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Foro rd  

Mange medisinske faggrupper har i en årrekke lagt ned et betydelig arbeid for å komme 
frem til konsensusbaserte faglige anbefalinger for diagnostikk og behandling av ulike 
typer kreft. Som ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009) fikk 
Helsedirektoratet i oppdrag å videreutvikle og oppdatere faggruppenes anbefalinger til 
nasjonale handlingsprogrammer forkreftbehandling, i nært samarbeid med fagmiljøene, 
de regionale helseforetakene, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, og andre 
relevante myndigheter. De nasjonale handlingsprogrammene representerer en 
videreføring og en formalisering av faggruppenes anbefalinger. 
 
Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet 
i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Målgrupper for 
retningslinjene er spesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi og patologi. De 
vil også være av interesse for allmennleger, pasienter og pårørende. 
Handlingsprogrammet vil etter hvert suppleres med veiledning for allmennpraktikere, 
sykepleiere og andre faggruppers arbeid med kreftpasienter. Målet er å dekke hele 
pasientforløpet. 
 
Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, 
basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, 
kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som 
god praksis på utgivelsestidspunktet og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger 
tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten. Nasjonale 
retningslinjer er ikke direkte rettslig bindende for mottagerne, men bør langt på vei være 
styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale retningslinjer vil 
fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Dersom en velger 
løsninger som i vesentlig grad avviker fra de nasjonale retningslinjene, bør en 
dokumentere dette og være forberedt på å begrunne sine valg. Sykehusenes eiere og 
ledelse bør tilrettelegge virksomheten slik at de nasjonale retningslinjene kan følges. 

 
Helsedirektoratet takker forfatterne for stor innsats i utarbeidelsen av de nasjonale 
retningslinjene. Vi håper retningslinjene vil være et nyttig arbeidsredskap for spesialister 
som behandler pasienter med kreft i bukspyttkjertelen. 
 
Innholdet i de nasjonale retningslinjer for pancreaskreft vil vurderes årlig og om 
nødvendig oppdateres. Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og 
oppfølging av pasienter med pancreaskreft er publisert XX.XX.2013. 

 

 
Bjørn Guldvog 
Helsedirektør 
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1  S a m m e n d r a g  a v  a n b e f a l i n g e n e  

Sammenrag av anbefalingene: 

 

Risikofaktorer (kapittel 6) 
 

 Evidensgrad  

Symptomer som kan gi mistanke om pancreaskreft bør i 

særlig grad vurderes hos pasienter som røyker, er 

overvektige, har diabetes 2, eller nyoppstått diabetes uten 

kjente risikofaktorer, har kronisk pankreatitt i sykehistorien, 

eller hvor det kan være mistanke om arvelig disposisjon. 

 

 

C 

Pasienter hvor det forligger mistanke om arvelig risiko for 

pancreaskreft bør henvises til senter som kan gi klinisk 

genetisk veiledning, og eventuell gentesting. 

 

 

C 

 
Diagnose (kapittel 7) 
 
 

Evidensgrad 

CT undersøkelse (m/ ”pancreas protokoll” + CT thorax) er 

basisundersøkelser i diagnostikk og utredning  

B 

MR, EUS (ev. m/FNAC) og PET-CT kan være nyttige 

supplerende undersøkelsesmodaliteter   

 

 

B 

ERCP er en terapeutisk prosedyre, og har ingen plass i 

diagnostikken av pankreaskreft.Prosedyren bør ikke gjøres 

før det er utført adekvat bildediagnostikk med CT 

pancreas) 

 

 

D 

Ved klinisk mistanke om sykdomstilbakefall utføres primært 

CT (43).  Ved mistanke om lokoregionalt residiv anbefales 

”CT panceasprotokoll”. 

B 

Diagnostisk laparoskopi i generell anestesi er kun aktuelt 

ved spesielle problemstillinger, og er ikke del av standard 

utredning 

 

B 
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Tumormarkører (CA 19-9) har ingen plass i screening, og 

har liten diagnostisk verdi, men kan gi prognostisk 

informasjon, og være til nytte for monitorering av effekten 

av systemisk kjemoterapi  

 

 

B 

Pre-operativ perkutan ultralydveiledet biopsi/cytologi av 

antatt pancreaskreft frarådes på grunn av risiko for 

implantasjonsmetastaser, og fordi undersøkelsen har lav 

sensitivitet. Hvis morfologisk diagnose anses som  

nødvendig, bør EUS-FNAC foretrekkes. 

 

C 

 

Behandling av lokalisert sykdom/Kurativ behandling (kapittel 9) 

 

Kirurgi (kapittel 9.1) 

 

 Evidensgrad 

Utredning, evaluering og behandling av 

pancreaskreftpasienter bør foregå på sentra med adekvat 

spesialkompetanse som samarbeider i multidisiplinære 

team, og som har døgnkontinuerlig kompetent vakt innen 

alle fagområder som er involvert i behandlingen  

 

 

C  

Pre-operativ galleavlasting (fortrinnsvis endoskopisk) hos 

ikteriske pasienter (bilirubin < 250 µmol/L reduserer ikke 

den generelle risikoen for postoperative komplikasjoner, 

men øker risikoen for infeksjonskomplikasjoner  

 

 

A 

Pylorusbevarende- og tradisjonell (”Whipple´s”) 

pancreatoduodenectomi er likeverdige metoder 

 

B  

Reseksjon av v.porta og/eller v.mesenterica sup. for å 

oppnå radikal kirurgi kan utføres, uten at dette øker 

komplikasjonsrisikoen. Overlevelsen er som hos pasienter 

uten venereseksjon  

 

 

C 

Tidlig peroral ernæring reduserer risikoen for 

komplikasjoner 

A 
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Patologi (kapittel 9.2) 

 

 
 
Evidensgrad 

Operasjonspreparatet (fortrinnsvis ”ferskt”) skal merkes 

og orienteres slik at patologen kan bearbeide makro-

preparatet og gjøre adekvat mikroskopi for å kunne 

besvare de sentrale problemstillinger knyttet til tumortype, 

-størrelse, lokalisering, reseksjonskanter, og 

lymfeknutestatus. 

 
D 

Bruk av diagnosemal gir en mer nøyaktig og komplett 
vurdering av prognostiske faktorer 

C 

Patologibesvarelsen bør foreligge senest innen 3-4 uker  D 

 

Adjuvant behandling (kapittel 9.3) 

 

 Evidensgrad 

Neoadjuvant (pre-operativ) behandling er per i dag ikke 

del av standardbehandlingen. 

D 

Endelig histologibeskrivelse av operasjonspreparatet med 

en bekreftelse på at pasienten har adenocarcinom 

utgående fra pancreas bør foreligge før behandlings-

oppstart. Alt makroskopisk tumorvev må være fjernet 

(dvs. en R0 eller R1 reseksjon er utført).  

 

D 

Etter radikal operasjon for adenocarcinom i pancreas 

vurderes pasienten for adjuvant behandling med 5-

FU/leukovorin(”Nordisk FLV”: 500mg/m2 + Leucoverin 

100 mg intravenøst dag 1 og 2) gitt annen hver uke i seks 

måneder.  

 

A 

Gemcitabine 1000mg/m2 gitt intravenøst som én 

behandling i uken i 3 av 4 uker, i totalt 6 måneder, 

vurderes som likeverdig behandling. Gemcitabine kan 

med fordel reserveres til pasienter med tilbakefall, der 

dette medikamentet har bedre effekt enn 5FU/leukovorin 

(se senere). 

 

 

A 

Adjuvant behandling bør starte innen 6-8 uker fra 

operasjonstidspunktet 

 

D 

Pasienten bør være under 75 år, og ha god 

allmenntilstand (ECOG 0-1, unntaksvis ECOG 2 – eller 

Karnofski 70 eller bedre). Vekttapet bør være mindre en 

10-15 % de siste 3 mnd. 

 

C 
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Oppfølgning og etterkontroll etter kurativ behandling (kapittel 10) 

 

 Evidensgrad 

Pasienten bør ha en etterkontroll på kirurgisk poliklinikk 4-

6 uker etter gjennomført operasjon med kurativ intensjon. 

Her bør informasjon om endelig histologi, og avklaring av 

andre generelle forhold tas opp. Pasienten må få 

summert opp og repetert den gjennomførte behandling og 

resultatene av denne.  Vurdering av pasientens aktuelle 

allmenn- og ernæringstilstand bør vektlegges og 

dokumenteres. 

 

 

D 

Om pasienten er aktuell for adjuvant kjemoterapi, må 

pasienten henvises til onkologisk poliklinikk så snart 

histologisvaret foreligger. 

 

D 

Etter gjennomført primærbehandling (operasjon + ev. 

adjuvant kjemoterapi) følges pasientene videre av sin 

fastlege. Fokus bør legges på vurdering av allmenn- og 

ernæringstilstand.  

