilgang : SubQ, CADD-pumpe 
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Forekomst av opiat - bivirkninger 

• Kvalme            12 - 70 %   
• Kløe                  2 - 10 %   (hydrokortison krem, antihistaminer)  
• Obstipasjon    40 - 70 % ( laxantia , evt.opioidantagonist) 
• Kognitiv svikt  15 - 40 %  ( evt. haloperidol) 

 
• Respirasjonsdepresjon – SVÆRT sjelden 

 
• Oftest  forbigående 
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Opioid-indusert kvalme 
 

• Bytte opioid 
• Bytte administrasjonsform ( po til  TD/s.c/i.v) 
• Reduser opioid-dose, legg til adjuvans 

 
 

• Antiemetika:  
     metoklopramid, haloperidol, skopolamin TD, antihistaminer, 
olanzepin( Zyprexa),risperidon (Risperdal)  

 



H.Roaldset, overlege 02.02.17 

Targiniq: kombinasjon oxykodon/nalokson 

• Nalokson    : blokkerer  oksykodonets virkning på 
opioidreseptorene i tarm,  brytes ned i lever – ingen effekt på 
opioidreseptorene i CNS 
 

• Targiniq : Max dokumentert døgndose    :  160/80 mg 
• Redusert lever/nyrefunskjon – for høyt naloksonnivå, redusert 

analgetisk effekt 
• Mange årsaker  til obstipasjon, konvensjonell laxantia først, 

utelukke mekanisk ileus 
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Relistor – metylnaltrekson  (subcutant) 

• Blokkerer opioidreseptorene i tarm 
• Metylgr. – hindrer overgang til CNS  
• Brukes   kun hvis laxantia i tilstrekkelige doser ikke gir effekt, og 

mekanisk ileus utelukket, - EN dose, evt. gjentas etter 24t 
v/manglende effekt 

•  Obs  GI-perforasjon, STOR  forsiktighet  ved kjent/mistenkt  
lesjon/tumores i GI. 

• Forsiktighet v/nedsatt lever, nyrefunksjon 
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Adjuvans - nevropatiske smerter 

• Antiepileptika:    Gabapentin (Neurontin), pregabalin ( Lyrica) 
• Antidepressiva : Tricykliske  - amitriptyllin(Sarotex)  

           SNRI-duloksetin(Cymbalta), venlafaksin(Efexor) 
• Lokalanestetika : Bupivacain , Ropivacain, blokkader, epidural, 

spinal 
• NMDA-reseptorantagonister : Ketamin 
• Alfa2-agonister : Clonidin (Catapresan) 
• Kortikosteroider : Prednisolon/Dexametason – analgetisk, 

antiemetisk effekt, apetittstimulerende, hever stemningsleiet   
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Nevropatiske smerter, forts 

• Gabapentin : start lav dose -100 mg x 2 - 3  gradvis doseøkning 
hver 3.dag ( alder, allmentilstand) , maxdose 1200 mg x 3   
 

• Pregabalin – doseres x 2 ,  start 25-50 mg x 1 kveld,  gradvis 
opptrapping, maxdose 300 mg x 2 
 

• Bivirkninger antiepileptika: sedasjon, tremor i hendene 
 

• Amitriptylin – gis til kvelden 10 mg- 40 mg, bivirkning-
munntørrhet, sedasjon 
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Subcutan – intravenøs smertepumpe   

• Kontinuerlig tilførsel i tillegg til bolus 
• Lett styrbart 
• Ved kvalme, oppkast, subileustilstand 
• Ved intraktable smerter,  raskt økende opiatdoser uten 

tilstrekkelig effekt 
• Bryte  en vanskelig smertetilstand, ikke bare  i terminal fase 

 
• Bare analgetika i smertepumpe, evt. flere pumper  hvis behov for  

antiemetika, sedativa 
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Epidural – spinal smertepumpe 

• Egnet ved smerter lokalisert til et avgrenset kroppsområde 
• Lokalanestetika, opiater,  adjuvans (clonidin, adrenalin) 
• Kontinuerlig infusjon, bolus 
• Mindre bivirkninger (sedasjon) 
• Bivirkninger av lokalanestesika – motorisk /sensorisk blokkade, 

tap av muskelkraft i undereks.,  urinretensjon , kløe (opiater) 
• Tunnellert kateter, behandling   uker - måneder  
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Andre, invasive nerveblokkader 

• Coeliacusblokkade –  nevrolyse m/fenol eller etanol  (etter 
diagnostisk blokkade m/lokalanestetika), kan vurderes 
v/ca.pancreas – kvalme, abdominalsmerter 
 

• Andre  - sjelden 
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Opioider ved kronisk smertebehandling – Helsekrav til  
førerkort  ( Førerkortpruppe1)  

 
• det er klar medisinsk indikasjon 
• det er minst en uke etter sist doseøkning 
• det brukes  en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg 

orale morfinekvivalenter 
• legemidlene er langtidsvirkende, og 
• det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende 

opioid 
 



 
• Bruk av 2 legemidler (med sedativ effekt),  redusert angitt 

døgndose 50%. 
 

• Oppfyller ikke helsekrav ved bruk av 3 legemidler 
 

• Muntlig( evt skriftlig) informasjon til pasienten, og 
dokumentasjon  i journal 
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Referanser: 

• Statens  Legemiddelverk https://legemiddelverket.no  

•  RELIS database   https://relis.no/sok 

• Nasjonalt handlingsprogram i palliasjon : 
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-
retningslinj... 

•   

• Retningslinjer og handlingsprogrammer: anestesiologi og ... 
• legeforeningen.no/.../Anestesiologi/retningslinjer 

• Førerkort - Helsedirektoratet https://helsedirektoratet.no/forerkort 
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Akutt onkologi 

• Tilstander relatert til kreftsykdommen 
– Fra diagnosetidspunkt og frem til terminalfasen 
– NB! Noen pasienter har ikke kjent kreftdiagnose 
– Comorbiditet kan bidra til kompleksitet 

 
– Noen ganger avstå fra behandling 

 

• Tilstander relatert til tumorrettet behandling 



Akutte tilstander relatert til 
kreftsykdommen 

• Manifest el. truende tverrsnittslesjon 
• V. cava superior syndrom 
• Alvorlig luftveisobstruksjon 
• Intracranielle tumores (primære og sekundære) 
• Akutt nyresvikt 
• Livstruende elektrolytt-forstyrrelser, hyppigst hyper-Ca 
• Malign hjertetamponade 
• Akutte abdominaltilstander, inkludert ileus 
• Intraktable symptomer (smerte, kvalme, dyspné mm.) 

 
• En rekke tilstander ikke spesifikke for malign sykdom 

        Bl.a. infeksjon, thrombose/emboli, blødning,  
        akutte psykiatriske tilstander 



Akutte tilstander relatert til 
tumorrettet behandling 

• Febril nøytropeni 
Relatert til kjemoterapi 

• Kvalme, oppkast, dehydrering 
Relatert til kjemoterapi el. strålebehandling 
 



Omtale av følgende akutte tilstander 

Relatert til kreftsykdommen: 
• Manifest el truende tverrsnittslesjon 
• V. cava superior syndrom 
• Alvorlig luftveisobstruksjon 
• Intracranielle tumores 
• Akutt abdomen 
• Akutt nyresvikt 
• Hyper-Ca 

 
Relatert til tumorrettet behandling: 
• Febril nøytropeni 
• Kvalme, oppkast, dehydrering 

 



Akutte tilstander relatert til 
kreftsykdommen 



Tverrsnittslesjon - epidemiologi 

• Neoplastisk medullakompresjon (symptomgivende) rammer ca 5 % av  
alle kreftpasienter 

• Vanligvis i forløpet av erkjent kreftsykdom 
• Hyppigst ved ca.bronchiale, ca. mammae el. ca. prostatae  

(totalt ca 50 % av tilfellene)  
Forekommer også ved malignt lymfom, myelomatose, malignt melanom,  
ca. renis og sarcomer m.fl.  

• Kan være første tegn på kreftsykdom 

N Engl J Med 1992;327:614-619 



Tverrsnittslesjon - klinikk  

Anamnese/ funn ved klinisk us:  
• Økende (intraktable) ryggsmerter hos (kjent) kreftpasient  

Verre ved hoste/bruk av bukpressen 
1. symptom, kommer ofte lenge før nevrologiske utfall 

• Pareser/paralyse  
• Nedsatt sensibilitet (stikk/berøring) under nivået  

(evt. cauda equina-syndrom) 
• Sfinkter-affeksjon (inkontinens, urinretensjon, mm) 
• Klinisk nivådiagnose kan være 1-2 segmenter ulikt eksakt anatomisk nivå 



Tverrsnittslesjon 

• Lesjonen starter typisk i corpus og 
vokser bakover og inn mot 
spinalkanalen 

• Epidural lokalisasjon vanligst 
 

• Sjeldnere lokalisasjoner: 
– Intramedullært 
– Subarachnoidalrommet 
– Paravertebralrommet, 

gjennom intervertebral- 
foramina  

N Engl J Med 1992;327:614-619 



Tverrsnittslesjon forts. 

Lokalisasjon:  
• Hyppigst ekstraduralt i Th-columna (70%),  

L-columna (20%), C-columna (10%) 
• Meningeal (intradural) carcinomatose gir ofte multifokale utfall  

i mange nivåer 
• Epidural intraspinal tumor kan forekomme i flere nivåer 

 
Differensialdiagnoser: 
• Paraspinal abscess gir ofte, men ikke alltid typisk infeksjonstegn  

(feber, kjent septisk utgangspunkt m.m.). 
• Osteoporotisk kompresjonsfraktur, vanskelig diff.diagnose 

N Engl J Med 1992; 327:614-619 

 



Tverrsnittslesjon - radiologi 

• NB! Ofte multiple lesjoner 
• Skjelettlesjoner hos ca 85 % (vanlig rtg.) 
• CT brukbar, evt. med intraspinal kontrast 
• MR suverent beste undersøkelse  

MR total-columna bør gjøres 
 
 N Engl J Med 1992;327:614-619 

 



Tverrsnittslesjon - behandling 

HASTER!  
 

