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1. Henvisning  
 
Patient mistænkt for KRC: 
 
Henvisning på mistanke om KRC sendes til Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling. Henvisning 
skal indeholde anamnestiske oplysninger, komorbiditet, aktuel medicin samt 
telefonnummer til patienten. 
  
Patient med diagnosticeret KRC: 
 
Henvisning med påvist KRC sendes til Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling. Henvisningen 
skal indeholde anamnestiske oplysninger, komorbiditet, aktuel medicin samt 
telefonnummer til patienten. Derudover skal henvisningen indeholde beskrivelse af 
endoskopi, CT-skanningen (hvis foretaget), samt evt. tuschmarkering.  
Hvis der er tale om en rectumcancer, skal henvisningen ligeledes indeholde oplysning om 
afstand fra ydre analåbning til tumors anale begrænsning- målt på stift skop.      

 
 

2. Modtagelse af henvisning og visitation 
 
De henviste patienter visiteres til relevant undersøgelsesprogram i en af de tre 
henvisningskategorier. 
 
1. Henvist på mistanke om KRC:   
Afhængig af de detaljerede symptomer og evt. familiær disposition visiteres til koloskopi 
indenfor de maksimale ventetider.  
 
2. Henvist med coloncancer: Der tages stilling til behovet for supplerende 
sigmoideoskopi og evt. tuschmarkering og/eller rektoskopi. Der bestilles CT-skanning af 
thorax og abdomen, hvis der ikke foreligger en skanning. Ved primære visitation bookes til 
forundersøgelse i ambulatoriet, MDT- konference, samt tentativ operationsdato. Ved 
forundersøgelsen indhentes informeret samtykke til behandlingsplanen. 
 
3. Henvist med rectumcancer: Patienten planlægges til forundersøgelse i ambulatoriet 
inkl. rektoskopi ved certificeret kolorektalkirurg. Der bookes CT-skanning af thorax + 
abdomen samt MR-skanning af det lille bækken.  Ved primære visitation bookes tentativ 
operationsdato samt MDT- konference. Der bookes tid til svar på undersøgelser og 
indhentning af informeret samtykke til behandlingsplan efter MDT-konference.  
 
 

3. Undersøgelse ved mistanke om KRC 
  
Kriterier for indgang i pakkeforløb for kræft i tyk og endetarm er: 
 

• Blødning fra tarmen uden anden oplagt årsag 

• Ændring af et ellers stabilt afføringsmønster i > 4 uger 

• Nytilkomne mavesmerter > 4 uger 
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• Blødningsanæmi/jernmangelanæmi   

• Såfremt der på baggrund af andre symptomer og fund end ovenstående er mistanke 
om kræft i tyk- og endetarm, henvises ligeledes til pakkeforløb. Dette gælder også for 
patienter under 40 år og/eller ved arvelig disposition. 
 

Alle patienter udredes med koloskopi og ved blødningsanæmi suppleres med gastroskopi. 
Hvis der på baggrund af andre symptomer og fund er mistanke om kræft i tyk- og 
endetarm kan ligeledes henvises til pakkeforløb 
 
Ved inkomplet koloskopi foretages supplerende CT-kolografi. 
 
Koloskopi udføres af kirurg eller sygeplejerske i endoskopiafsnittet i Aalborg eller Hobro. 
 
På koloskopidagen foretages en kortfattet forundersøgelse ved endoskopøren i form af 
journalnotat med fokus på kolorektal anamnese, evt. komorbiditet og medicin, samt 
informeret samtykke.  
 
 

4. Udredning ved diagnosticeret cancer 
 

Forundersøgelse 

Rectumcancer 

Forundersøgelse ved rectumcancer finder sted på præbookede tider hos team C, ved 
certificeret kolorektal kirurg. 
 

• Den undersøgende læge optager en standardjournal med fokus på den 
kolorektale anamnese samt komorbiditet 

• Der udføres rektoskopi og rektaleksploration, og der tages biopsi, hvis ej foretaget 
eller foreliggende svar er inkonklusivt  

• GU foretages hvis relevant, eksempelvis hvis tumor i forvæg 

• Patienten informeres om undersøgelsesplan med CT-skanning af thorax og 
abdomen, MR -skanning af det lille bækken samt drøftelse på MDT-konference 
samt muligheden af præoperativ kemoradioterapi afhængig af tumorstaging 

• Patienten får ved FU udleveret tid til fornyet samtale med svar på MDT-
konferencen, samt indhentelse af informeret samtykke til behandlingsplanen  

• I tilfælde hvor MR-skanning og CT-skanning ikke er foretaget før FU, udfyldes 
metalskema, og der laves henvisning på de to undersøgelser, samt udlevering af 
indkaldelsesbreve.  