 

D 

Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å anbefale noe 

spesielt tidsintervall mellom slike konsultasjoner, og heller 

ikke grunnlag for å anbefale rutinemessig bruk av 

bildediagnostikk eller spesielle blodprøver 

 

C 

Ved klinisk mistanke om residiv/metastaser bør utredning 

med CT abdomen/thorax, relevante blodprøver og CA 19-

9 som tumormarkør vurderes. Pasienten bør vurderes 

mhp palliativ tumorrettet behandling, men også eventuelt 

behov for symptomrettet og generell palliativ behandling  

 

D 

 

Palliativ behandling ved lokal avansert inoperabel tumor og metastaserende 

sykdom (kapittel 11) 

 

Kirurgi/intervensjon (kapittel 11.1) 

 

 Evidensgrad 

I palliativ sammenheng bør obstruksjoner i galleveier og/ 

eller duodenum fortrinnsvis avlastes med endoskopiske 

stenter framfor kirurgisk avlastning 

 
A 

Endoskopisk galleavlastning er å foretrekke framfor 

perkutan transhepatisk tilgang, så lenge endoskopi er 

mulig og tilgjengelig 

C 

Hvis man finner inoperable forhold under en planlagt 

laparotomi  med kurativ intensjon, er det støtte for å 

 
 

A 
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anlegge en dobbel by-pass for avlastning av både 

galleveier (hepatico-jejunostomi) og ventrikkel (gastro-

jejunostomi). 

 

Selvekspanderende metallstenter (SEMS) er å foretrekke 

framfor plastikkstenter for galleavlastning i en palliativ 

situasjon.  

 

 
 

B 

PEG sonde kan gi en effektiv avlastning av mage-

tarmkanalen ved høye obstruksjoner. 

 
C 

Coeliacusblokkade kan være indisert der man ikke 

oppnår tilfredsstillende lindring med medikamentell 

smertebehandling eller der denne gir uakseptable 

bivirkninger 

 
A 

 

Tumorrettet onkologisk behandling (kapittel 11.2) 

 

Strålebehandling 

 

 Evidensgrad 

Strålebehandling kan være aktuelt som smertebehandling  C 

Ved smertefulle skjelettmetastaser hvor det ikke foreligger 

frakturfare eller risiko for medullakompresjon, kan det gis 

hypofraksjonert strålebehandling med 8 Gy x 1 

A 

Ved bløtvevsmetastaser tilpasses fraksjoneringen til 

lokalisasjon, målvolum og pasientens forventede levetid. 

D 

Konsoliderende kjemoradiasjonsbehandling kan være 

aktuelt hos pasienter med lokalavansert sykdom som har 

hatt respons eller stabil sykdom på kjemoterapi.  

D 

 

Palliativ kjemoterapi 

og annen linjes behandling 

 

 Evidensgrad 

Gemcitabine (1000mg/m2 gis i.v. som monoterapi) er 

fortsatt førstevalg hos de fleste pasienter med avansert 

sykdom.  

A  

FOLFIRINOX som førstelinjebehandling kan overveies 

hos yngre pasienter i god funksjonsstatus(ECOG 0-1),  

under nøye oppfølgning av bivirkninger med tanke på 

nødvendige dosejusteringer. Disse pasientene vil 

vanligvis trenge G-CSF støtte. 

 

A 
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Som annen linjes behandling kan FLOX vurderes hos 

yngre og motiverte pasienter i god funksjonsstatus 

(ECOG 0-1), og som har hatt god respons eller langvarig 

stabil sykdom på 1. linjes behandling. 

 

D 

 

Supplerende behandling (kapittel 11.3.1) 

 

 Evidensgrad 

Tiltak som kan bidra til ivaretakelse av ernæringsstatus 

(kartlegging, veiledning, perorale kosttilskudd, 

apetittstimulerende medikamenter) er viktig tidlig i 

sykdomsforløpet 

 

 

 

B 

Enteral ernæring er å foretrekke framfor intravenøs. 

 

B 

Aktiv (intravenøs eller via sonde) ernærings- og 

væskebehandling for en begrenset periode, kan vurderes 

i situasjoner hvor pasienten ikke klarer å ta til seg nok 

selv og dette forringer livskvaliteten.  

 

 

D 

I den aller siste fasen av sykdommen er det ikke 

nødvendig å fokusere på dekning av ernæringsbehov. 

Hydrering med 500-1000 ml væske i.v. eller s.c. per døgn 

gis dersom dette bedrer pasientens symptomer 

 

C 

 

Cystiske lesjoner i pancreas (kapittel 12) 

 

 Evidensgrad 

Cystiske lesjoner som ikke er pseudocyster skal utredes C 

MCN, SPPN, Hovedgangs-IPMN, og Sidegangs-IPMN > 

3cm med murale knuter skal vurderes for kirurgi 

C 

Oppfølging gjøres med MR etter 6mndr, 1, 2, 3 og 5 år C 
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2   G r a d e r i n g  a v  k u n n s k a p s g r u n n l a g e t  

Ved utarbeiding av nasjonale retningslinjer stilles det krav om at all relevant 

kunnskap på området hentes frem, beskrives og vurderes på en systematisk og 

åpen måte.  

 

I denne versjonen av retningslinjen har man anvendt gradering av evidensnivå 

(A–D) for å vise hvilket vitenskapelig grunnlag kunnskapen er basert på. 

 

Studietype Evidensnivå  Gradering av 

evidensnivå 

Kunnskap som bygger på systematiske 

oversikter og meta-analyser av 

randomiserte kontrollerte studier.  

Kunnskap som bygger på minst én 

randomisert kontrollert studie 

Nivå 1a 

 

 

Nivå 1b 

 

 

A 

Kunnskap som bygger på minst én godt 

utformet kontrollert studie uten 

randomisering 

Kunnskap som bygger på minst én 

annen godt utformet kvasi-

eksperimentell studie uten 

randomisering 

Nivå 2a 

 

Nivå 2b 

 

 

 

B 

Kunnskap som bygger på godt 

utformede ikke eksperimentelle 

beskrivende studier, som 

sammenlignende studier, 

korrelasjonsstudier og case studier 

Nivå 3  

 

C 

Kunnskap som bygger på rapporter 

eller oppfatninger fra eksperter, 

komiteer og/eller klinisk ekspertise hos 

respekterte autoriteter 

Nivå 4  

D 

 
Kunnskapsgrunnlaget i disse retningslinjene er gradert i henhold til tabellen  over. 
I disse retningslinjene er kun kunnskapsgrunnlaget og ikke anbefalingene 
gradert. Hvis selve anbefalingene skal graderes, (for eksempel ved bruk av 
GRADE-systemet1, må man, i tillegg til å ha vurdert kunnskapsgrunnlaget, også 

                                            
1
 ( www.gradeworkinggroup.org) - The Grading of Recommendations assessment, 

http://www.gradeworkinggroup.org/
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legge inn en vurdering av både kost-nytte og andre forhold (klinisk erfaring, 
skjønn, etikk, osv.). Dette er ikke gjort eksplisitt i forbindelse med dette arbeidet, 
og anbefalingene er derfor ikke gradert. 
 
For å indikere kunnskapsgrunnlaget for våre anbefalinger, har vi brukt gradering 
A–D. En anbefaling som er anført med D behøver derfor ikke å være en svakere 
anbefaling enn en som er anført A, B eller C. Det henspeiler kun til 
kunnskapsgrunnlaget anbefalingen er basert på. I enkelte sammenhenger vil 
klinisk erfaring og gjeldende praksis være et godt grunnlag for anbefalingen. I 
andre sammenhenger er det uttrykk for at det ikke finnes tilstrekkelig 
vitenskapelig dokumentasjon for anbefalingen, selv om det hadde vært ønskelig. 
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3   I n n l e d n i n g  

 
Nasjonalt handlingsprogram for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige 

tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet, og likeverdig over hele landet.,  

 

Dette handlingsprogrammet omhandler pancreaskreft, og med det menes  

(duktalt) adenocarsinom i pancreas.  

 

Fordi symptomer og funn, utredning og mye av behandlingen er den samme for 

flere andre typer svulster (for eksempel distalt kolangiocarsinom, duodenalkreft 

og cancer i papilla Vateri) som er lokalisert i relasjon til caput pancreatis, finner vi 

det riktig å omtale også disse svulstene i denne sammenhengen. 

 

Cystiske lesjoner i pancreas er i økende grad blitt en diagnostisk og terapeutisk 

utfordring, og i den kliniske virksomhet er dette en utfordring i utredningen av  

”svulster i og i relasjon til pancreas”.  Det er derfor tatt med et eget kapittel om 

disse tilstandene i dette handlingsprogrammet. 

 

Nevro-endokrine svulster (NET) i pancreas og andre sjeldnere svulsttyper drøftes 

ikke nærmere i dette handlingsprogrammet, da spesielt NET forutsettes omtalt i 

et eget handlingsprogram for nevroendokrine svulster som samlet gruppe.  
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4  E p i d e m i o l o g i  

Årlig diagnostiseres vel 600 nye tilfeller med pancreaskreft i Norge. Forekomsten 

er tilnærmet lik hos kvinner og menn.  Den årlige insidensen er relativt stabil, og 

samlet for begge kjønn er insidensen 14/100 000 (1). Dødeligheten er imidlertid 

høy, og sykdommen er blant de 4-5 vanligste årsaker til kreftdødelighet (2-6).  