• Nevrologiske utfall er vanligvis irreversible 
• Viktig å forhindre nevrologiske utfall og /el bevare funksjon  

 
• Steroider mot ødemet  

Dexametason 4-(8 mg) x 4 iv el.  
metylprednisolon 16 mg x 4 po 

• Strålebehandling mot lesjonen(e)  
• Laminectomi og/eller ortopediske inngrep for å avstive columna  

og gjenopprette spinalkanalen 
Postoperativ strålebehandling 
 

 



V. cava sup. syndrom - etiologi 

• Malign tumor (90 % av tilfellene) 
– Ca. bronchiale – hyppigst! 
– Malignt lymfom 
– Metastaser 

 
• Differensialdiagnoser 

– Infeksjoner 
– Aorta-aneurisme 
– Sarkoidose 
– Fibrose efter tidligere strålebehandling 
– Langvarig CVK-behandling  

 



V. cava sup. syndrom - behandling 
• Steroider 
• Ekstern strålebehandling 
• Medikamentell tumorrettet behandling 
• Stenting (intravaskulær) 
• Kirurgi 
• Thrombolytisk behandling 
• Rent symptomlindrende behandling (opioider, oksygen,  

bronkolytika mm) 



Alvorlig luftveisobstruksjon 
• Etiologi: 

– Kompresjon av luftveiene utenfra 
(primærtumor el metastaser) 

– Endoluminal tumor 
 

• Behandling: 
– Ekstern strålebehandling 
– Endocavitær strålebehandling (også efter tidligere ekstern beh.) 
– Medikamentell tumorrettet behandling 
– Endocavitær laserbehandling 
– Stenting 
– Rent symptomlindrende behandling 

 



Intracranielle tumores 

Etiologi: 
• Primære hjernesvulster 

Hyppigste kreftform hos barn (30%) 
Sjelden hos voksne (ca 3%) 

• Hjernemetastaser 
10-30% av alle kreftsvulster metastaserer til hjernen,  
hyppigst ca. mammae, ca. bronchiale og malignt melanom  

Symptomer: 
• Oftest gradvis utvikling av symptomer 
• Akutte/subakutte hendelser: 

– Epileptisk anfall 
– TIA-lignende anfall 
– Blødning i tumor/metastase → ulike former for nevrologiske utfall 
– Økt intracranielt trykk  



Intracranielle tumores forts. 

Behandling: 
• Symptomatisk 

– Steroider (dexametason iv el metylprdnisolon po) 
– Diazepam iv el rectalt 
– Antiepileptika 

• Tumorrettet behandling 
– Kirurgi 
– Strålebehandling, evt. stereotaktisk strålebehandling 
– Kjemoterapi 



Akutt abdomen 
Etiologi: 
• Tarmperforasjon 

 OBS! Steroider 
– Primærtumor / metastaser 
– Divertikler 

• Subileus/ileus 
– Primærtumor / metastaser 
– Benigne årsaker: Adheranser, fibrose efter strålebehandling, + + 

• Obstipasjon 
• + + + + + 

 
Symptomer/funn ved klinisk us: 
• Veldig varierende bilde! 
• OBS! Steroider maskerer både symptomer og funn 

 



Akutt abdomen forts. 

Behandling: 
• Individuell vurdering av multidisiplinært team!  

 
• Kirurgi (åpen el. laparoscopisk) 
• Endoskopisk behandling 

– Stenting 
– Laserbehandling 
– Koagulasjon av blødningsfoci 

• Percutan endoscopisk gastrostomi (PEG) 
• Medikamentell behandling 

– Morfin, haloperidol, butylscopolamin, octreotid (ileus/subileus) 
– Steroider 
– + + 



Akutt nyresvikt 
Etiologi: 
• Prerenal årsak 

– Vaskulær årsak pga tumoraffeksjon 
– Dehydrering 

• Intrarenal årsak 
– Myelomatose: Tubulær skade pga paraproteinuri + evt. hyper-Ca 
– Hyper-Ca 
– Spontan tumorlyse: Raskt cellehenfalll med utskillelse av urinsyre.  

Sees ved maligne lymfomer, leukemi 
– Nefrotoksisk kjemoterapi 

Ofte i kombinasjon med dehydrering og/el medikamentinteraksjoner 
– Infeksjon 

• Postrenal årsak 
– Tumor som klemmer av ureteres (primærtumor el metastaser) 
– Tumor i blære el prostata som affiserer ureter-ostiene 

 



Akutt nyresvikt forts. 

Behandling: 
• Tumorrettet behandling (ulike modaliteter avhengig av primærtumor) 
• Hydrering 
• Postrenal årsak 

– Percutan pyelostomi 
– Ureterstent (innlagt ultralyd-veiledet el. cystoskopisk) 

 



Hyper-Ca 

• Potensielt livstruende 
• Forekommer hos ca 10 % av alle kreftpasienter 
• Hyppigst ved ca. mammae, ca. pulm og myelomatose 
• Forekommer oftest hos pasienter med skjelettmetastaser, men sees også 

uten skjelett-patologi 
• Symptomer: 

– Ofte diffuse 
– Tretthet/svakhet, kvalme, forstoppelse, diurese ↑, smerter ↑,  

apati, forvirring 



Hyper-Ca forts.  

• Behandlingsindikasjon: 
– Total serum-Ca > 3.0 mmol/l 
– Ionisert Ca > 1.6 mmol/l 

 
NB! Husk kontroll av albumin 
 

• Behandling: 
– Hydrering! 

Isoton NaCl 2 - 4l/døgn, + evt. liten dose diuretikum 
–  Bisfosfonater 
– Tumorrettet behandling evt. 

 



Akutte tilstander relatert til 
tumorrettet behandling 



Febril nøytropeni 

• Definisjon: Nøytrofile granulocytter < 0.5 x 109/l 
Feber: En enkeltmåling ≥ 38.5°C eller 2 målinger ≥ 38.0°C med minst 2 
timers intervall  

• OBS! Infeksjonssymptomer kan være sparsomme 
• Relatert til benmargsdepresjon pga kjemoterapi 
• Ved utskrivelse efter kur får pasientene skriftlig informasjon om å kontakte 

lokalsykehuset øyeblikkelig 
• Ø. hjelp innleggelse! 
• Livstruende tilstand 

Kan ubehandlet føre til døden i løpet av timer 
 



Kvalme, oppkast, dehydrering 

• Stor variasjon i emetogent potensiale for ulike cytostatika 
• Senkvalme etter kjemoterapi ofte underrapportert og dermed 

underbehandlet 
• Strålebehandling (spesielt mot abdomen og bekken) kan gi  

kvalme og oppkast 
• Langvarig kvalme og oppkast kan medføre alvorlige 

elektrolyttforstyrrelser og/el nyresvikt 
• Enkelte cytostatika er nefrotoksiske 
• OBS! Dehydrering som gir økt risiko for medikament-bivirkninger  

og -interaksjoner 
 

 



Kvalme, oppkast, dehydrering  forts. 

Behandling: 
• Sykehusinnleggelse kan være nødvendig! 
• Antiemetika 

NB! Ikke po administrering av medikamenter så lenge pasienten 
kaster opp 

• Hydrering 
• Korreksjon av elektrolyttforstyrrelser 

 



Akutte onkologiske tilstander 

• Alltid individuell vurdering om tilstanden skal behandles eller ikke, 
evt. hvor intensiv behandlingen skal være 

• Pasientens generelle tilstand og forventet levetid vesentlige 
momenter 

• Pasientens ønske, kfr. Pasientrettighetsloven 
• Fortløpende evaluering av situasjonen,  

evt. revurdering av tiltak 
 

 



Akutte onkologiske tilstander 

Stort spenn: 
• Noen ganger full satsing i form av tumorrettet behandling og 

nødvendig støttebehandling 
– Gjelder selvsagt pasienter med kurativ behandlingsmålsetting 
– Av og til også pasienter i palliativ fase 

 
• Andre ganger kun rent symptomlindrende behandling og  

god pleie frem til død 
 

 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Økonomiske utfordringer  
for kreftpasienten  
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Marit Gudim 
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Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Langvarig sykdom 
= 

reduserte inntekter 
+ 

økte utgifter 
 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Kreft og levekår    Fafo-rapport 2009:06  

• Nesten 1 av 3 har opplevd negative endringer i økonomien etter 
kreftdiagnose 
 

• 1 av 4 har problemer med å klare løpende utgifter og/eller uforutsett 
utgift på 5000 kroner 
 

• Sårbare grupper 
– Gjennomgått mer enn to behandlingstyper  
– Fått spredning/tilbakefall 
– To eller flere sykdommer i tillegg til kreft 
– Enslige, enslige forsørgere, endret sivilstatus etter diagnose 
– Utenfor arbeidslivet 

 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Å drøfte økonomiske konsekvenser av sykdommen  
med pasienten 

åpner for mulighet til planlegging  
og øker opplevelsen av  

mestring og kontroll 
 
 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Sykepenger 
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            Bostøtte 
 
 
 Velferdspermisjon 
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Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Ytelser ved bortfall av arbeidsinntekt 

• Sykepenger 
 

• Rehabiliteringspenger 
• Yrkesmessig attføring                    Arbeidsavklaringspenger 
• Tidsbegrenset uførestønad                          01.03.10 

 
 

• Uførepensjon   Uføretrygd fra 01.01.15 
 

• Økonomisk sosialhjelp 
 

 
 Max beregningsgrunnlag i folketrygden pr. 01.05.16 

6xG = 555.456,- 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Sykepenger 
– 52 uker går veldig fort!  

 NAV gir informasjon om maksdato for sykepenger 
  
– Sykepenger fra Folketrygden opp til 6 x G (pt 555.456,-) 

 Arbeidstakere 
 Selvstendig næringsdrivende 
 Frilansere 

 
– Gradert sykmelding, enkeltstående behandlingsdager (4.4 i 

sykmeldingsblanketten)  
 Aktiv sykmelding opphørte 01.07.11 
 

– Opparbeiding av nye rettigheter: 
 26 uker i inntektsgivende arbeid før ny periode er opptjent 
 
 
Sykmelding av pårørende? 

Syk av belastningene? Sorg? Eller omsorg og pleie?  
 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

  Pleiepenger      

1. Pleie av nærstående i livets sluttfase 
– ved pleie i hjemmet  
– forutsetter sykepengerettigheter hos den som pleier og utbetales 

tilsvarende sykepenger 
– inntil 60 arbeidsdager som ikke nødvendigvis benyttes 

sammenhengende 
– dagene kan deles mellom flere pårørende 
– Legeerklæring NAV 09-12.05 

 
2. Barns sykdom 

- ved livstruende eller svært alvorlig sykdom for barn under 18 år 
- kan graderes ned til 50% 
 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Hjelpestønad  (NAV-trygd) 

• ved særskilt behov for tilsyn eller pleie i hjemmet p.g.a. varig sykdom (2-3 
år eller lengre) 
 

• behov for hjelp minst 2,5 t. pr. uke 
 Eksempelvis hjelp til dusj, av- og påkledning, følge til toalett, opp av 

stol/seng, ta medisiner, spise…  
   
• pleien/tilsynet utføres av private 

 
• ytelsen er skattefri – pt kr 1.201,- pr. mnd 
 
• gis som hovedregel ikke for mer enn 3 mnd tilbake i tid fra søknadsdato 
 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Pårørende hjelper til med stell og pleie 
- oversikt over ulike ordninger 

 
• Hjelpestønad (NAV-trygd) 

 

• Pleiepenger i livets sluttfase (NAV-trygd)  
 

• Omsorgslønn (kommune) 
 

• Pensjonspoeng for ulønnet omsorgsarbeid (NAV-trygd) 
 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Hva skjer med inntekten når retten til 
sykepenger opphører? 