• Der tages relevante blodprøver, inklusiv CEA  
 

Coloncancer 

Forundersøgelse ved coloncancer finder sted på præbookede tider hos team C læge.  
 

• Den undersøgende læge optager en standardjournal med fokus på den 
kolorektale anamnese samt komorbiditet 
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• Ved tumorer beliggende under 25 cm fra analåbningen skal der altid udføres 
rektoskopi for at sikre, at der ikke er tale om en rectumtumor, fraset hvis der er 
divertikel ved tumor. Ved tvivl om tumors lokalisation eller højere end 15 cm på stift 
skop, udføres sigmoideoskopi, og der foretages tuschmarkering 

• Patienten informeres om den videre undersøgelsesplan inkl. MDT- konference.  
 
 

Patologi 
Alle vævsprøver samt resektionspræparater udtaget fra patienter mistænkt for kræft 
mærkes pakke kræftpatient i klinisk oplysning. 
Skriftligt biopsisvar skal foreligge til MDT- konferencen.  
 

 
MDT- konference 
Konferencen afholdes hver mandag og onsdag kl. 13.00 på Onkologisk Afdeling med 
deltagelse af kolorektalkirurger, patolog, radiolog, onkolog, nuklearmediciner og 
forløbskoordinator. 
Alle patienter med nydiagnosticeret coloncancer og rectumcancer drøftes ud fra klinik, 
billediagnostik og patologi, og der opnås konsensus om et samlet onkologisk-kirurgisk 
behandlingstilbud. 
Kolorektalkirurgerne fremlægger sygehistorie og dikterer efterfølgende beslutningsreferat. 
 
 

Henvisning til Onkologisk afdeling 
Når det ved MDT-konferencen besluttes, at en patient skal have præoperativ onkologisk 
behandling, sendes der henvisning til Onkologisk Afdeling efter patientens informerede 
samtykke. 
 

 
Samtale om behandlingstilbud 
  
Rectumcancer: 
 
Efter MDT-konference møder patienten på præbooket tid i ambulatoriet til samtale om 
tumorstadium, prognose og behandlingstilbud 
▪ Planlagt præoperativ kemoradioterapi: Patienten informeres om at indkaldelse vil ske 

fra Onkologisk Afdeling. Der indhentes informeret samtykke 
▪ Planlagt operation: Patienten informeres mundtligt og skriftligt om den planlagte 

operationsmetode (åben eller laparoskopisk) inkl. evt. midlertidig eller permanent 
stomi, risici og bivirkninger. Der indhentes informeret samtykke  

▪ Der udleveres breve til forberedelse i sengeafsnit A2 ved sygeplejerske, samt 
indkaldelse til operation. Der udleveres ligeledes indkaldelse til stomiundervisning, 
enten i stomiskole eller som enkeltundervisning.  

 
 
Coloncancer: 
 

• Patienten møder til svar på en af de præbookede tider i ambulatorium til: 
o Orientering om undersøgelsesresultater og videre plan 
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o Mundtlig og skriftligt information om planlagte operationsmetode (åben eller 
laparaskopisk) inkl. evt. midlertidig eller permanent stomi, risici og 
bivirkninger samt informeret samtykke  

o Patienten informeres via indkaldelsesbrev om mødetidspunkt til samtale i 
sygeplejeamb. på A2 samt indkaldelse til operation.  

 
 

Booking af operation 
 
Operationen bookes tentativ, når colon eller rectumpakken iværksættes. Endelig 
operationstype besluttes på MDT-konference.  
Rectumcancer opereres primært på mandage, tirsdage og fredage på robotten. 
Coloncancer opereres på alle hverdage.  
 
 

5. Behandling 
 

 

Præoperativ kemoradioterapi 
Ved afslutning af præoperativ kemoradioterapi sendes fra Onkologisk Afdeling en 
henvisning til Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling. Forløbskoordinator sikrer, at der er booket 
operationstid 8 uger efter afsluttet behandling. Der foretages restagning med MR-skanning 
+ CT-skanning 6 uger efter afsluttet kemoradioterapi og tid til MDT- konference i ugen 
inden operationen. 
 

 
Indlæggelse 
 
Præoperativ samtale 
Patient og pårørende møder i Sengeafsnit A2 til samtale med sygeplejerske vedr. 
indlæggelsesforløbet. Samtalen finder sted så tæt på selve operationsdagen som muligt, 
og omhandler gensidige forventninger til indlæggelse og udskrivelse med specielt fokus på 
evt. præoperativ tarmudrensning, smertebehandling, postoperativ kost inkl. proteintilskud, 
postoperativ mobilisering, forventet udskrivelsesdag og rehabiliteringsforløb mm. 
 