 

Det har skjedd relativt lite med hensyn til prognosen når vi ser hele sykdoms-

gruppen under ett, da avansert sykdom ofte foreligger allerede ved 

diagnostidspunktet, og effekten av tilgjengelig kjemoterapi er begrenset (4-6).  

 

For de relativt få pasientene(<15-20 %) som kan opereres med kurativ hensikt ( 

R0-operasjon) er prognosen bedret (2;4;6). Dette kan knyttes både til en annen 

og bedre tumorbiologi, gunstigere utgangspunkt hva gjelder kirurgisk-onkologiske 

faktorer, men også til en bredere anvendelse av multimodal behandling (7).   

 

 

Figuren viser trender for forekomst og overlevelse av pancreas kreft i Norge: 
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5  O r g a n i s e r i n g  a v  b e h a n d l i n g   

Det bør være lav terskel for henvisning til spesialiserte sentra med nødvendig 

utredningskompetanse og endelig behandlingsansvar for denne pasientgruppen. 

Flertallet av pasienter som utredes for pancreaskreft blir vurdert inoperable; 

enten fordi det påvises fjernmetastaser, eller fordi andre sykdommer, sterkt 

redusert funksjonsnivå og/eller svært høy alder ikke er forenlig med et 

omfattende kirurgisk inngrep (2;4-6;8). God dialog mellom lokalsykehus og 

behandlingssentra om enkeltpasienter er viktig. På den måten kan de fleste 

pasienter kan få nødvendig palliativ behandling ved lokalsykehuset, forutsatt at 

det er adekvat tilbud og kompetanse for bl.a. endoskopisk intervensjon og 

smertebehandling. 

Utredning og behandling av pasienter med potensielt resektabel pancreaskreft 

bør foregå ved definerte sykehus i regionene (7;9;10), som har: 

 Kompetanse og utstyr for presis stadiumvurdering og vurdering av 

resektabilitet. Det forutsetter radiologisk spesialkompetanse både for CT 

og MR basert pancreasdiagnostikk. Endoskopisk ultralyd (EUS) er et 

diagnostisk supplement som er aktuelt i noen tilfeller. 

 Adekvat kirurgisk spesialkompetanse innen alle typer pancreaskirurgi. 

 God kompetanse innen endoskopisk og radiologisk intervensjon for 

tilstander forårsaket av inoperabel pancreaskreft og komplikasjoner til 

pancreaskirurgi.  

 Onkologisk avdeling og onkologer med spesialkompetanse innen 

behandling av pancreaskreft, både med kurativt og palliativt siktemål. 

 Patologisk avdeling og patologer med spesialkompetanse på feltet, og god 

frysesnittsdiagnostikk. 

 Anestesi- og intensivavdeling med adekvat kompetanse og kapasitet 

 Etablerte multidisiplinære team basert på fagmiljøer omtalt ovenfor.  
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6  R i s i k o f a k t o r e r  

Årsaker til disse kreftformer er fortsatt stort sett uavklart (4;6). En rekke faktorer 

har vært vurdert, men en sikker assosiasjon mellom risiko for og forekomst av 

pancreaskreft er kun dokumentert for røyking5 og overvekt (11). Det er også en 

øket forekomst av kronisk pankreatitt i sykehistorien til pasienter med 

pancreaskreft (4). Størst risiko har pasienter med hereditær pankreatitt, som er 

meget sjelden (12-14). Det er også vist en sammenheng mellom pancreaskreft 

og diabetes type 2, men det er vanskelig å si hva som er årsak og hva som er 

konsekvens. Trolig er det begge deler (15;16). Hos opptil 10 % av pasientene 

regner man med en arvelig disposisjon. Denne gruppen kan defineres som to 

førstegradsslektninger med pancreaskreft, eller to eller flere andregrads-

slektninger hvorav én er under 50 år (17). Screening for pancreaskreft i 

høyrisikogrupper anbefales bare som ledd i forskningsprogram (18). Selv om det 

fortsatt ikke er identifisert en kausal rolle mellom konkrete gener og en familiær 

opphopning av pancreaskreft, blir henvisning til sentra med kompetanse i 

gentesting og veiledning anbefalt (17). 

 

Anbefalinger 

 

 Evidensgrad  

Symptomer som kan gi mistanke om pancreaskreft bør i 

særlig grad vurderes hos pasienter som røyker, er 

overvektige, har diabetes 2, eller nyoppstått diabetes uten 

kjente risikofaktorer, har kronisk pankreatitt i 

sykehistorien, eller hvor det kan være mistanke om 

arvelig disposisjon. 

 

 

C 

Pasienter hvor det forligger mistanke om arvelig risiko for 

pancreaskreft, bør henvises til senter som kan gi klinisk 

genetisk veiledning, og eventuell gentesting. 

 

C 
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7  D i a g n o s e  

7.1. Symptomer 

Symptomene er ofte vage. Smertefri (”stille”) ikterus hos en pasient > 50-60 år er 

et alarmtegn. Mange pasienter (75-80 %) har avansert sykdom (enten loko-

regionalt, eller i form av metastaser) ved diagnosetidspunktet (4;5). De vanligste 

symptomer og funn er. 

 

Symptom / funn Forekomst 

Ufrivillig vekttap(> 5-10 %) 50-90 % 

Smerter 75-80 % 

Ernæringsproblemer 50-75 % 

Ikterus 70 % 

Anoreksi 15-40 % 

Diab. mell., nyoppdaget, uten kjente 

risikofaktorer 

15-40 % 

Ascites 5 % 

Ventrikkel retensjon 5 % 

 

Akutt ”ideopatisk” pankreatitt (ingen gallestein påvist, ingen alkoholanamnese) 

hos pasienter >50 år er også en situasjon hvor undersøkelse med tanke på 

pancreastumor bør overveies. 

  

 

  

 

7.2 Utredning 

Utredningen skal avklare sannsynlig diagnose, lokalisasjon og størrelse og 

utbredelse av primærtumor og om det foreligger metastaser. Bildediagnostikken 

danner grunnlaget for å vurdere om kirurgiske behandling med kurativ intensjon 

er mulig, men framskaffer også viktig informasjon i forhold til andre 
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behandlingsvalg (19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT abdomen er førstevalg ved uklare symptomer i øvre abdomen, spesielt om 

alvorlig sykdom mistenkes. Undersøkelsen utføres som regel i portovenøs fase 

og gjennomføres ved lokalsykehuset. 

 

Ultralyd er et alternativ, men gir sjelden fullstendig framstilling og kvaliteten på 

undersøkelsen er pasient- og undersøkeravhengig. Adenocarcinomer er typisk 

lavekkogene, homogene og uskarpt avgrenset. 

Kontrastforsterket ultralyd(KFUL) er ikke indisert for deteksjon av solide eller 

cystiske pancreaslesjoner (CPL), men kan være et alternativ for oppfølging  av 

kjente lesjoner.  

 

Hvis CT abdomen viser tumorsuspekte funn eller den kliniske mistanken er stor, 

skal det gjøres supplerende diagnostikk og preoperativ kartlegging med egen CT 

pancreas protokoll, så sant ikke pasienten av ulike årsaker er uaktuell med tanke 

på å gjennomføre operativt inngrep med kurativ intensjon.    

Hos pasienter med ikterus er det nyttig å utføre ultralyd før CT, dels for å avklare 

steinproblematikk med eventuelt etterfølgende MRCP, men også fordi 

undersøkelsen gir indikasjon på obstruksjonsnivå og eventuelt levermetastaser, 

slik at man kan gå videre til riktig CT-spesialprosedyre. 

  

Både CT og MR har stor treffsikkerhet for diagnostikk og lokoregional 
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stadieinndeling ved pancreaskreft. CT pancreas er referansemodalitet fordi den 

gir best kartlegging av relevante kar (20-23). 

 

 

For diagnostikk og stadieinndeling: ”CT Pancreas protokoll” inkluderer CT 

Pancreas (2 fase) + resten av abdomen/bekken og CT thorax (20-22;24): 

Tumordeteksjon er best i pancreas-parenkymfase ved ca. 40 sekunder, mens 

levermetastaser detekteres best i portovenøs fase ved ca. 70-80 sekunder. 

Begge faser er viktige for lokal resektabilitetsvurdering. Det er viktig med nok 

kontrast, ca.150-180ml, flow ca. 4 ml/s, og at kontrastmengden kan justeres etter 

vekt og habitus. 

To-faseundersøkelse gir tilfredsstillende kartlegging av karanatomien. 

 

Mål  for undersøkelsen er:   

 tumordiagnostikk – typisk adenocarcinom eller annet?  

 radiologisk TNM klassifisering 

 karaffeksjon (se ”resektablitetsvurdering”)  

 

Duktalt adenocarcinom er typisk karfattig. Både tumor og eventuelle 

levermetastaser er vanligvis hypodense i forhold til normalt kontrastladende 

parenkym. 

 

Noen få (<10 %) av adenocarcinomene i pancreas er isodense, og skiller seg 

ikke fra pancreasparenkymet på CT (25). MR og/eller EUS kan være avklarende 

(26;27). 