 
Forbered pasienten på 

nedgang! 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Arbeidsavklaringspenger 
Vilkår:   
Arbeidsevnen nedsatt med minst 50 prosent  og en av følgende:  
  - Er under aktiv behandling 
  - Mens uføresøknad blir vurdert (inntil 8 mnd) 
  - Er student med behov for aktiv behandling for å gjenoppta 

 studier og har brukt opp retten til stipend under sykdom fra 
 Lånekassen 

 
• Utgjør 66 prosent av inntekstgrunnlaget (inntekt over 6G regnes ikke 

med i grunnlaget) 
 Minsteytelse på 2 G (pt 185.152,- pr år) 
 Barnetillegg kr 27,- pr barn under 18 år som forsørges 
  
• Meldekort må sendes hver 14. dag for å få utbetaling - kan søke fritak 
• Kan mottas i inntil 4 år  

 
 
 
 
 
 
 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Uføretrygd  
- uførepensjon erstattet av uføretrygd 01.01.15 

• Varig redusert inntektsevne med min. 50%  
– 40% om du mottar AAP på søknadstidspunktet 

 
• Beregningsgrunnlaget er gjennomsnittsinntekten i de tre beste av de fem 

siste årene før du ble ufør. Inntekt opptil 6G for hvert år regnes med 
 

• Uføretrygden utgjør 66 prosent av beregningsgrunnlaget og justeres i 
forhold til uføregraden. Garantert minsteytelse 2,28G/2,48G 
 

• Uføretrygden reduseres dersom du har mindre enn 40 års trygdetid 
 

• Uføretrygd kan utløse andre rettigheter og forsikringer  

 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Tannbehandling  

Dekkes fullt ut etter offentlige takster ved 
• Kreft i munnhulen og tilgrensende vev 
• Infeksjonsforebyggende behandling 

 
Deler kan dekkes etter offentlige takster  
• Dersom kreftbehandlingen har medført munntørrhet over tid og økt 

kariesaktivitet 
 

Tannlege vurderer retten til å få dekket tannbehandling og 
tannlege søker HELFO 
 
Fri tannbehandling i offentlig tannhelsetjeneste for pasienter på 
sykehjem og pasienter med hjemmesykepleie i mer enn 3 mnd. 
 
 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Problemer med forflytning 
- oversikt over ulike ordninger 

• Transport til lege og behandling (Helseforetakenes senter for Pasientreiser) 
 

• Reisetilskudd til og fra jobb (4.3 i sykemeld. blankett – NAV-trygd)  
 

• TT-kort til fritidsreiser – obs vilkår!! (kommune) 
 

• Parkeringstillatelse for forflytningshemmede – sjåfør/passasjer (kommune) 
 

• Grunnstønad til transport  
 – ekstrautgifter må minst tilsvare sats 1, pt kr 670,- pr mnd (NAV-trygd) 

 
 
 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

 
Fysioterapi  
 
 

1. januar 2017 ble det endringer i egenandelstak 2 og 
diagnoselisten ble avviklet 

 
• Fjerner egenandel for barn under 16 år 
• Senker egenandelstak 2 fra 2.670,- til 1.990,- 
• Automatisk frikort også for egenandelstak 2 
• Avvikler diagnoselisten –> alle må betale egenandel 



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Næringstilskudd 

  
 Alle kreftpasienter kan få 

næringstilskudd på blå 
resept 

 
 Forskrift om stønad til dekning av 

utgifter til viktige legemidler mv. 
(blåreseptforskriften)  

 Hjemmel: Fastsatt av Helse- og 
omsorgsdepartementet 28. juni 2007 med 
hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 
(folketrygdloven) § 5-14 fjerde ledd og lov 5. 
august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme 
sykdommer § 6-2.  
Endringer: Endret ved forskrift 12 feb 2008 nr. 134.  

 
§ 6. Næringsmidler  
Folketrygden yter stønad til næringsmidler ved:  
1. Sykelige prosesser som affiserer munn, svelg og 

spiserør og som hindrer tilførsel av vanlig mat. Sykelige 
prosesser som affiserer mage eller tarm, og som 
hindrer opptak av viktige næringsstoffer. 
Stoffskiftesykdom (metabolsk sykdom). 
Behandlingsrefraktær epilepsi (ketogen diett).  

2. Laktose-, melkeproteinintoleranse eller -allergi hos 
barn under 10 år.  

3. Fenylketonuri (Føllings sykdom).  
4. Behandling av kreft/immunsvikt eller annen sykdom 

som medfører så sterk svekkelse at næringstilskudd er 
påkrevd.  



Seksjon psykososial onkologi, Radiumhospitalet 

Legatmidler 

 Eks: Kreftforeningen gir støtte 
til kreftpasienter som har fått 
økonomiske vanskeligheter 
p.g.a. sykdom og behandling. 

 
 Mer info og søknadsskjema på 

www.kreftforeningen.no 



Takk for oppmerksomheten! 



Psykiske plager / lidelser hos kreft- 
& palliative pasienter 

 

-psykiatrisk komorbiditet 

Jon Håvard Loge 
Oslo universitetssykehus / 

Universitetet i Oslo 
 
 



Spørsmål 

• Hvilken rolle spiller fastlegen/kan fastlegen spille i forhold til 
kreftpasientenes spesifikke psykologiske utfordringer og psykiske 
reaksjoner? 
– V/ diagnosetidspunkt 
– Under langvarig kurativ / livsforlengende behandling 
– For den kroniske kreftpasienten 

 Med seneffekter og sammensatte plager 
– For den palliative kreftpasienten 

 Og familien / de etterlatte 
– Hvordan bedre systematikk i samhandlingen? 

 



Disposisjon 
• Kort oversikt aktuelle psykiske sympt./ lidelser v/ kreft 
 Normalitet vs. lidelse 
 Depresjon 
 Angst 
 Delirium 

• Diagnostikk og behandling i praksis 
• Mål for undervisningen: 
 Kjenne til sentral psykiatrisk komorbiditet hos kreftpasienter 
 Kjenne spesielle utfordringer 
 Reflektere over samhandling?  

 «Psyken» ikke ivaretatt i spesialisthelsetjenesten 

 



Psykiske lidelser ved kreft 
 

- en grov oversikt 



Psykiske symptomer hos kreft / 
palliative pasienter 

• Normalreaksjoner:  
• Irritabilitet, engstelighet, tristhet, sorg…. 

• Akutte belastningslidelser: 
• Sterkere normalreaksjoner av kort varighet 

• Tilpasningsforstyrrelser: 
• Mer enn forventet… & lengre varighet (> 14 dager) 

• Angst,  Angst + Depresjon,  Depresjon,  Atferd 

• «Psykiatriske lidelser» 
• Depresjonslidelse, angstlidelser….. 

”Normalt” 

Tilstand 



Tenkt forløp psykisk ubehag v/ kreft 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Frisk
Diagnose

Behandling

Utskriving

1 år
Tilbakefall

• Noen sårbarhetsfaktorer 
 Ung alder – ungdom! 
 Omsorg for barn 
 Manglende støtte 
 Tidligere neg. erfaringer 
 Smerte 
 Krefttype? Utseende? ØNH-

kreft? Brystkreft? 
 Tidl. psykisk lidelse 
 Personlighetstrekk  

– ”Ta det faktorer” 
(neurotisisme) 

 …………. 



Angst og depresjon 
- kontinuerlige fenomener  

• Frykt = en normal reaksjon 
 Respons på ytre trussel (Kierkegaard) - samme opplevelse som angst 

 Vanlig i kreftforløpet  

 For eksempel: engstelighet, bekymring, irritabilitet v/ «dårlige nyheter» 

• Tapsopplevelser / forventet tap      sorg / tristhet 
 Følger forløpet av kreft 

 Tap ledsaget av sorgprosess - individuelt forløpende 

 Håpløshet / håp / uvelbefinnende / bekymring / nedsatt stemningsleie / 
tristhet: fluktuerer over perioder 



Psykiske lidelser - palliative pasienter 

• Angstlidelser – flere typer 
• (Generalisert, OCD, Fobier), Panikk lidelse, PTSD.... 

• Stemningslidelser = depresjonslidelse 
• “Organiske” tilstander 

• Demens, delirium  …. 

• Psykiatriske diagnoser = “man-made” 
• Hierarkisk – depresjon utelukker tilpasningsforstyrrelse 
• Samme symptom i ulike tilstander – angst i depresjon 

• Geriatriens 3 D’er (demens, delirium, depresjon) 
• Palliasjonens DDT: Delirium, Depresjon, Tilpasningsforstyrrelse 



Depresjon 



Depresjonslidelse - diagnosene 

• Tilpasningsforstyrrelser - F. 43 
 Kraftigere  / lengre varende reaksjon på stressor 

 Kortvarig (<1 mnd) / langvarig (<2år) 

 Depressiv / angst + depressiv 

• Depressiv episode -  F.32 
 Mild, moderat eller alvorlig (antall sympt. / intensitet) 

• (Bipolar stemningslidelse = MD lidelse) - F.31 
 Erkjent før kreftsykdom 

 Maniformt bilde v/ for eksempel steroider – differensial-diagnose delirium 



DSM-5-kriterier depresjonslidelse 
-kriteriene må justeres ved aktiv kreftsykdom 

 

Kriterium 1 Type depressivt symptom 

1. Nedsatt stemningsleie 2 Psykologisk 

2. Anhedoni * 2 Psykologisk (?) 

3. Anoreksi / vekttap Somatisk 

4. Insomni / hypersomni Somatisk 

5. Psykomotorisk agitasjon / retardasjon  Somatisk 

6. Fatigue Somatisk 

7. Skyldfølelse Psykologisk 

8. Nedsatt evne til konsentrasjon Psykologisk 

9. Tilbakevendende tanker om død / selvmord Psykologisk 
1:  Fem eller flere av kriteriene har vært tilstede de siste 14 dager og er en  

 forandring fra tidligere fungering 
2: Ett av disse kriteriene må være tilstede 
*: Anhedoni= manglende evne til glede seg over stimuli som vanligvis utløser glede 



Forekomst - europeiske data 2011 

• 17 «sites» – antatt av de beste i Europa 
 Tverrsnittstudie 

• 1070 pasienter – 50% norske 
 Inkurabel kreftsykdom – metastatisk / lokalavansert 

• Forekomst depresjonslidelse: 
 14% i.h.t. DSM-systemet 
 ¼ av disse fikk antidepressiva 

• 13% fikk antidepressiva for annet enn smerte 
 80% av disse ikke deprimert – trolig effekt antidepressiva  

Lie et al, JAD 2014 



Forekomst - norske data 2005-6 
• Brukt indirekte mål på depresjonslidelse 

 Forskriving av antidepressiva  
 Pasienter som døde av kreft 2005-6 (N=10 000) 

• 22% forskrevet a.d. siste leveår 
 TCA: 23%, SSRI: 56%, Andre: 21%  
 Som i normalbefolkning! 