Præoperativ samtale med stomisygeplejerske 
Patienter, som muligvis skal have anlagt midlertidig eller permanent stomi, møder til 
samtale om emnet ”At leve med en stomi”. Stomiundervisning foregår enten som skole 
eller som enkeltundervisning. Stomiskole afholdes hver mandag og torsdag. 
 
 
Udskrivelse 
Operation for coloncancer sker i et accelereret perioperativt forløb, og udskrivelse 
planlægges til 3. postoperative dag.  
Der aftales tid til ambulant kontrol ca. 10 dage efter operationen. Der bookes tid i team C 
amb. med henblik på information om histologisvar. Hvis pt har fået foretaget anlagt stomi 
planlægges ligeledes opfølgning hos stomisygeplejerske. 
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Postoperativ MDT-konference 
 
Hos alle patienter med colon- og rectumcancer foretages en sammenligning af det 
præoperative TNM-stadium og det postoperative p-TNM-stadium, radikaliteten og 
kompletheden af præparatet. Endvidere drøftes indikationen for evt. adjuverende 
onkologisk behandling. TNM-konference afholdes inden patienten møder til histologisvar i 
ambulatoriet.  
 
 

Postoperativ kemoterapi ved coloncancer og rectumcancer 
  
Patienter med stadium III (T,N1-2,M) og udvalgte patienter med stadium II (T,N0,M),  
højrisikofaktorer for recidiv,  ved akut intervention, anastomoselækage grad B og C, > 12 
lymfeknuder, T4, signetringscellecancer tilbydes en samtale på Onkologisk Afdeling om 
evt. adjuverende kemoterapi, dennes effekt og mulige bivirkninger. 
Patienten informeres om dette tilbud ved den ambulante kontrol 10. dag, hvor 
histologisvaret foreligger. 
 
 

6. Kontrol 
 

Postoperativ kontrol 
 

• Alle patienter skal have tid ca. 10. dage efter operationen til mikroskopisvar 

• Alle colon patienter vil i forbindelse med udskrivelsen blive tilbudt en tlf. samtale i 
hjemmet ved den sygeplejerske som har stået for udskrivelsen (eller sygeplejerske 
fra samme team), samtalen finder sted 1-2 dage efter udskrivelsen 

• Patienter med midlertidig og permanent stomi vil efter udskrivelsen blive fulgt 
ambulant i stomiambulatoriet 

 

Koloskopi med henblik på clean colon 
 
Hvis koloskopi ikke er udført præoperativt, aftales og bookes den ved fremmøde i 
ambulatoriet, når patienten kommer til miksvar og foretages ca. 3 mdr. postoperativt hos 
radikalt opererede patienter.  
Hvis patienten skal have adjuverende kemoterapi, foretages clean koloskopi først ca. 1 
måned efter afsluttet onkologisk behandling.   
 

 
Koloskopi med henblik på metakron neoplasi 
 
Radikalt opererede patienter tilbydes koloskopi hvert 5. år til det 75. år. Efter 75 år efter 
individuel vurdering. HNPCC-patienter efter guidelines.   
 

 
Kontrol med henblik på fjernmetastaser 
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Efter radikal operation tilbydes billeddiagnostisk kontrol CT- skanning af thorax og 
abdomen hhv. 1 og 3 år efter radikal operation. Undersøgelsen bookes når histologisvar 
foreligger, dvs. enten ved udskrivelsen eller ved ambulant kontrol og patient ses ambulant 
ved 1 års CT-kontrol. Ved rectumcancer uden permanent stomi planlægges der ambulant 
kontrol med rektoskopi efter 6 og 12 mdr. 
 
Svar på 3 års CT-skanning gives som brevsvar eller telefonisk via booket tid i 
ambulatoriet.   
  

 
Tilbagelægning af stomi 
 
Der stiles mod at patienter, der har fået anlagt beskyttende stomi i ukomplicerede tilfælde 
får denne tilbagelagt efter 3-4 måneder. Hvis patienten skal have adjuverende kemoterapi, 
afventes stomitilbagelægningen til efter afsluttet kemoterapi.    
Stomitilbagelægningen skal være forudgået af en ambulant clean koloskopi eller hvis 
denne er foretaget en blot en sigmoideoskopi. Hvis skopi er i.a., skrives der henvisning til 
Regionshospitalet Hjørring, hvor stomitilbagelægning vil blive foretaget, efter en ambulant 
forundersøgelse der. 
 
 