Selv om det ikke identifiseres en sikker lesjon ved CT, kan sekundære 

forandringer gi mistanke om tumor; slik som dilatasjon av gallegang og 

pancreasgang, ”cut-off-sign”, atrofi av corpus/cauda, og tap av lobulering. 

 

 

Resektabilitetsvurdering.  Se under punkt 9.1.1. ”Kirurgi og vurdering av 

resektabilitet”. 

 

Viktige radiologiske funn i vurderingen av lokal resektabilitet er (28-31): 

 Lokalisasjon og størrelse av tumor   

 Tumors relasjon til omgivende fettvev, organer og kar. 

Relasjon til vener og arterier (truncus coeliacus, a. mesenterica superior, 

a. hepatica communis / propria, v.mesenterica superior, v.porta) skal 

vurderes spesielt. Karaffeksjon bør beskrives med grad av affeksjon: 

formendring, okklusjon, tumorkontakt < eller > 180 grader av karets 

omkrets og lengdeutstrekning i cm,  og eventuell avstand fra 

veneaffeksjon til de proksimale jejunal- og ilealvener . 
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 Avvik fra normal anatomi (galleveier, kar) 

 

 

 

Metastaser er vanligst til lymfeknuter, lever og peritoneum, og er ofte små. Ved 

tvil om levermetastaser hos pasient med ellers resektabel tumor, er supplerende 

kontrastforsterket ultralyd eller MR nødvendig for avklaring. 

Det er generelt vanskelig å skille mellom metastatiske og reaktive lymfeknuter. 

Likevel er det viktig å beskrive grad av billedmessig mistanke om malignitet, om 

lymfeknutene er lokalisert peripancreatisk eller ikke (i eller utenfor reseksjons-

området). 

Ved tvil om peritoneale metastaser vurderes laparoskopi.  

 

 

7.3 Andre modaliteter 

 

MR brukes vanligvis ikke i diagnostikk og stadieinndeling, men kan være nyttig 

ved tvil om det foreligger levermetastaser hos en pasient med ellers resektabel 

tumor (32). MR brukes som supplement til CT ved spesielt vanskelig diagnostikk. 

Da er kontrastundersøkelse og diffusjonssekvenser viktig.  

MR brukes vanligvis ved mistenkt periampullær svulst hvis CT undersøkelsen 

ikke kan avdekke målbar tumormasse. MR brukes også ved utredning av 

cystiske pancreaslesjoner(CPL)( se egent kapittel 12).  

 

MRCP brukes ved spørsmål / tvil om steinsykdom.  

 

Endoskopisk ultralyd (EUS) kan gi en god oversikt over hele pancreas, og kan 

være nyttig for påvisning og avklaring av svulster < 3cm (33;34). Pre-operativ 

vevsdiagnostikk/cytologi er vanligvis verken nødvendig eller ønskelig hos 

pasienter som er kandidater for ”radikal-kirurgi” for antatt adenocarcinom i 

pancreas basert på adekvat bildediagnostikk. I sjeldne tilfeller kan morfologisk 

avklaring være ønskelig (mistanke om lymfom, annen atypisk primær tumor, eller 

hvis det er mistanke om autoimmun pancreatitt(AIP) type 2).  EUS-FNA kan være 

aktuelt for å avklare slike usikre lesjoner (35). Kontrastforsterket ultralyd kan 

bidra til å avgrense tumor bedre ved prosedyren.  

EUS-FNA er også anvendelig for å sikre morfologisk materiale før oppstart av 

palliativ kjemoterapi. 

 

Finnålsaspirasjon(FNA) kan gjøres med lineært EUS endoskop, med en høy 

spesifisitet(98%) og god sensitivitet(85%), og en komplikasjonsfrekvens på under 

3% (34). Positiv- og negativ prediktiv verdi vil avhenge av pre-test sannsynlighet 
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for sykdom (prevalens i gruppen), og kan ikke uten videre avledes av spesifisitet/ 

sensitivitet. Et positivt resultat er å stole på, mens en negativ prøve ikke sikkert 

kan utelukke tumor i pancreas. Tynne punksjonsnåler (25G) gir gode prøver for 

morfologisk vurdering (36). Tilstedeværelse av cytopatolog i forbindelse med 

EUS prosedyren, som kan bekrefte at materialet er adekvat, vil bedre den 

diagnostiske gevinsten ytterligere. 

 

PET-CT kan være nyttig (37-40). Modaliteten er under utvikling og bruken er 
uavklart. Undersøkelsen kan få en plass i utredningen for å kunne avklare om det 
er fjernmetastaser hos utvalgte pasienter med potensielt resektabel sykdom. 
Dermed kan trolig noe få pasienter blir spart for en ”ikke-terapeutisk” laparotomi. 
 

Undersøkelsen kan brukes i differensial diagnostikk (autoimmun pankreatitt, 

kronisk pankreatitt, lymfom). 

 

Ulempen, også ved PET, er overlapp mellom benigne / maligne lesjoner, og det å 

fange opp små lesjoner.  

 

Endoskopisk retrograd cholangio-pancreatografi (ERCP) har liten plass i 

diagnostisk sammenheng, og  brukes nå først og fremst for avlasting av 

galleveiene. Hos pasienter som utredes med tanke på kurativ kirurgi, er det viktig 

for kvaliteten av bildediagnostikken at CT undersøkelsen gjennomføres før en 

ERCP-prosedyre med eventuell endoskopisk stentinnleggelse. ERCP-

prosedyren kan gi inflammasjon og maskere tumor, og dermed gjøre det umulig 

å bestemme sykdomsstadium for pasienten i ettertid (41). Endoskopisk 

galleavlastning med stent gjøres oftest i palliativ hensikt enten pga symptomer 

(ikterus m/ uttalt kløe), eller for å redusere s-bilirubin (fortrinnsvis < 50-80 µmol/L) 

/ bedre leverfunksjon før man kan starte palliativ kjemoterapi. Med hensyn til 

galledrenasje av pasienter som er aktuelle for operativ behandling, se eget 

avsnittet om ”Perioperative tiltak” 9.1.6. 

 

 

Percutan transhepatisk cholangiografi(PTC) med drenasje er en alternativ 

tilnærming hvis endoskopisk tilgang med tanke på drenasje mislykkes eller er 

vanskelig. 

 

 

 

Biopsi /cytologi  for å avklare diagnosen er kun aktuelt hos pasienter som ikke 

er operable (42). Resektable svulster opereres vanligvis basert på 

bildediagnostikk, uten perkutan vevsprøve. Perkutan biopsi må også unngås 

dersom down-sizing og ny resektabilitetsvurdering kan være aktuelt på grunn av 

risiko for implantasjonsmetastaser. 
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Vevsprøve for histologisk bekreftelse av malign sykdom er nødvendig før 

oppstart av kjemoterapi eller strålebehandling. UL veiledet FNAC/biopsi av 

levermetastaser kan like gjerne utføres, da disse ofte er lettere tilgjengelige. 

Kontrastforsterket UL kan bidra til å avgrense tumor bedre ved denne 

prosedyren.  

 

Residiv av pancreascancer: Ved klinisk mistanke om sykdomstilbakefall utføres 

primært CT (43).  Ved mistanke om lokoregionalt residiv anbefales ”CT 

panceasprotokoll”. Undersøkelsen kan bl.a. påvise perivaskulært bløtdelsvev i 

mesentarialroten. Andre undersøkelser som er nevn ovenfor, må vurderes på 

bakgrunn av symptomer og klinisk problemstilling 

 

 

 

7.4 Pre-operativ laparoskopi  

Nytten av pre-operativ laparoskopisk evaluering, med eller uten laparoskopisk 

ultralyd, diskuteres. Hensikten er å unngå ”ikke-terapeutiske  laparotomier” hos 

pasienter som viser seg å ha inoperabel sykdom, men hvor den preoperative 

bildediagnostikken ikke har avdekket avansertert loko-regional  tumorvekst, 

peritoneal karsinomatose eller levermetastaser. Laparoskopi er bare aktuelt hos 

selekterte pasienter, da klinisk nytte av rutinemssig laparoskopi hos alle 

pasienter med antatt resektabel pancreaskreft ikke står i forhold til risiko og 

omkostninger (44-46). 

 

 

7.5 Blodprøver – tumormarkører 

 

Klinisk nytte av tumormarkører (CA 19-9, Kromogranin A[CgA], CEA) ved 

utredning av pancreas svulster er omdiskutert47. Forhøyede CA 19-9 verdier kan 

forekomme ved alle typer galleveisobstruksjon/ikterus, kronisk pankreatitt, og ved 

kreft i galleveier eller andre steder i GI traktus (47-49). CA19-9 er derfor ikke 

egnet som en screeningtest eller for diagnostisering av pancreas kreft (48). Men 

prøven kan gi noe prognostisk informasjon (50), og være til nytte ved 

monitorering av effekten av systemisk kjemoterapi (51). 

Kromogranin A(CgA) er en tumormarkør for nevroendokrine svulster (52;53). Ved 

utredning av lesjoner i pancreas kan informasjon om serum CgA ha verdi for 

vurdering av videre utredning og behandlingsvalg, ikke minst om man vurderer 

tumor som ikke-resektabel.  
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7.6 Differensialdiagnostikk  

 

Kronisk fokal pankreatitt kan være svært vanskelig å skille fra 

adenocarcinom ved alle modaliteter (54), men MR kan avklare noen (55).  