• Forskrivere 
 Allmennleger 50% 
 Leger uten spesialitet (LIS): 27% 
 Indremedisinere: 5,5% 
 Kirurger: 5% 
 Onkologer:  3% 

Brelin et al 2012 



Kreftoverlevere: forekomst depresjon & angst  

• Metaanalyse 2013 
• 16 studier depresjon (N=51 300 vs 217 600) 

 Prevalens: 11,6% vs 10,2% (p=0,17) 

 Avtagende med tid fra diagnose 
 Mange kreftformer ikke inkludert 

• 11 studier angst (N=48 900 vs 226 400) 
 17,9% vs 13,9% (p=0.039) 

 Ikke skilt på type angst – PTSD-liknende symptomer OBS! 
 Økende med tid fra diagnose? 

• Manglet prediktorer & mellomliggende variabler 
 

Mitchell AJ. LancOnc 2013 



Diagnostikk - depresjonslidelse 



Hva forteller pasientene? 
30 pas. på antidepressiva 
•Nedsatt stemningsleie & anhedoni! 
•Uro, vedvarende fokus på sykdom, søvnforstyrrelse, 
skyldfølelse & tanker på døden som en løsning 
•Appetitt & vekt, fatigue og psykomotorisk retardasjon 
uadskillelig fra kreftsykdom 
•“Nye” symptomer: fortvilelse, angst og tilbaketrekking 

 
 



Diagnostiske utfordringer 
• Normalreaksjoner vs psykisk lidelse 

• Glidende overganger:  sorg – depresjon 

• Diagnosekriterier må modifiseres 

• Ukjent naturlig forløp - fluktuerende?  
• Symptommangfold – stressreaksjon (biopsyk.)  

• Hva er symptomene uttrykk for? Sorg? Depresjon? Ubehandlet 
smerte? +++ 

• Alltid behandle somatiske symptomer først? 
• Smerte – depresjon 
• Dyspnø - angst 



Diagnostikk - generelt 
• Psykiatriske tilstander hos somatisk syke 

 Underdiagnostiseres  - “forståelige” 
 Pasienter forteller ikke spontant - men lettet over å bli spurt  

• I klinisk praksis - sykehusleger spør ugjerne om psyken 
 Emosjonelle symptomer: Åpne spørsmål  
 Kognitive symptomer: Lukka spørsmål 

• Strukturerte psyk. intervjuer (forskning) 
• Rating-scales (HADS, MADRS): ÷ diagnostiske 
• Gullstandard = kliniske intervju 
• Screening ikke verdt innsatsen:  

– ”Are you depressed?” (Chochinov Am J Psych 1997) 

– + ”Are you anhedonic?” (Low, JPSM, 2009) 

 



Intervjuet 
• Det beste hjelpemiddelet  

 Kombinert med observasjon 

 Kan også gjentas 

 Terapeutisk effekt v/ uro/bekymring/motløshet 

• Subjektive plager vurderes ved 
 Åpne spørsmål 

 Empatisk tilnærming 

 Fokus på plager, mestring og behov for hjelp 

• Kartlegg i intervjuet:  
 Type plage, intensitet, varighet, fluktuasjon, hva letter, hva forverrer, 

tidligere plager, funksjonsnedettelse, ressurser: egne og sosial støtte 



Depresjonsdiagnostikk i praksis 
- smerte først? 

• Stemningsleie 
 Typisk mangel på variasjon 

• Anhedoni – manglende glede & lyst 
• Skyldfølelse / selvbebreidelse 
• Konsentrasjonsvansker (?) 

 Korriger for evt. medikamenter 

• Funksjonsnedsettelse mer enn forventet 
• Varighet 

 14 dager – for lenge?  

• Tilleggsymptomer 
 Uro / engstelse / selvmordstanker / eutanasi… 

• MADRS evt. – men dropp somatiske spørsmål 



Behandling depresjonslidelse 



Terapeutiske utfordringer 

• Psykisk lidelse: ekstra belastning 
 For pasient og pårørende  

• Få klinisk kontrollerte studier 
• Indikasjon & monitorering: optimal praksis? 
• Multisymptomatiske / multisyke pasienter 

 1. Prioritet: Behandle somatiske plager? 
 Smerte – depresjon 
 Dyspnø - angst, o.s.v. 
 Optimalt? 

•Hvem skal behandle? Kommunisere over linjene 
 Ny utfordring 



- terapeutiske utfordringer forts.  

• Økt sedasjon ofte uønsket 
 Ytterligere forringelse av livsutfoldelse 

• De fleste er eldre pasienter 
 Følsomme for antikolinerge bivirkninger 

• Endret farmakokinetikk 
 Underernæring o.s.v. 

• Ikke-registrerte preparater aktuelle? 
 Sentralstimulantia? Ikke aksept i Norge 

• Kort levetid - ønsker rask effekt 



Bruk av antidepressiva – effektivt? 

• 25 studier 1985-2009 – 4 på kreftpasienter 
• Sikker effekt som øker over tid 
• Forskjell type AD ikke evaluerbart 

 Mulig mer drop-outs på  TCA 

• Akseptabilitet, tolererbarhet, effekt på QOL og funksjon ikke 
evaluerbart 



Start av behandling 

• Lloyd-Williams et al, Pall Med 1999 
 106 / 1046 (10%) konsekutive fikk antidepressiva 
 80% startet < 14 dager før død        ineffektivt 

• Overdiagnostikk depresjonslidelse? 
 F.eks. dårlig almenntilstand før død 

• Eller venter for lenge med å starte behandling? 
• Norge (Brelin 2012) 

 10% som dør av kreft  – starter antidep. siste 30 dager 
 5% starter siste leveuke – diagnostikk av døende 



Behandlingsalgoritme 
 

Praktisk gjennomføring av psykofarmakologisk behandling 

1. Definer et målbart symptom for å evaluere behandlingen 

2. Definer et forventet resultat med eventuell latens periode 

3. Definer forventede bivirkninger 

4. Vurdér mulige medikament-interaksjoner 

5. Monitorer 2, 3 og 4 med faste intervaller etter behandlingsstart 

 



The Management of Depression  
in Palliative Care 

 
CLINICAL GUIDELINES 

         

        



Europeiske guidelines 

• Forebygging = god «bredspektret» lindrende behandling 
• Diagnostikk  

 Risikofaktorer – systematisk screening? 
 Psykologiske symptomer  
 Klinisk diagnose 

• Behandling 
 ADs – uavklart hvilke(t) 
 Psykologisk behandling – uavklart hvilken type 

 



Informasjon – undervurdert? 
• Husk at mange uforberedt på psykisk komorbiditet 
 Derfor en dårlig nyhet 

• Informasjon som behandlingsmotivasjon 
 Redusere følelsen av personlig svikt 

• Dårlige nyheter (SPIKES-protocol) 
 Setting 
 Perception 
 Invitation 
 Knowledge 
 Empathy 
 Summary 

 

Walter F. Baile, The Oncologist 2000 
SPIKES—A Six-Step Protocol for  
Delivering Bad News: Application to the  
Patient with Cancer 

http://theoncologist.alphamedpress.org/search?author1=Walter+F.+Baile&sortspec=date&submit=Submit


Forespørsel om eutanasi / PAS 

• Forespørsel = depresjon / håpløshet  
 Underkommunisert fra Nederland 
 4x høyere forekomst depresjon  (van der Lee, JCO 2005) 

• Kvalitativ studie av 18 palliative pasienter 
 Frykt for smerter / smertefull død 
 Utløste tanker om Eutanasi / PAS 
 Tanker om E / PAS fulgte smertenivået – fluktuerte 
 Redsel for ikke-tolererbare smerter 
 Tanker om E / PAS = mestringsstrategi 
 Pas. trodde at fikk optimal smertelindring!! 

• Hva uttrykkes i ønske om å dø? Hva ligger bak? 

(S Johansen 2005) 



Angst- og panikklidelse  



Angst, symptom & lidelser 

• Angstneurosen avskaffet i 1968 
• Angst = uspesifikt symptom 

 Ikke tilstede ved angstlidelse som OCD  

• Angstlidelser – heterogen gruppe 
 Fobier 
 Tvangslidelser (OCD) 
 Generalisert angstlidelse  - angstneurose 
 Panikklidelser   - angstneurose 
 PTSD 
 Andre 

– Akutt stresslidelse 
– Angstlidelse som direkte følge av …..somatisk tilstand 
– Substansbetinget 

   



PTSD – PTSD subsyndromalt 

• Økende fokus senere årene – spes. overlevere 
 Selvstendig eller komorbid til andre plager (fatigue) 
 Intrusjon (gjenopplevelse), hyper-arousal & unngåelse 

• Spesielt hos de mest intensivt behandlede 
 Høydose-behandling - omfattende kjemoterapi med langvarig sykelighet 
 Komplikasjoner som medfører intensivbehandling 

• Forekomst varierer derfor mellom grupper 
 1/3 vedvarende eller forverrede symptomer 12 år etter NHL (Smith SK) 

 Mellomliggende andre plager (fatigue) 

 



Panikkanfall – ikke kodbar lidelse 

• Avgrenset episode med intens frykt eller ubehag der >4 av 
følgende utvikles brått og når topp i løpet av 10 minutter: 

1. *Palpitasjoner, hjertebank eller forøket puls 
2. *Svetting 
3. *Skjelving / risting 
4. *Følelse av åndenød 
5. Kvelningsfornemmelse 
6. *Smerter / ubehag i brystet 
7. *Kvalme eller abdominalt ubehag 
 
* = Somatisk symptom 

 
 



-panikkanfall forts.  

 8. *Følelse av svimmelhet / ustøhet / ørhet / besvimelse  
 9. Derealisasjon / depersonalisasjon 
10. Frykt for å miste kontroll eller forstand 
11. Frykt for å dø 
12. *Parestesier 
13. *Frysninger eller varmefornemmelser 
 
* = Somatisk symptom 



Klinisk bilde - panikklidelse 
• Plutselig debut – ofte ved alvorlig livshendelse 
• Ung voksen: 20 –40 år 
• Somatisk sterkt ubehag 

 Fortolkes som symptom på somatisk sykdom 
 Overforbruk av somatiske undersøkelser – hjerte 
 Differensialdiagnose ved dyspnø 

• Anfallet varer 5-20 min 
• Redsel for nye anfall – forventning 
• Unngår situasjonen – unnvikelse 
• = sekundære atferdsendringer som vedlikeholder 



Angstlidelser og kreft 

• Angstlidelser hos kreftpasienter 
 Usikker forekomst  (1-49% / 9-19%) 
 Høyere symptom-nivå kreftoverlevere 
 Angst-symptomer hyppige i hele forløpet 

• Panikk eller angst som debut-symptom kreft 
 Kasuistiske rapporter (Passisk SD, Psycho-Oncol 1999) 

• Panikk – anfall / lidelse & cancer 
 Hyppig årsak til psykiatrisk konsultasjon?  