 

Autoimmun pankreatitt (AIP) viser seg billedmessig oftest med en generelt 

forstørret pancreas, men forandringen kan være fokal (56). Typisk er tap av 

normal lobulær kontur, variabelt kontrastopptak, avsmalnet pancreasgang, 

peripankreatisk "stranding" og en lavattenuerende "kapsel". 

PET-CT kan være nyttig (57). Behandlingsstrategien bygger på en samlet 

vurdering av klinikk, billeddiagnostikk og IgG4-serologi (58;59).   

 

”Groove pancreatitis” eller duodenal dystrofi (60), er en uvanlig form for 

segmental kronisk pankreatitt, og involverer furen mellom mediale duodenalvegg 

og pancreas. Typisk er cystiske forandringer i duodenalveggen, fortykkelse av 

duodenalvegg og en hypodens oppfylling mellom duodenum og caput pancreatis. 

Supplerende MR kan være nyttig (60). 

 

Nevroendokrine svulster (NET) Hormonproduserende svulster er oftest små, 

mens de store svulstene er mindre endokrint aktive. Store nevroendokrine 

svulster er ofte mer høygradig maligne. Typisk er hypervaskulære lesjoner og 

metastaser (sen arteriefase viktig ved CT), eventuelt med kalk. Cystiske 

komponenter kan forekomme. Utredning biokjemisk/ endokrinologisk(Insulinom ? 

Gastrinom? Glucagonom? etc.) er viktig avhengig av kliniske symptomer, og CgA 

er en nyttig tumormarkør (52). Nucleærmedisinsk undersøkelse(Octreotid 

scintigrafi) hører med til utredningen. Behandlingen er vanligvis individuelt 

tilpasset, og sammensatt (52).  

 

Cystiske pancreaslesjoner (CPL) – se eget kapittel   

 

Andre periampullære neoplasmer som kreft i papilla Vateri, i duodenum, og i 

distale gallegang, kan være vanskelige å skille fra hverandre med 

bildediagnostikk. 

 

Andre sjeldne pancreasneoplasmer kan være epiteliale solide/papillære (unge 

kvinner), pancreaticoblastom (barn), anaplastisk carcinom (blødning og necrose), 

acinærcelle carcinom (eldre menn, stor tumor, fettvevsnekrose). 

 

Metastaser til pancreas er sjelden. Nyre, mamma, lunge, kolon, ventrikkel, 

melanom er vanligste utgangspunkt. 

 

Lymfom er sjelden i pancreas, men viktig å ha i mente siden det ikke er en 
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kirurgisk tilstand. 

 

 

 

Anbefalinger 

 

 

 
Evidensgrad 

CT undersøkelse (m/ ”pancreas protokoll” + CT thorax) er 

basisundersøkelser i diagnostikk og utredning  

B 

MR, EUS (ev. m/FNAC) og PET-CT kan være nyttige 

supplerende undersøkelsesmodaliteter   

 

 

B 

ERCP er en terapeutisk prosedyre, og har ingen plass i 

diagnostikken av pankreaskreft.Prosedyren bør ikke gjøres 

før det er utført adekvat bildediagnostikk med CT pancreas 

 

 

D 

Ved klinisk mistanke om sykdomstilbakefall utføres primært 

CT (43).  Ved mistanke om lokoregionalt residiv anbefales 

”CT panceasprotokoll”. 

B 

Diagnostisk laparoskopi i generell anestesi er kun aktuelt 

ved spesielle problemstillinger, og er ikke del av standard 

utredning 

 

 

B 

Tumormarkører (CA 19-9) har ingen plass i screening, og 

har liten diagnostisk verdi, men kan gi prognostisk 

informasjon, og være til nytte for monitorering av effekten 

av systemisk kjemoterapi  

 

 

B 

Pre-operativ perkutan ultralydveiledet biopsi/cytologi av 

antatt pancreaskreft frarådes på grunn av risiko for 

implantasjonsmetastaser, og fordi undersøkelsen har lav 

sensitivitet. Hvis morfologisk diagnose anses som 

nødvendig, bør EUS-FNAC foretrekkes. 

 

C 
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8  I n n d e l i n g  i  s t a d i e r  

 

8.1 TNM klassifikasjon 

 basert på 7.utgave av TNM-klassifikasjonen (61)  
 

8.1.1 Karsinomer utgående fra pankreas: 

 

pTx Tumor, ingen informasjon 

pT0 Tumor ikke påvist 

pTis Carcinoma in situ (inkluderer PanIN-III) 

pT1 Tumor begrenset til pankreas, største diameter ≤ 2 cm 

pT2 Tumor begrenset til pankreas, største diameter > 2 cm 

pT3 Tumorvekst utenfor pankreas, uten affeksjon av truncus coeliacus 
eller a. mesenterica superior 

pT4 Tumorvekst utenfor pankreas, med affeksjon av truncus coeliacus 
eller a. mesenterica superior 

  

pNx Ingen informasjon 

pN0 Ingen metastaser i regionale lymfeknuter 

pN1 Metastaser i regionale lymfeknuter 

  

pM0 Ingen fjernmetastaser 

pM1 Fjernmetastaser påvist 

 
 
Stadieinndeling: 
 

Stadium T N M 

0 is 0 0 

IA 1 0 0 

IB 2 0 0 

IIA 3 0 0 

IIB 1,2,3 1 0 

III 4 enhver 0 

IV enhver enhver 1 
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Ved pankreaskreft skilles kun mellom pN0 og pN1(=pN+), uavhengig av antall LK metastaser  

 

8.1.2 Karsinomer utgående fra ekstrahepatisk gallegang – distal 

 

 

pTx Tumor, ingen informasjon 

pT0 Tumor ikke påvist 

pTis Carcinoma in situ  

pT1 Tumor begrenset til gallegangen 

pT2 Tumor vokser utenfor gallegangsveggen 

pT3 Tumor infiltrerer galleblære, lever, pankreas, duodenum eller 
andre tilgrensende organer 

pT4 Tumorvekst med affeksjon av truncus coeliacus eller a. 
mesenterica superior 

  

pNx Ingen informasjon 

pN0 Ingen metastaser i regionale lymfeknuter 

pN1 Metastaser i regionale lymfeknuter 

  

pM0 Ingen fjernmetastaser 

pM1 Fjernmetastaser påvist 

 
 

8.1.3 Karsinomer utgående fra Ampulla Vaterii 

  

 

pTx Tumor, ingen informasjon 

pT0 Tumor ikke påvist 

pTis Carcinoma in situ  

pT1 Tumor begrenset til ampulla Vateri eller sphincter Oddii 

pT2 Tumor infiltrerer duodenalveggen 

pT3 Tumor infiltrerer pankreas 

pT4 Tumor infiltrerer parapankreatisk vev, tilgrensende organer eller 
strukturer 

  

pNx Ingen informasjon 

pN0 Ingen metastaser i regionale lymfeknuter 

pN1 Metastaser i regionale lymfeknuter 

  

pM0 Ingen fjernmetastaser 

pM1 Fjernmetastaser påvist 
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9  B e h a n d l i n g  a v  l o k a l i s e r t  s y k d o m  / K u r a t i v  

b e h a n d l i n g  

Utredning, evaluering og behandling av pancreaskreftpasienter bør foregå på sentra 

med adekvat spesialkompetanse som samarbeider i multidisiplinære team, og som har 

døgnkontinuerlig kompetent vakt innen alle fagområder som er involvert i 

behandlingen  

 

9.1 Kirurgi 

 9.1.1  Vurdering av resektabilitet 

Faktorer som bidrar til den relativt lave reseksjonsraten ved pancreas kreft, er 

hyppig forekomst av lymfeknutemetastaser ”lokalt”, men likevel utenfor 

reseksjonsområdet, og tumorinvasjon i det retroperitoneale rom. Affeksjon av 

sentrale kar, først og fremst av a. mesenterica superior og coeliaca-aksen, er 

også uttrykk for lokalavansert sykdom. Det er bred internasjonal enighet om at 

svulstaffeksjon av disse to karene er å oppfatte som en generell kontraindikasjon 

mot reseksjon (62). En begrenset affeksjon av a.hepatica som ikke berører 

truncus coelicus-aksen er ingen kontraindikasjon mot operasjon (29). Hos 

selekterte pasienter vil en slik situasjon kunne gi grunnlag for behandling med 

neo-adjuvant kjemopterapi og strålebehandling for ”down-sizing” av tumor for 

mulig reseksjon senere (63). Graden av karaffeksjon av v. portae og v. 

mesenterica superior må bedømmes individuelt. Erfaringer de senere år har vist 

at pancreasreseksjon som også omfatter reseksjon av v.porta og/eller 

v.mesenterica superior kan gjøres med en overlevelse som hos opererte 

pasienter uten venereseksjon (64-66).  Resultater fra en nylig publisert stor 

amerikansk populasjonsbasert studie viste at andelen pancreasreseksjoner med 

samtidig karreseksjon økte fra 0,7 % i 2000 til 6,0% i 2009. Postoperative 

komplikasjoner var hyppigere etter karreseksjon, selv om den postoperative 

mortaliteten var den samme (67). Generelt er affeksjon av v.porta / v.mesenterica 

superior ikke en avgjørende kontraindikasjon mot operasjon. Karkirurgisk 

kompetanse er nødvendig.  Etter reseksjon av affisert kar med tumorfrie 

reseksjonskanter gjøres rekonstruksjon (primær kar-anastomose er ofte mulig 

(68)).Bruk av graft (allograft) kan bli nødvendig (69-71).      