– 20% av konsultasjonene – 50% nye tilfelle (Slaughter JR, 2000) 

 Ettervirkning etter kurativ behandling 

• Differensial-diagnose: dyspnoe! 
 



Behandling I 

• Panikkanfall: 
 Om nødvendig hurtigvirkende benzodiazepin 

 Tilstedeværelse / ro / ta kommando / informasjon 

 Ved hyperventilasjon - standard 

• Panikklidelse 
 TCA – mest studert – Imipramin: 50mg – økende 25mg / 3.dag til 150 – 

300mg 

 SSRI: Fluoexetine (Fontex®) / Sertraline (Zoloft®) / Paroxetine (Seroxoat®) 
/ Fluvoxamin (Fevarin®) 

 Benzodiazepiner: Alprazolam (Xanor®)  



Behandling II 

• Gjennomføring – lav startdose – små trinn 
 SSRI - Sertraline (Zoloft®) 25mg økende til 50mg deretter 25mg uke til 

150-200mg 

 Alprazolam (Xanor®) 0,5-1mg / 3-4 evt økende til 3-4mg 

 Evt. kombinasjon hvis ønsker rask effekt 

 Behandle ½ - 1 år – forsiktig nedtrapping 

• Psykologisk behandling 
 Kognitiv atferdsmodifiserende behandling 

 Korrigerer kognitive stereotypier – katastrofetenkning 

 Gjennomførbarhet vs. levetid 

 



Delirium 



Psykiske lidelser ved livets slutt 

• 93 konsekutive terminalt syke 
 MMS & SCID innen 1 uke etter innleggelse 
 54% hadde psykiatriske diagnoser (DSMIIIR) 

 Organiske 42%: 
Delirium: 28%, demens: 4%, amn. synd.: 3% 

• Tilpasningsforstyrrelser 7%: 
 Angst: 1%, depresjon: 2%, blandet angst/depresjon: 4% 

• Stemningslidelser: 3%  
• Generalisert angstlidelse (GAD): 1% 

Minagawa; Cancer 1996 



Delirium 

• Bevissthet    / endret kognisjon / abrupt start  
 Akutt konfusjon, toksisk psykose, agitasjon, forvirringspsykose.. 

• En rekke tilleggsymptomer: 
 Synshallusinose, atferd, forvirring, søvnforstyrrelse, neurologiske 

symptomer o.s.v. 

• Hypoaktiv, hyperaktiv eller vekslende form 
 Obs. på milde former – overses oftest 

• Organisk genese(r) 

• Begynnende demens? 



DSM-5 Delirium 
due to..........medical condition 

• Bevissthetsforstyrrelse med nedsatt 
 Klar tilstedeværelse i omgivelsene 

 Evne fokusere, opprettholde, skifte oppmerksomhet 

• Forstyrrelsen utvikles over kort tid 
 Vanligvis timer / dager 

 Og fluktuerer gjennom døgnet 

• Tilstanden skyldes gen. med. tilstand 
 Fra sykehistorie, undersøkelse eller lab. funn 

 I hele medisinen: eldre med brudd, infeksjoner… 



Predisponerende årsaker 

• Predisponerende årsaker: 
 Alder 
 Demens 
 Annen hjerneskade 
 Gen. svekkelse 
 Synssvekkelse 
 Misbruk 
 …. 



Utløsende årsaker 
• Utløsende årsaker: 

 Medikamenter: psykoaktive, opioider +++ 
 Dehydrering 
 Intracranielle faktorer 
 Abrupt seponering: alkohol – medikamenter 
 Hypoksi 
 Metabolske forhold: nyre, lever, elektrolytter 
 Hematologiske forstyrrelser 
 Infeksjoner – sepsis 
 Urin-retensjon?! 
 …..++ 



Utfordringer i diagnostikk 

• Fulminant hyperaktivt delirium - enkelt 
• Lavgradig hypoaktivt delirium - utfordrende 
• Når er et delirium “terminalt”? 
• Å skifte intervjustil: 

 Emosjonelle forhold: åpne intervjuer 
 Kognitiv svikt: eksplorerende - lukket intervjuteknikk 

• Å gjennomføre intervjuet med 
 Respekt og fokus - orienteringsevne 

• Å stole på rapporter fra pasientens nærmeste 
• Å tørre å stille en klinisk diagnose 



Noen intervju-clues 

• Observasjon 
 Utseende og oppførsel 

• Inntrykk under intervjuet 
 Situasjonsadekvat respons og atferd 

• Tankeprosesser 
 Form: løs, vag, flytende, bagatelliserende 
 Innhold: vrangforestillinger 

• Motoverføring 
 Egne følelser & reaksjoner 
 Irritasjon, ubehag, intervjuet går tregt  



Somatisk utredning – i pall. setting 

• Omfang i.f.t. leveutsikter – “terminalt delirium”? 
 Som for all lindrende behandling 

• Fokus på reversible årsaker 
• Psykoaktive medikamenter 

 Opioider, benzodiazepiner, steroider.. 
 Endret farmakokinetikk - brå seponering 
 Interaksjoner 

• Hydreringsstatus 
• Infeksjoner 
• Oksygenering 



Behandling v/ delirium -  
Behandle? Symptomatisk? Kausalt? 

• < 50% delir reversible 
 Delirium = belastende, dyrt, økt dødelighet 

• 3 klinisk kontrollerte studier – svak evidens 
 Behandling erfaringsbasert 

• Alltid sikre pasient – suicidal-risiko 
 Vitale funksjoner og mot selvpåført skade 

• Alltid skjerme pasient; stimulusbegrense 
• Alltid informere personal & pårørende 
• Skaper uro       antiterapeutisk 

 



Tvangstiltak 
• Unngå innleggelse i psykiatriske sykehus 

 Manglende kompetanse om resten av pasienten 

• Tilbakeholdelse / behandling uten samtykke 
 Nødrett – til beste for pasienten 
 Journalfør hva som er gjort og hvorfor 

• Husk: pas. ikke samtykkekompetent! 
 4.3 Pasientrettighetslov 
 Helsehjelp når pas. motsetter seg; Kapittel 4A 
 Fatte vedtak ved tvangsbehandling – sende vedtak Fylkesmann 

 



Prinsipper for behandling 

• Tilstreb årsaksrettet behandling 
 De fleste > 2 “årsaker” 

• Hyppigste “årsaker” i palliasjon: 
 Opioider, dehydrering, dårlig oksygenering, infeksjon 

• Symptomatisk behandling til alle? 
 De agiterte får alltid 
 Symptomatisk behandling – bedrer også forløp ved 

hypoaktiv form? 



Symptomatisk behandling 
• Haloperidol (Breitbart Am J Psych 1996) 

 0,5-1mg hver 2.-12. time ( PO (tbl. / mixt.), IM, IV) 
 Parenteral = 0.5 – 0.75 x PO 

• Risperidone (Sipahimalani Int J Ger Psychopharm 1997 / Han CS 2004) 

 Monoaminerg antagonist 
 0.5 mg PO x 2        3 mg PO x 2 (tabl. / mixt) 

• Div. medikamenter beskrevet kasuistisk 
 Søvn: klometiazol (Heminevrin) 600mg x1 
 Evt. repeterte doser á 300 mg med 45 min. intervall 
 Cave ved respiratorisk / sirkulatorisk labilitet 



Miljøtiltak 

• Stimulusbegrense 
• Innføre kjente personer / objekter 
• Lys – døgnrytme 
• Aktivitet 
• Ro / TLC 
• Ikke dokumentert effekt – kan unnlate? 
• Suicidal-fare! 



Delirium kan forebygges  

• Svært mange (> 50%) av delir overses! 
 Av leger  
 Av sykepleiere 

• Inouye SK et al, N Eng J Med 1999 
 Pasienter > 70 år på gen. indremed. Avd 
 Fokus: 6 risikofaktorer inkl dehydrering og søvn  
 10 % delirium i intervensjon vs. 15% i kontroll gruppe 



Takk for oppmerksomheten! 



Spørsmål 

• Hvilken rolle spiller/kan fastlegen spille i forhold til 
kreftpasientenes spesifikke psykologiske utfordringer og psykiske 
reaksjoner? 
– V/ diagnosetidspunkt 
– Under langvarig kurativ / livsforlengende behandling 
– For den kroniske kreftpasienten 

 Med seneffekter og sammensatte plager 
– For den palliative kreftpasienten 

 Og familee/etterlatte 
– Lite systematikk i samhandlingen? 

 



Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst og består av de tidligere helseforetakene  
Aker universitetssykehus, Rikshospitalet (inkl. Radiumhospitalet) og Ullevål 
universitetssykehus. Oslo universitetssykehus leverer spesialisthelsetjenester og ivaretar 
både lands-, regions- og lokalfunksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 
ansatte og har et budsjett på 18 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en 
betydelig andel av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge. 



Den helbredede pasient 

Oppfølging av kreftoverlevere 

hos fastlegen med fokus  

på seneffekter 

Sophie D. Fosså, Prof.em.MD 

Nasjonal kompetansetjeneste for 

seneffekter etter kreftbehandling 



Disposisjon 

• Kasuistikk  

• Generell del 

• Eksempler 

• Offentlige 

bestemmelser/innstillinger 



Læringsmål 

 Å øke kunnskap om 

• Kreftoverleveres 

langtidsproblemer 

 

• Tiltak som skal redusere de 

medisinske seneffekter 



 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

♂ Født 1970 
(Inkludert i en nasjonal longitudinal  studie angående langtidseffekter etter testikkelkreft: Meget 
høy cisplatin serum speil 11 år etter behandlingen) 
 

1989: Cancer testis med  utstrakte metastaser 
      6 kurer  med cisplatin-basert kjemoterapi etterfulgt av kirurgi 
 
2008: Cancer renis → Nyre reseksjon  
 
2010: → Kontakter selv  Kompetansesenteret for seneffekter etter kreft 
 
         - Problemer med konsentasjon/ hukommelse ( fra 2008)   
         - Hypertensjon (fra 2002) 
         - HyperKolesterolemi  (TKol: 9.0 nmol/l) 
         - Hypogonadism ( Serum testosteron 7.6 nmol/l) 
 
            Kjemoterapi-induserte seneffekter?? 
            (High level of serum platinum  in 2000, 11 år setter behandlingen) 
 
          Testosterone substitusjon,Simvastatin; Kardiologx1 
           Videre kontroll hos fastlegen  
 
 2012: Fornyet kontakt  med Kompetansesenteret, tviler på 
fastlegenes kompetanse , 3 forskjellige fastleger i det siste året 
 
2015  Konsentrasjonsproblemer, Hukommelsesvansker 



Hva krever oppfølging av denne 

pasienten? 