 

Hos selekterte pasienter med karaffeksjon som nevnt ovenfor, og som primært 

vurderes som ikke-resektable, kan det være aktuelt å vurdere neo-adjuvant 



 

 33 

behandling med kjemoterapi og strålebehandling for å oppnå ”down-sizing” av 

tumor, og dermed kunne vurdere mulig reseksjon senere (63;72).  Tilsvarende 

behandling (kombinert kjemoterapi + strålebehandling pre-operativt) kan også 

være aktuelt for pankreassvulster som betegnes som ”borderline” resektable 

(72).  

 

Internasjonalt er det fortsatt diskusjon omkring begrepet ”borderline” resektabel 

tumor, men følgende definisjon kan brukes (29;31):  

a. Ingen tegn til fjernmetastaser 

b. Tumoraffeksjon av v.mesenterica sup. eller v.portae. Rekonstruksjon er 

likevel mulig – enten direkte eller med graft. 

c. A.gastroduodenale kan være omgitt av tumor opp til avgangen fra 

a.hepatica., og a.heptica kan være omgitt av tumor over et kort segment, 

med likevel med en viss avstand(>1 cm) til truncus coeliacus.  

d. Tumor kan grense inn til a.mesenterica sup., men denne tilgrensingen kan 

ikke overstige 1800 av karets omkrets. 

 

 

 9.1.2  Primær operativ behandling 

 

Kirurgi er basis for kurativ behandling av pancreaskreft (5). Dessverre er det bare 

en mindre andel (<15-20 %) av pasientene som har resektabel sykdom. Siden de 

aller fleste resektable svulstene er lokalisert til caput pancreatis, vil operativ 

behandling vanligvis innebære en pancreatoduodenectomi. Dette er en 

omfattende operasjon (73;74), og hensyn til pasientens alder, komorbiditet, 

allmentilstand og eget ønske, er viktig i vurderingen av behandlingsopplegget. I 

løpet av det siste tiår har endringer rundt den tekniske gjennomføring av 

inngrepet og den perioperative overvåkning bidradd til bedre resultater. Median 

operasjonstid er omkring 5 timer, og det postoperative sykehusoppholdet er 

median 9 dager (75).  

 

 9.1.3  Komplikasjoner 

 

Pancreaskirurgi kan anses som en relativt trygg behandling, med en postoperativ 

mortalitet på 2-5%, noe avhengig av definisjoner. Postoperative komplikasjoner 

er hyppig, og forekommer hos 30-50 % av pasientene. De vanligste kirurgiske 

komplikasjoner etter pancreatoduodenectomier er (75;76): 

 

1. Forsinket postoperativ ventrikkeltømning (9-15 %) (77)  

2. Postoperativ pancreasfistel (5 %) (78-80)  
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3. Sårinfeksjon (3-8 %) 

4. Intraabdominal abscess (1-4 %) 

5. Postpankreatektomiblødning (5-10%) (81-84) 

  

 

 

De aller fleste komplikasjoner kan takles med konservative tiltak, eller ved hjelp 

av intervensjonsradiologi og endoskopi. Reoperasjon er sjelden (<3 %) 

nødvendig (85). 

Målet for kirurgisk behandling er å bedre overlevelsen. Selv etter antatt radikal 

kirurgi for pancreas kreft er prognosen alvorlig. Nyere studier fra Norge (86), 

Canada (87) og USA (75) angir en 5-års overlevelse på mellom 6 -18 %. Flere 

faktorer, som for eksempel alder, ASA grad, påvisning av lymfeknutemetastaser 

og ufrie reseksjonskanter, samt type og alvorlighetsgrad av postoperative 

komplikasjoner, spiller alle en rolle for prognosen både på kort og lengre sikt 

(75;86-88). På bakgrunn av slik kunnskap, er det viktig å differensiere den 

prognostiske informasjonen til pasienten.  

 

 9.1.4  Typer av periampullære svulster 

 

Å skille mellom de ulike typer periampullære kreftsvulster både pre- og per-

operativt er vanskelig. Prognosen for duodenalkreft og ampullecarcinomer er 

betydelig bedre enn for duktalt adenocarcinom i pancreas (89). En aktiv holdning 

til reseksjon av periampullære kreftsvulster kan bidra til at man ikke 

underbehandler og avslår kirurgi hos pasienter med svulster som har et annet 

utgangspunkt, der prognosen er betydelig bedre. 

 

  

 9.1.5  Operasjonsmetoder 

 

Da de aller fleste resektable adenocarcinomer er lokalisert til caputdelen av 

pancreas, fokuserer vi først og fremst på operasjon for disse svulstene: 

 

En klassisk pancreatoduodenectomi (ofte omtalt som ”Whipple´s operasjon”), slik 

denne operasjonen ble presentert i 1935, omfatter reseksjon av caput pancreatis, 

reseksjon av ventrikkelens distale del(antrum), og i tillegg reseksjon av 

duodenum og første del(ca. 10-15 cm.) av jejunum. Kolecystektomi og reseksjon 

av distale gallegangen hører også med (90). 
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Etter introduksjon av Traverso og Longmire i 1978 (91), har den klassiske 

varianten i mange miljøer blitt er erstattet av en pylorusbevarende pancreato-

duodenectomi (PPPD). Hele ventrikkelen med pylorus bevares, og man setter av 

duodeneum ca 2cm distalt for pylorus. Gastrointestinal kontinuitet re-etableres 

ved anastomose  

mellom duodenalresten og jejunum (ende-til-side) som også er anastomosert til 

pancreas-resten og til gallegangen (se figur).  

 

 

 

 

 
 

 

Den pylorusbevarende modifikasjonen ble lansert i 1978, og hypotesen var at 

denne metoden skulle gi bedre funksjonelle resultater på lengre sikt, mindre 

problemer med postoperative peroral ernæring, og mindre risiko for dumping 

plager (91). Dette har imidlertid ikke blitt dokumentert senere. En meta-analyse 

basert på 7 randomiserte studier viste ingen forskjell i perioperativ mortalitet, 

morbiditet og frekvensen av ventrikkelretensjon. De onkologisk langtidsresulteter, 

som primært var en innvending mot PPPD, var som ved Whipple´s prosedyre. 

Man fant en kortere operasjonstid, og mindre peroperativ blødning ved PPPD 

(92).   
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Total pancreatektomi kan være nødvendig i sjeldne tilfeller. 

 

Uansett operasjonsmetode, er det viktig å få med lymfeknuter rundt 

pancreasresektatet, noe som er av betydning for den postoperative 

stadievurdering av pasienten. Standard reseksjon omfatter disseksjon av 

lymfeknuter på høyre side av ligamentum hepatoduodenale (stasjon 12b1, 12b2 

og 12c), de bakre pancreaticoduodenale lymfeknuter (13a, 13b), lymfeknuter på 

høyre side av a.mesenterica superior (14a, 14b), de fremre 

pancreaticoduodenale lymfeknuter (17a, 17b) og lymfeknuter foran a.hepatica 

communis (8a) (93). Derimot er det ikke vist at en utvidet lymfeknute disseksjon 

gir gevinst i form av bedret langtidsoverlevelse (74;94;95). 

 

 

 

 
 
Fra : Classification of Pancreatic Carcinoma. Japan Pancreas Society, 2003 (96). 

 

 

Om tumor er lokalisert til corpus eller cauda pancreatis, er en distal 

pancreasreseksjon aktuelt. Adenocarcinomer lokalisert til distale del av pancreas 

er sjeldnere, og på grunn av lokal tumorvekst og sykdomsutbredelse ved 

diagnosetidspunktet hos disse pasientene er det enda sjeldnere at kurativ 

operativ behandling er mulig. 

Laparoskopisk distal pancreatectomi kan gjøres hos selekterte pasienter med 

antatt pancreaskreft, og på kort sikt vil pasientene erfare de samme gevinster 

som laparoskopisk tilgang generelt gir (97).  

Den mest vanlige komplikasjonen etter distal pancreasreseksjon er 
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pancreasfistel, på grunn av lekkasje fra pancreasgangen i reseksjonsflaten (98).   

Det foreligger ingen randomiserte studier over langtidsoverlevelse etter åpen 

versus laparoskopisk operasjon for duktale adenocarcinomer i pancreas. 

 

 9.1.6  Perioperative tiltak   

Pre-operativ rutinemessig galleavlastning hos ikteriske pasienter er ikke indisert 

(99;100). Dette må vurderes på spesifikke og individuelle indikasjoner. Enhver 

pre-operativ manipulering  i galleveier øker risikoen for infeksjon, og 

infeksjonskomplikasjoner postoperativt (99;100).  På den annen side vil 

ekstrahepatisk galleokklusjon kunne kompromittere leverfunksjonen, og 

konsekvenser av eventuelt nedsatt leverfunksjon må veies opp mot mulige 

komplikasjoner av invasiv galleavlastning. Hos ikteriske pasienter som utredes 

for mistenkt pancreas kreft er det derfor viktig at en adekvat pre-operative 

utredning gjennomføres innen kort tid, slik at ikke en økende ikterus i langtrukket 

utredningsfase ødelegger for god pasientlogistikk.   

Cholangitt er en klar indikasjon for pre-operativ galleavlastning. Mange vil også 

vurdere avlastning om s-bilirubin er > 250 µmol/L, da risikoen for postoperativ 

leversvikt øker med høye bilirubinverdier.  

Hvis pasienten i påvente av operasjon har betydelige plager av ikterus med kløe 

og i tillegg stigende s-bilirubin verdier, kan indikasjonen for en galleavlastning 

styrkes. Likevel er det viktig å understreke at galleavlastningen ikke bør utføres 

før en adekvat bildeundersøkelse(CT pancreas protokoll 2 fase) er utført. En slik 

rekkefølge kan også få betydning for bl.a. valg av stenttype som anvendes for 

avlastning. 

 

Tromboseprofylakse (101;102) og adekvat antibiotika profylakse (103) er viktig i 

relasjon til operativ behandling av pancreaskreft. Det er vanlig å gi protonpumpe-

hemmer (PPI) under det postoperative sykehusoppholdet. Mange anbefaler 

rutinemessig postoperativ enzymsubstitisjon (Creon 25000™; 1-2 kapsler til hvert 

måltid) for de nærmeste 2-3 måneder (104). Dette bør kontinueres ved behov, og 

i tilstrekkelige doser, for å unngå symptomer på og følger av eksokrin 

pancreasinsuffisiens (105). 

 

Profylakse med octreotid (Sandostatin ™ – en syntetisk somatostatin analog) for 

å redusere risikoen for postoperativ komplikasjoner etter pancreaskirurgi har vært 

mye benyttet, men er omdiskutert (106;107). Det er grunnlag for å hevde at 

octreotid reduserer komplikasjonsfrekvensen og sykehusoppholdets lengde, men 

det har ingen signifikant betydning for den postoperative mortalitet. Dagens 

kunnskapsgrunnlag gir holdepunkter for at profylakse med octreotid (Sandostatin 

™ 100µg x 3 s.c. i 5-7 dager, med oppstart peroperativt) i forbindelse med 

pancreaskirurgi for maligne sykdommer, kan være nyttig (108;109).   
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De fleste bruker 1-2 abdominale dren etter operasjon for pancreaskreft. Disse 

bør være passive (uten aktivt vakuum), og i lukkede drenssystemer. Tidlig 

fjerning av dren er viktig (senest innen 3.- 4. p.o. dag), da dette reduserer 

risikoen for intra-abdominal infeksjon og pancreasfistel (110;111). 

 

Elementer av ”fast-track-surgery” (ERAS) hva gjelder mobilisering, smerte-

behandling og peroral ernæring har i økende grad blitt implementert også for 

pancreaskirurgi (112). Total parenteral ernæring er forbundet med økt risiko for 

postoperative komplikasjoner (113). Tidlig peroral væske og ernæring er trygt, og 

bør tilstrebes (114;115). Dette vil trolig også bedre pasientenes komfort. 

 

Anbefalinger 

 

 Evidensgrad 

Utredning, evaluering og behandling av pancreaskreftpasienter 

bør foregå på sentra med adekvat spesialkompetanse som 

samarbeider i multidisiplinære team, og som har 

døgnkontinuerlig kompetent vakt innen alle fagområder som er 

involvert i behandlingen  

 

 

C  

Pre-operativ rutinemessig galleavlastning hos ikteriske 

pasienter er ikke indisert 

 

 

A 

Pylorusbevarende- og tradisjonell(”Whipple´s”) 

pancreatoduodenectomi er likeverdige metoder 

 

B  

Reseksjon av v.porta og/eller v.mesenterica sup. for å oppnå 

radikal kirurgi kan utføres, uten at dette øker komplikasjons-

risikoen. Overlevelsen er som hos pasienter uten 

venereseksjon  

 

 

C 

Tidlig peroral ernæring reduserer risikoen for komplikasjoner A 

Tromboseprofylakse  og adekvat antibiotika profylakse er viktig 

i relasjon til operativ behandling av pancreaskreft. 

C 

Dagens kunnskapsgrunnlag gir holdepunkter for at profylakse 

med octreotid (Sandostatin ™ 100µg x 3 s.c. i 5-7 dager, med 

oppstart peroperativt) i forbindelse med pancreaskirurgi for 

maligne sykdommer, kan være nyttig. 

A 

 

Mange anbefaler rutinemessig postoperativ enzymsubstitisjon 

(Creon 25000™; 1-2 kapsler til hvert måltid) i minimum 2-3 

måneder. 

C 
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9.2 Patologi 

Patologisk-anatomisk klassifikasjon av benigne og maligne svulster i pancreas 
baserer seg på WHO klassifikasjonen (116). En primær epitelial svulst i pancreas 
med kjertel eller gangstrukturer defineres som et ductalt adenocarcinom . 
Vanligvis er kjertelepitelet differensiert likt det en kan finne i pancreasganger eller 
galleganger og blir derfor betegnet som ”av pancreaticobiliær” type i motsetning 
til de mer sjeldent forekommende ”intestinal” varianter som består av epitel mer 
likt det en kan finne i carcinomer i tynn-og tykktarm. Blandingstyper mellom 
pancreatobiliær og intestinal type forekommer også. 

 

 9.2.1 Forstadier 

Som all annen epitelial svulst i kroppen antar en at utviklingen av carcinom i 
pancreas skjer via en trinnvis prosess i gangepitelet som kan omfatte lavgradig 
og høygradig intraepitelial neoplasi (dysplasi). Dette betegnes som PANcreatisk 
Intraepitelial Neoplasi (PAN-IN) og inndeles i tre grader (I - III), hvor grad III er 
ekvivalent med ”carcinoma in situ”. Ofte kan en diagnostisere ulike grader av 
PAN-IN i pancreasresektater i ulike deler av gangsystemet synkront med 
adenocarcinom. Den prognostiske betydningen av dette funnet er usikkert også i 
de tilfeller en finner PAN-IN III i reseksjonsflaten mot gjenværende pancreas hos 
pasienter med adenocarcinom. 
 

 9.2.2 Cystiske lesjoner 

 
Om neoplastiske lesjoner har cystisk preg i pancreas krever er det viktig å få gjort 
uttak av relevant vev til mikroskopisk undersøkelse. Særlig gjelder dette 
”mucinøs cystisk neoplasme” (mucinøst cystadenom/mucinøst cystadeno-
carcinom) og ”intraductal neoplasme” (intraductal papillær mucinøs 
neoplasme(IPMN) med og uten assosiert invasivt carcinom). I de fleste tilfeller er 
den cystiske komponent ”benign”, mens den assosierte invasive carcinom 
komponent er lokalisert i ikke-cystiske områder. Derfor er seleksjon av vev til 
histologi fra solide områder i cystevegg viktig. Se ellers WHO Classification of 
Tumours of the Digestive System for oppdatert nomenklatur på cystiske og 
intraduktale lesjoner (116). 
 

 9.2.3 Vurdering av operasjonpreparatet ved solide svulster  

Makroskopisk vurdering og snittuttak av operasjonspreparatet er for patologen 

krevende, og inngående erfaring og nært samarbeid med kirurgen er nødvendig 

for adekvat håndtering av pancreatoduodenectomipreparater. Siden det i 

alminnelighet ikke foreligger pre-operativ morfologisk(cytologi/histologi) diagnose, 

er histologisk klassifikasjon av sykdomsprosess primært det viktigste ved 

undersøkelse av operasjonspreparatet. I noen tilfeller kan kroniske 

betennelsestilstander imiterer klinisk og billeddiagnostisk en malign tumor.  
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Periampullære carcinomer har som regel en diffus utbredelse, og avgrensning 

mot sekundær fibrose og betennelse er ofte makroskopisk vanskelig å 

bedømme. Det er derfor standardisert beskjæring og snittuttak som er viktig for å 

sikre en adekvat histologisk diagnose, lokalisering av primærutgangspunkt for 

carcinom i pancreashodet, og radikalitet av det operative inngrepet. Kirurgisk 

merking av anatomiske strukturer ( for eksempel ductus hepaticus, resektat av 

kar/karvegg) er som regel nødvendig for å ta målrettede snitt av tumorkritiske 

områder i preparatet.   

En rekke ulike histologiske svulster kan utvikles i pancreas. Det er derfor 

viktig å kunne avgrense disse fra duktalt adenocarcinom, som er mest vanlig.. 