1. Kjennskap til pasientens sykehistorie inkl. økt risiko 
for: - CVD/hypertensjon/metabolsk syndrom 

     - Ny cancer (urologisk)  

2.   Kunnskap om optimal og individualisert behandling av 
hypogonadisme (osteoporose, PSA, leverfunksjon, 
CVD) 

3. Kunnskap om seneffekter etter kreft (ChemoBrain?, 
prematur aldring, nedsatt arbeidsevne) 

4. Regelmessig tilbakemelding til forskningsansvarlig 
onkolog (Kompetansesenteret)   

 

                        Hvordan kan dette løses? 



Generell del : 

Om senvirkninger  

etter kreft 



Bakgrunn : 

-  Kreftoverlevere: Residivfri - ≥5 år etter 

avsluttet behandling 

- Økende prevalens – i en aldrende 

populasjon 

- Minst 25% av voksne kreftoverlevere og 

60% av overlevere etter barnekreft har 

minst en senbivirkning (National Cancer 

Survivorship Initiative, UK) 



Kreft - en kronisk sykdom 

for noen ( ca 30%?) 

 

                                             Aktiv 

                                                 oppfølging  ”Vanlig” liv 

Levetid    Diagnose  Behandling   Levetid etter kreft 

før kreft 

                                                               

5 - 60 år 

I 



Late effects: Multimodal  etiology 
Not all ”late effects” are treatment -related 

Cancer 

#1 

Late  

effects 

Curative 

Treatment 

 

Life Style 
Tobacco 

Alkohol 

Diett 

Physical 

activity 

Milieu 
Occupation 

Climate 

Social 

Other factors 
Age 

Gender 

Hormones 

Genetics 

Immune defense INTERACTION 



 

 

 

Comparison with the general 

population or suitable control 

groups 

 

Whenever possible 

 

 



Antall overlevende etter kreft  
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 2014: Nye krefttilfeller: 31 651  
Antall kreftoverlevere: 242 398, 
Hvorav ca 150 000 > 5 år fra diagnose 



Fordeling av kreftformer blandt langtidsoverlevere 

54% 



Kreft er primært en sykdom hos eldre 

Geriatrik Onkologi 

Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling 

65+ år 
60% 

40-64 år 
34% 

20-39 år 
5% 

≤19 år 
1% 

Men: 40% hører til den yrkesaktive andelen i befolkningen 



Spørsmål : Er livslengden slik som i den generelle 

befolkningen?  

 Overlevelse av  tumorfrie Hodgkin-pas. (Diagn:1971-

91) vs alders-og kjønnsjusterte kontroller fra den 

generelle befolkningen(alder 1994: 44år) 

Kontroller 

Hodgkin-overlevere 
Ikke alltid  

Hodgkin 

Barnekreft 

Testikkelkreft  

Sec.Cancer  

Card.vasc.dis. 

 



”Sen-effekter” etter kreft 

Multiple årsaker 

 
Selve  

kreftutviklingen 

Ny kreft 

Infertilitet? 

Behandling 

Ny kreft 

Hjertesvikt etter 

mediastinal 

strålebeh./Adriamycin 

Polynevropati 

Infertilitet 

Fatigue 

Levesett1 

Røyking 

Alkohol 

Fysisk  

inaktivitet 

Andre1 

Alder 

1 Sammenligning med normalbefolkning nødvendig 



 

 
Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling 
 

Utfordringer i forhold til kunnskap  
om seneffekter 

• Kan gå lang tid fra behandlingen til utvikling av seneffekter,  

     opp til 10 – 30 år etter behandling:  

     Utfordring for pasient, pårørende og helsepersonell. 

     Behandlingen kan ha blitt modifisert / modernisert. 
 

• Kan være lite kunnskap om seneffekter etter «dagens» behandling 
 

• Tilstandene (eks kronisk tretthet/fatigue, hjerte/karsykdommer, 
redusert seksualfunksjon) kan også være vanlig i befolkningen for 
øvrig.  Sammenligning med normalbefolkning viktig i studier. 

 



Somatiske aspekter: 

A: Livstruende  B: Livskvalitet 

• Sekundærkreft 

• Kardiovaskulære senfølger 

  

• Fertilitet – gonadal funksjon 

• Nevrotoksiske senfølger 

• Psychososiale senfølger 

•Redusert ”livskvalitet” (QoL) 

 

A 

B 



Psykososiale seneffekter 

• Fatigue 

• Utdannelse / nedsatt arbeidsevne 

• Cognitive/Neuropsykologiske 

   forandringer (”ChemoBrain”) 

• Seksualitet 

• Familieliv  

• Angst / depresjon  

• Arbeidsliv 

QoL  



 

 
Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling 
 

Self-reported General Health (GH) in 120 long-term survivors 

after childhood malignant lymphoma related to physical 

adverse effects without and with psycho-social adverse effects 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 

Without         With Without         With Without         With 

Psycho-social adverse effects Grade 2 

n:28 n:19 n:23 n:20 n:11 n:23 

Categories of Adverse Health Outcomes 
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A: Mean GH score in matched Controls from the GenPop; B: Mean GH score in patients 



Second Cancer: Examples* 

First cancer Second cancer incidence 

O/E1 EAR2 

Childhood 6.1 15 

Hodgkin 2.2 49 

Testis 1.6 21 

Breast 1.2 23 

Colorectal 1.07 13 

All 1.141 21 

1All p<0.05     2per 10 000 

Conclusion: Risk increase documented, age- dependency 

*New Malignancies among Cancer Survivors SEER 1973-2000 Eds Curtis et al ( 2006) 



Mortality due to 

Cardiac/Cardiovascular disease (CVD) 

Cancer type SMR1 

Childhood 8.22 

Hodgkin 2.53 

Testis  1.2*4 

Breast     1.12**5 

1p<0.05 except Breast; *For diagn. age <35 years 

**After radiotherapy, Left vs Right: RR: 1.7 

2 Mertens JCO (2001)19:3162  3Swerdlow JNCI (2007) 99:186   
4 Fosså JNCI (2007)99:533  5Hooning IJROBP (2006) 64:1081 



Eksempler 

 

Malignt lymfom 

Ca. testis 



Malignant lymphoma (2012)  
 

• Hodgkin lymfom 

• Insidens 
– menn   81 

– kvinner  60 

• Prevalens 
– alle       2397 

• Non-Hodgkin lymfom 

• Insidens 
– menn    532 

– kvinner   447 

• Prevalens  
– alle                         7868 

Kreftregisteret, 2012 

5-årsoverlevelse: 80% 5-årsoverlevelse: 65% 



Overall survival of tumor-free ≥3yr Hodgkin 

survivors and  age-/ gender- matched contols from 

the Norwegian general poulation 

 

Controls 

≥3 yr tumor-free 

Hodgkin survivors 

Kiserud, EJC in press 



Aleman et al, 2003 

Mortalitet etter Hodgkins lymfom 

Causes , not HD 

Sec. Cancer  

HD 

CVD 

http://www.jco.org/content/vol21/issue18/images/large/lj1830607001.jpeg


Risiko for sekundær cancer 

Kreftform RR 

Bryst (kvinner) 6,1* 

Lunge 6,7 

Colon 4,3 

Prostata 1,0 

Melanom 1,6 

Thyreoidea 3,1** 

Bløtvev/ben 11,7 

Munnhule 5,1 

* 30 år ved diagnose, RR ved 10 år; ** 8,7 for 20 år ved diagnose 

Hodgson et al, 2007 



• Forebygge 
• Riktig behandling 
• Redusere andre risikofaktorer (sigarettrøyking, 

soleksponering, ernæring, HRT…) 

• Screening 
• Brystkreft: 30-35 år, bestråling mot thorax, 

årlig kontroll fra 8-10 år 
• Andre? Colonoskopi? 
• Tidlig diagnostikk 
• Utrede tidlig ved cancer suspekte 

symptomer/funn 
 
 
 

Hva gjør vi med problemet 
sekundær cancer? 



Irradiation of the myocardium and 

vascular structures  during 

mantle field/ mediastinal  

Radiotherapy 

 Hodgkin’s Lymphoma,  

 (”Old ” treatment)  

+/- Cardiotoxic chemotherapy  

Cardio-vascular late morbidity (CVD): Hodgkin’s lymphoma 

2

1

2 

Antracycliner 

      ADRIAMYCIN 



Hjerteinfarkt etter behandling for lymfekreft  
(Hodgkin, 20-40 år) sammenlignet med kontroller  

i den generelle hollandske befolkning 

Aleman (mod) Blood 2007;109:1878 År etter behandlingen 
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Overlevere etter 

lymfekreft 

Gen.Pop. 

10år 
 etter beh. 



• Forebygge 
• Riktig behandling 

• Redusere andre risikofaktorer (sigarettrøyking, 
hypertoni, kolesterol, overvekt, fysisk inaktivitet…) 

• Screening 
• Årlig kontroll hos egen lege med fokus på informasjon, 

symptomer og funn fra CVD 

• Regelmessig kardiologisk oppfølging? 

• Tidlig diagnostikk 
• Lav terskel for utredning av symptomer/funn 

 

 

 

Hva gjør vi med problemet 
kardiovaskulær sykdom? 



1.Fra store  til små strålefelt 

2.Endringer i kjemoterapien 



• Hypotyreose 

• Polynevropati 

• Redusert tannhelse 

• Muskel og ledd problemer 

• Fertilitet/hypogonadisme 

• Fatigue 
 

 

Andre somatiske seneffekter 
ved lymfombehandling 

For oppfølging etter behandling og fastlegens rolle: 
se nasjonalt handlingsprogram for maligne lymfomer 
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Spørsmål ??? 



Cancer testis 



Years since diagnosis of  unilateral TGCT*
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Years since initial testicular germ cell tumour 

Overall survival for patients with unilateral  TC 

and the age-matched general US population  

(SEER 1973-2001) 

5 yr 

25 yr 

Fosså JNCI,( 2005) 97,1056 

             (modified) 

Gen,US pop. 

Test.Ca. 

Sec.Cancer  

Card.vasc.dis. 

 



Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling 

 

Travis/Fosså JNCI 2005 

Testikkelkreft i en alder av 20år: 

Ny kreft etter 20-50 år, 40% økning sammenlignet  

med menn fra den generelle befolkningen  

(Vesentlig strålebehandling) 

Testikkelkreft  
Gen.befolkning 

Pasientens alder  Diag/Behandl. 

20år etter beh. 
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Relative risk of second solid cancer after 

treatment of testicular cancer at an age of 35 years 

(~ 40 000 patients, 1943-2002) 
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Travis/Fosså, JNCI 2005 

1. Stomach         5. Colon 

2. Pancreas        6. Rectum 

3. Bladder           7. Mal.melanoma 

4. Kidney            8. Lung  

1694 

*REF 

*General population 

Within radiation field  



Treatment for TC and risk of 

cardiovascular diseases (CVD) 
(Surgery only as  reference) 

RR (95% CI)  

                          Infarctus 

CVD                   cordis 

Chemotherapy only 

     PVB 

     BEP 

 

1.9 (1.2-2.9) 

1.5 (1.0-2.2) 

 

1.9 (1.7-2.0) 

1.2 (0.7-2.1) 

Radiotherapy only 

     Mediastinal 

     Infradiaphragmatic 

 

3.0 (2.0-4.5) 

1.2 (0.8-1.7) 

 

3.7 (2.2-6.2) 

1.1 (0.7-1.7) 

van den Belt-Dusebout AW, et al. JCO 2006; 3, 467 



Non-lethal  morbidity 



Increase of Testicular Cancer Survivors (%) with low Testosterone  

(BLUE/             ) from Baseline (BL) to 11(SI) and 18  (SII )years after diagnosis  

    Increasing hypogonadism /  Premature Ageing? 

Sprauten , JCO 2013 Baseline      11yrs      18 yrs   

YELLOW 



National Resource Center for Late Effects after Cancer Treatment 

 

Post-cancer fertility 

First life-time post-cancer reproduction in patients 

diagnosed before 1990 (   ) and after 1990 (    ) compared 

to  the GenPop 

 (<1990      vs ≥1990     ) 
   

Linkage between  
 

Cancer Registry of Norway 

 and  

Medical Birth Registry  

1. Reduced reproduction 

2. Slight improvement in  

males after 1990   
 

due to fertility-saving treatment,  

feasible in adolescents and young  

adults after 1990 

Males 

Females 

GenPop 

GenPop 
Ca.patients 

Ca.patients 
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Brydøy, submitted 
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National Resource Center for Late Effects after Cancer Treatment National Resource Center for Late Effects after Cancer Treatment 

Figure: Prevalence of self-reported oto-/neurotoxicity  and 

residual serum cisplatin levels among 178 testicular cancer 

survivors (median observation time: 11 years)
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Andre eksempler  



0

10

20

30

40

50

60

70

80

Lav Middels Høy

Normale
kjønnshormoner

Unormal
testosteronproduksjon
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%  

Hypogonadisme hos 294 menn behandlet for 

malignt lymfom relatert til behandlingsgruppe 

Behandlingsgrupper: etter forventet skade på testikkelvevet; lav, middels 

og høy forventet skade. 



Hypothyroidism after Breast Cancer compared  

to controls (HUNT-2) 

”Manuell” 

CT-Based 

Block 

Block 

Reinertsen, submitted 



DIABETES  

CARDIOVASCULAR EVENTS 

SKELETAL COMPLICATIONS  
 

• BONE LOSS 
 

• FRACTURES    

 

 Osteoporotic fractures (demineralization) 

 

 Pathologic (tumor-driven destruction) 

 

Prostate Cancer  
Critical aspects of long-term safety 



Cumulative incidence of first osteoporotic fractures   

after orchiectomy for prostate cancer   

Vanderschueren:Endocrine Reviews  

25 :389,2004 



Risiko  for hjerte- kar sykdommer under hormonbehandling for prostatkreft 

Van Hemelrijck, JCO 28: 2445 ( 2010) 



Observed rates of cognitive impairment in group of 
patients with prostate cancer receiving androgen-

deprivation therapy (ADT+) and control group.  

Brian D. Gonzalez et al. JCO 2015;33:2021-2027 

©2015 by American Society of Clinical Oncology 



Functional MRI, breast cancer patients 10 year after treatment 

De Ruiter et al, 2010 

Reduced activation in 
brain in chemo group 
during 2 cognitive tasks 
 

High-dose  
chemotherapy: N= 19 
Control (no chemo): N=15  

Planning task 

Visual memory task 



 

 

Prevalens kronisk fatigue (≥ 6 måneder):  
blant grupper av kreftoverlevere og kontroller  

fra normalbefolkningen 
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% Kronisk fatigue  

Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling 
 



Fatigue 

• Fatigue  after Cancer  - 2 dimensions 

Physical fatigue:  

• Lack of energy 

• NOT associated with physical activity  

• Rapid tiredness during pysical activity 

• Mental fatigue:  

• Subjectively  experienced  cognitive impairment  

Post-viral Myalgic Encephalopathy  (ME): Similar symptoms  



 

 

Fatigue - et multifaktorielt fenomen 

Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling 
 

Modifisert fra Ganz P, 2012 

FATIGUE 

Lavgradig betennelse? 

Kreftsykdommen og plager av behandlingen 

• Kvalme 

• Smerter 

• Søvnforstyrrelser/overgangsalder- plager 

Følgetilstander /andre sykdommer 
• Lav blodprosent 
• Lavt stoffskifte 

• Andre 
hormonforstyrrelser 

• Hjerte-karsykdom 
• Lungesykdom 
• Revmatiske sykdommer 

 

Demografiske faktorer 

• Alder 

• Inntekt 

• Sivil status 

 

Psykososiale faktorer 

• Depresjon 

• Angst 

• Personlighet 

• katastrofetenkende 

 



 

Question: Are Cancer survivors able to maintain  work 
participation similarily as controls? 

 Example: Probability for Disability pension in breast cancer survivors  

and Controls (GenPop) 

 Linkage between the Cancer Registry of Norway and Event Data Base  (“FD-

trygd”) 

Stage I 
Stage II 
Controls 

~90% cure 

Hauglann J.Cancer survorship (2012)  



Nasjonalt kompetansesenter for seneffekter etter kreftbehandling 

Weighted annual income in breast cancer 
patients and controls (both N=1,928) 
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Anslagsvis 20-30% av kreftpasienter utvikler 
helsereduserende seneffekter, delvis med 
tidlig død til følge, særlig etter multimodal 
behandling og behandling i ung alder         
(Risikogrupper) 

 

Seneffektene (ny kreft, kardiovaskulære 
problemer) blir ofte av klinisk betydning 
først etter 10-20 år  når pasienten ikke 
lenger kontrolleres av onkologer 

 (Fastlegens betydning) 



Helsekontroll av kreftoverlevere  

etter 5-10 år 
Fokus* fra Residivdeteksjon 

     

                                 Forebygging 

       til    Diagnose 

    Behandling 

 

                                 av seneffekter 

 

Livsstil, livskvalitet (inkl. arbeid, finanser, sosialt liv) 

  
 

*Men fortsatt oppmerksomhet på senresidiv ( Mamma, Prostata, Nyre) 



Delmål: SENEFFEKTER 

 

Sikre god kompetanse om seneffekter på alle nivåer i 

helsetjenesten 

 

Sikre oppfølging og behandling av pasienter med seneffekter.  

 

Etablere rutiner for å gi pasientene individuelt tilpasset 

informasjon om risikoforebyggende tiltak 

og risiko for seneffekter 

 

Videreutvikle de nasjonale handlingsprogrammene til å 

omfatte seneffekter 

KREFTSTRATEGI 2013-2017 



Risikohirarki for  

oppfølgning av kreftpasienter* 

5 % høy risiko

Oppfølging 

hosSpesialist

20 % moderat risiko

Oppfølging hos

spesialist/ fastlege

75 % lav risiko

Oppfølging hos

Fastlegen

primært 

NIVÅ 1

NIVÅ 2

NIVÅ 3

Allogen 

Benmargstrans- 

plantasjon 

Store organ- 

reseksjoner 

 

Strålebehandling  

mot hjerte- 

regionen i  

høye doser 

 

 

”Vanlig”  

terapi, 

Brystkreft, 

Ca. coli 

 

 

 

*Detaljer om ”klinisk betydningsfullt ansvar ”  ( pkt 3 i Mandatet) 

bestemmes av faggruppene, mer på ekspertmeninger enn på evidensbasert 

kunnskap.  



Forslag til  

Helsedirektoratet 

(des. 2010) 

 

 

1.Oppfølgningsplan 

av pasienter med  

ca. testis  

etter 5 – 10 år 

 



Brosjyre  om seneffekter etter lymfekreft 

( HDir-Norsk lymfomgruppe) 



Nasjonalt 
kompetansesenter for 
seneffekter etter 
kreftbehandling 
 

Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter 
      

• Opprettet i 2005, Radiumhospitalet 

• Formål: sikre nasjonal kompetansebygging og 
kompetansespredning om seneffekter etter kreftbehandling  

• Kompetanseoppbyggingen skjer ved forskning og samarbeid med 
nasjonale og internasjonale eksperter og klinikere i nasjonale 
samarbeidsprosjekter og klinisk undersøkelse av utvalgte 
pasientgrupper  

• Tjenesten skal  bidra til at det etableres faglige nettverk i hver 
helseregion som på sikt skal overta og ivareta dette arbeidet lokalt  

 

• Tjenesten driver ikke pasientbehandling  

     (svært begrenset poliklinikk) 

 



Seneffekter etter kreft. Faglige råd 
 

Utgitt: 09.01.2017 

 

 

 

Målgruppen for rapporten er helsepersonell som kommer i kontakt med 

kreftpasienter og pasienter etter kreftbehandling. Rapporten kan også være av 

interesse for pasienter og pårørende. 

 

 

Generelle anbefalinger  

 

Spesifikke anbefalinger  (senere)  

 

Skal sendes til alle fastleger.  

     Seneffekter etter kreft. Faglige råd  
 



Krav om erstatning p.g.a. 

seneffekter?? 

 

NPE 

 

20års grense 



TAKK for oppmerksomheten 

 

Spørsmål? 



Olav E. Yri 03.02.17 

Den kroniske kreftpasienten 



1955-1959: 
Menn: 26%  
Kvinner: 37% 

1986-1990: 
Menn: 46%  
Kvinner: 55% 

2006-2010: 
Menn: 68% 
Kvinner: 68% 
 

2011-2015: 
Menn: 71% 
Kvinner: 71% 
 
 
  
 

• Hvorfor? 
– Bedret overlevelse 

• Flere i tidlig stadium  
• Bedre behandling 

 
– Pasienter lenger i live med 

kreftsykdom 
 

• Prevalens:  
– 2001: 148 270 
– 2011: 215 733 
– 2015: 252 997 

 
 

 Kreftregisteret 

Flere i live 5 år etter kreftdiagnose 



 



 



Overlevelse vs dødelighet 

 



 



Kreft, en kronisk sykdom? 

• Flere får diagnostisert – og kurert – 
for kreft 
 

• Flere kan forvente å leve lengre med 
inkurabel sykdom 
– Bryst 
– Prostata 
– Lymfom 
– Melanom ! 
– Nyre (?) 

 
 
 

• Konsekvens for oppfølging over tid 
– Fastlege 
– Spesialavdeling 

• Regionsykehus 
• Lokal-/områdesykehus 

  



Formålet med behandlingen er viktig 

• Hindre tilbakefall etter operasjon? 

 

• Helbredelse? 

 

• Uhelbredelig? 



 



 



 



“Mari” f 1948 

Ca mamma - sykehistorie 1997-2009:  

• 1997: Ca mammae sin (BCT, CMF, stråling) 
• 2005: Lever- og skjelettmetastaser 

– 3 FEC 
– Lavdose adriamycin 

• 2006: Progresjon i lever og skjelett 
– Stråling 
– Taxol 
– Toksisitet, behandlingspauser 

• 2007: Progresjon 
– Strålebehandling  
– Xeloda 
– Dosereduksjon, behandlingspauser 

• 2009: -Progresjon i lever, skjelett, lunge, hjerne 
– Strålebehandling mot hjerne  
 



“Mari” f 1948 

Livshistorie 2005-2009: 

• Bestemor til tvillinger 
• Bryllup 1 
• Flittig barnevakt 
• 3-årskalender julen 2007 
• 60 årsdag 
• Overraskelsestur med Hurtigruta 
• Helger og sommerferier på hytta 
• Turer til London 
• Turer til Spania 
• Bryllup 2 

 
 



Utfordringer med kreftbehandling 

• Hvem har nytte av behandling, hvem har ikke? 

 

• Kan det helbrede? Eller ”bare” 
livsforlengende? 

• Gir det bare plager eller gir det bedring? 

 

• Bivirkninger 

• Langtidsbivirkninger 

 

 



• Hvor stor er sjansen for livsforlengelse? 

• Hvor lang vil en eventuell livsforlengelse være? 

• Hvor stor er sjansen for respons? 

• Hva er sjansen for at behandlingsrespons gir 
symptomlindring? 

• Hvilke bivirkninger har behandlingen? 

• Hvilken livskvalitet har pasienten med/uten 
behandling? 

Palliativ medikamentell behandling 



Palliativ medikamentell behandling 

• Pasienten skal være grundig informert 
om hensikten med behandlingen 

–Hva kan en håpe på av effekt? 

–Hva kan en frykte av bivirkninger? 

 



• Legg plan sammen med pasienten 
– Hvor lenge skal man behandle før man evaluerer effekten av 

behandlingen? 

– Hva er det som kan gjøre at man avslutter behandlingen? 

– Hva vil man gjøre når sykdommen på nytt progredierer? 

 

• En slik plan skaper trygghet og gir en bedre 
atmosfære for å takle krisen når sykdommen 
progredierer under behandling. 

Palliativ medikamentell behandling 



• Raskt i gang 

• Høy doseintensitet 
– G-CSF om nødvendig 

• Aksepterer bivirkninger opp 
mot grensen av det tolerable 

• Minst mulig langtidsbivirkn. 

• Unngå utsettelser 

• Kombinasjonsregimer 

• Ofte multimodal beh 

 

• Kontinuerlig evaluering av 
nytte versus bivirkninger 

• Dosejustering v behov men 
fulle doser om mulig, særlig 
hvis godt håp om remisjon 
(SCLC) 

• Når skal beh seponeres? 

 

Kurativ            vs           palliativ  



Medikamenter 

 

 

• Cytostatika 

 



Cytostatika virker på celler i deling 

 



Utfordringen(e) med cellegift... 

 



FORSKNING 

 

 

 

 



 
 

 

Tar år før interessante labfunn  blir 
nyttig for pasientene 

 

Store forventninger 



Målrettet behandling 





Målrettet behandling mot det som er 
feil i kreftcellen 

 



 



Antistoff med strålekilde 

 



Menneskelig nær – faglig sterk 

januar 17 

Her-2 overuttrykt i cellemembranen  
hos ca 20% av brystkreftpasienter 

Normal 
HER2 reseptor 

Cellekjerne 

HER2 DNA 

HER2 

mRNA 

Overekspresjon 

Amplifisering (gener) 

HER2 positiv 



Menneskelig nær – faglig sterk 

HER-2 
• Aktivert i 20% av svulstene 

• Kan endre seg fra primærtumor til 
metastase 

• Prognostisk faktor 

• Prediktiv faktor 
– 85% responderer på målrettet terapi 

• Angrepspunkt for behandling: 

– Herceptin (Trastuzumab) 
• Humanisert Mab 

– Lapatinib 
• Tyrosin kinasehemmer 

Trastuzumab 



Kan behandlingen ha effekt? 

 
Ikke effekt Kan ha god effekt 



Kan behandlingen ha effekt? 



Stor utvikling siste ti år 
-eks nyre 

Før 2006 

• interferon 

Etter 2006 

• Everlliimus 

• Pazopanib 

• Sorafenib 

• Sunitinib 

• Axitinib 

• Crizotinib 

• Cabozantinib 

• Immunterapi (?) 

 



Fordelene med målrettet behandling 



Immunterapi – hva er det 

 



Ved immunterapi angripes kreftcellene 
av celler fra kroppens immunforsvar 







Immunterapi 

• Prøves ut på mange kreftformer 
 

• Svært god effekt hos endel – men ikke alle... 
 

• Noen får kraftige bivirkninger 
 

• Hvem har effekt? Hvem kan få bivirkninger? 
 

• Pris... 
•   



Bjørn f 1939 
 

• 2001: Ca prostata, prostataectomi 
• 2003: PSA stigning, lokalt residiv 

– Salvage strålebehandling til 68 Gy 

• 2007: PSA stigning 
– PET i utlandet, ekspektere 

• 2008: PSA ytterligere opp 
– Casodex, strålebeh mot mamiller 
– Skjelettmet (3Gy x 10 mot columna) 
– GnRH agonist 

• 2009: Progresjon i skjelett 
– Zometa  
– 3Gy x 10 
– Taxotere ukedose 

 

 



• 2010: Pause i taxoterebehandlingen 
– Prednisolon 

• 2011: Progresjon-Pleuravæske 
– Abiraterone acetat (17 alpha hydroxylase inhibitor) 
– Cabazitaxel (Jevtana) 
– SAG 
– Taxotere 2. runde  

• 2012:  
– Taxotere (12 kurer) 
– Enzalutamide (Xtandi, AR-signalvei hemmer) 
– Symptomlindring 

• 2013: Mors 
  

 



   Xofigo – Ra 223 dichloride 



Strålebehandling mot skjelettmet. 
 

• Smerter 
– Smertelindring i 70 - 80 % av 

tilfellene 
– Fraksjonering: 3Gyx10 vs 

8Gyx1 

• Truende fraktur 
– Indikasjon for kirurgi? 
– Fraksjonering: 3Gyx10 

• Truende tverrsnittslesjon 
– Høydose steroider 
– Kirurgi? 
– Strålebeh (3Gyx10) 



Andre indikasjoner for palliativ strålebehandling: 

• Inoperable cancere 

• Inoperable residiver 

• Væskende, illeluktende sår 

• Hjernemetastaser 

• Hudmetastaser 

• Åpne ”tette løp” 

 (luftveier, urinveier, store kar)  

 

 



Palliativ strålebehandling 

• 50% av cancerpasienter vil behøve strålebehandling 

 

• > 50% av disse har behov for palliativ bestråling 

 

• Geografisk variasjon. Underforbruk i enkelte 
områder? 

 

• Ved begrensede ressurser: går ut over pas m. 
palliative behov 



Nye muligheter ved metastatisk 
kolorektalkreft 

• Ny systemisk 
behandling: 

– 5-FU 

– Xeloda 

– Irinotecan 

– Oxaliplatin 

– Avastin 

– Cetuximab 

– Panitumumab 

• Metastasekirurgi: 

– Leverreseksjoner 

– Lungereseksjoner 



“Birger” f 1961 

• 2004: “Hemorrhoider”->lokalavansert ca recti 
– Preoperativ radiokjemoterapi + Kirurgi 

• 2006: Lungemetastaser 
– FLOX+Cetuximab I Nordic VII x 11 
– Hudtox og nevropati 
– 11 kurer: Lungereseksjon 
– “Adjuvant” FLOX 

• 2007: Residiv i lunge 
– FLIRI + Avastin (behandlingspauser) 

• 2010: Bronchial metastase, okklusjon 
– Endoskopisk laserbeh 
– FLIRI + Avastin 

• 2011: Irinotecan + Cetuximab 
• 2012: Strålebeh lunge planlagt 

 
 



Forskjellige kreftformer-forskjellig forløp: 

Kurativ 
Livsforlengende 

Palliativ 

Livs- 
forlengende 

Palliativ 

Døende 

Døende 

Mamma-, prostata, kolorektalcancer mfl: 

Pancreascancer: 



Hva vet vi om å leve med kreft 

• Mange/de fleste 
kan oppleve 
lindring og gode 
perioder  

 

...men dessverre ikke 
alle 

 

 
 

 



”Du har dessverre kreft…” 

 



 



Hva vet vi om å leve med kreft 

• Nye behandlinger øker forventninger til 
utprøvning, effekt og varighet 

 

• Vanskelig å stoppe/ikke sette igang behandling 

 

• Pasient (og pårørende) utmattes av 
behandling, forventinger ++ 

 

 

 



Hva vet vi om å leve med kreft 

• Hva er viktigst i livet for hver 
enkelt pasient og pårørende?  

 

• Hva gir mest livskvalitet og 
hva skal man prioritere? 

 

• ...men det burde vel gjelde 
oss alle...? 

 

 

 

 

 



Det er alltid noe vi kan gjøre! 

 

 



Det er alltid noe vi kan gjøre! 

....”morfin og champagne....” 



Takk for meg! 

 

 

 

 

 



Forslag til videre lesing 
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http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-

retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen-/Sider/default.aspx  

Helsedirektoratet 2015. 

 

 Palliativ behandling, Norsk legemiddelhåndbok 2016: 

http://legemiddelhandboka.no/Terapi/23416?expand=1 

 

https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Publikasjoner/Cancer-in-Norway/cancer-in-norway-2015/
https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Publikasjoner/Cancer-in-Norway/cancer-in-norway-2015/
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen-/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-palliasjon-i-kreftomsorgen-/Sider/default.aspx
http://legemiddelhandboka.no/Terapi/23416?expand=1
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