Spesielt viktig er det også å skille de duktale adenocarcinomene utgått fra 

pancreas fra de øvrige periampullære carcinomene (dvs duodenal- , ampulle- og 

choledochuscancere). I tillegg til å gi mest mulig presis informasjon om andre 

viktige prognostiske funn (invekst i kar, lymfeknutemetastaser, perineural 

innvekst)  og oppnå generelt gode prospektive data, har dette også den viktige 

kliniske implikasjon at presis angivelse av diagnose med hensyn på svulstens 

anatomiske utgangspunkt er bestemmende for korrekt gjennomføring av adjuvant 

kjemoterapi (88). Den rapporterte fordeling av R0 versus R1 reseksjoner varierer 

også betydelig mellom ulike sykehus. Dette kan forklares først og fremst på 

bakgrunn av ulik histopatologisk undersøkelsesteknikk, snarere enn ulik kirurgisk 

teknikk (117;118). Siden majoriteten av operasjonspreparatene etter 

pancreatoduodenectomi for adenocarcinom utgått fra pancreas må antas å være 

R1-reseksjoner, og det sannsynligvis er en overrapportering av R0-reseksjoner, 

vil de fleste anbefale adjuvant kjemoterapi uavhengig av R0 eller R1 status hos 

denne pasientgruppen 

 

 9.2.4 Preparathåndtering og disseksjon   

 

 

Preparatet bør ideelt bli åpnet og delvis oppskåret umiddelbart etter reseksjon for 

å befordre god fiksering. For å vurdere tumors avgrensning mot gjenværende 

pancreas, reseksjonsflater og øvrige overflater bør disse tusjes med en standard 

fargekode, enten mens preparatet er ferskt, eller etter at det er fiksert, før det tas 

ut vevsblokker (88;119). Flere ulike disseksjonsmetoder er i bruk for. Tidligere 

har den dominerende teknikken vært en todeling (”bisectioning”) av preparatet i 

planet gjennom ampullen, pancreasgangen og den intrapancreatiske 

gallegangen.  
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I flere spesialavdelinger er denne teknikken nå erstattet av såkalt aksial 

oppskjæring i skiver (”axial slicing”) der preparatet skjæres i skiver 

perpendikulært på duodenums lengdeakse (se figur).  Dette gjør at de viktigste 

anatomiske landemerkene (ampullen, pancreashovedgangen, intrapancreatisk 

gallegang) kan fremstilles i samme disseksjonsskive, og muliggjør presis 

undersøkelse av tumor i forhold til utgangspunkt og overflater. Med denne 

teknikken skjæres pancreashodet vanligvis i 8-10 parallelle skiver. For å 

muliggjøre retrospektive gjennomgang av makroskopiske forandringer er det 

ønskelig at funnene er dokumentert med høykvalitets fotografier av 

preparatskivene. En optimal histologisk teknikk forutsetter innstøpning av alle 

disseksjonsskivene og skjæring av storsnitt for mikroskopisk undersøkelse. 

 

Et dokument som beskriver standardisert preparathåndtering og snittuttak fra 

resektater etter pancreatoduodenectomi bør foreligge ved alle patologiavdelinger 

hvor dette er aktuelt. Beskrivelse av preparatet med snittuttak må inngå i 

prøvesvaret(remissen) sammen med standardisert diagnoseoppsett (en 

”diagnosemal” ), hvor alle relevante positive og negative funn er systematisk 

rapportert (se Appendiks) 

For preparatbeskjæring og diagnoseoppsett henvises til ”Veileder av 

biopsibesvarelse av maligne svulster”, utgitt av Den norske patologforeningen 

(120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Circumferente reseksjonskanter, som beskrevet av Verbeke CS et 
al. (121)  

 

 

Figur 

…… 
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Preparatet beskjæres i skiver, i aksialplanet, noe som muliggjør en god vurdering tumor i forhold til 
viktige anatomiske strukturer og de circumferente reseksjonkanter ( Etter Verbeke CS et al. (121)  
 

 

 

Anbefalinger  

 

 

 
 
Evidensgrad 

Operasjonspreparatet (fortrinnsvis ”ferskt”) skal 

merkes og orienteres slik at patologen kan 

bearbeide makropreparatet og gjøre adekvat 

mikroskopi for å kunne besvare de sentrale 

problemstillinger knyttet til tumortype, -størrelse, 

lokalisering, reseksjonskanter, og lymfeknutestatus. 

 
D 

Bruk av diagnosemal gir en mer nøyaktig og 
komplett vurdering av prognostiske faktorer 

D 

Patologibesvarelsen bør foreligge senest innen 3-4 
uker  

D 
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9.3 Adjuvant behandling 

  

  

9.3.1 Ved primært resektable svulster hos operable pasienter 

Det er ikke dokumentasjon for at preoperativ kombinert kjemoterapi og 

strålebehandling bedrer overlevelsen sammenlignet med operasjon alene (63). 

 

Internasjonalt ser man en økende bruk av neoadjuvant kjemoterapi hos primært 

operable pasienter.  En intensjon med slik behandling er å unngå unødvendig 

operasjon hos pasienter som utvikler metastatisk sykdom noen få måneder etter 

kirurgisk behandling. Det foreligger ikke randomiserte studier per i dag som kan 

vise noen gevinst av neoadjuvant behandling. 

 

9.3.2 Ved ”borderline” resektable og primært ikke-resektable svulster 

Denne behandlingen har som mål å gjøre primært ikke-resektable svulster 

resektable (”down-sizing”), øke andelen med frie reseksjonkanter hos de som blir 

operert, og redusere risikoen for lokalt residiv (72). I en oversiktsartikkel 

beskrives det at ca.40 % av pasientene med borderline-resektabel eller 

lokalavansert tumor kunne opereres med reseksjon etter neoadjuvant 

behandling, og med samme overlevelse som pasientgruppen med primært 

resektabel sykdom (72). Pasientgruppen som var behandlet med neo-adjuvant 

radio-kjemoterapi hadde sjeldnere tumorinfiltrasjon i reseksjonskanten, men en 

øket risiko for perioperativ død. 

Mulige gevinster må avklares i kliniske studier som nå pågår (122).  

 

 9.4 Adjuvant kjemoterapi som del av primærbehandling 

 

Langtidsoverlevelsen er svært dårlig for pasienter med pancreaskreft, selv hos 

de som er operert med kurativ intensjon (4;6). Adjuvant behandling etter 

gjennomført radikal kirurgi har til hensikt å redusere risikoen for tilbakefall av 

sykdommen, for dermed å bedre langtidsoverlevelsen. I tillegg ønsker man å 

utsette tidspunkt for et eventuelt sykdomstilbakefall, for dermed å bedre den 

sykdomsfrie overlevelsen.  

 

Adjuvant radiokjemoterapi gir ingen overlevelsesgevinst jevnført med adjuvant 

kjemoterapi alene. Det har vært rapportert redusert overlevelse hos pasienter 

som fikk postoperativ strålebehandling (123). 
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Adjuvant kjemoterapi har derimot vist å gi en overlevelsesgevinst sammenlignet 

med operasjon alene.  Den store ESPAC-1-studien (541 pasienter) konkluderte 

med at 5-FU-basert radiokjemoterapi førte til redusert overlevelse, mens 5-FU-

basert adjuvant kjemoterapi alene bedret overlevelsen signifikant sammenlignet 

med ingen adjuvant postoperativ behandling (123). I 2007 viste CONKO-001 

studien (368 inkluderte pasienter som hadde fått utført en R0 eller R1 pancreas-

reseksjon) at adjuvant gemcitabine ga økt sykdomsfri overlevelse sammenlignet 

med kirurgi alene(median overlevelse 13,4 mnd. vs. 6,9 mnd.). Men studien viste 

ingen signifikant forskjell i total overlevelse (medial overlevelse 22,1 mnd. vs. 

20,2 mnd.) (124).  

Adjuvant 5-FU/leukovorin ble sammenlignet med adjuvant gemcitabine i ESPAC-

3-studien (1088 pasienter) (125). Adjuvant gemcitabine bedret ikke den 

sykdomsfrie overlevelsen, livskvaliteten eller den total overlevelsen 

sammenlignet med 5FU-basert kjemoterapi etter radikal kirurgi. Den mediane 

overlevelsen (23,6 mnd versus 23 mnd) var lik for de to gruppene. I begge 

studier ble 5-års overlevelsen doblet hos gruppen som fikk kjemoterapi (ESPAC-

1 studien 22,5 % vs 11,5 %  • CONKO 001-studien 22,5% vs 11,5%).  

 

      Anbefalinger  

 

 

 Evidensgrad 

Neoadjuvant behandling er per i dag ikke del av 

standardbehandlingen ved primært resektable svulster. 

D 

Endelig histologibeskrivelse av operasjonspreparatet med en 

bekreftelse på at pasienten har adenocarcinom utgående fra 

pancreas bør foreligge før behandlingsoppstart. Alt 

makroskopisk tumorvev må være fjernet (dvs. en R0 eller R1 

reseksjon er utført).  

 

D 

Etter radikal operasjon for adenocarcinom i pancreas vurderes 

pasienten for adjuvant behandling med 5-

FU/leukovorin(”Nordisk FLV”: 500mg/m2 + Leucoverin 100 mg 

intravenøst dag 1 og 2)) gitt annen hver uke i seks måneder.  

 

A 

Gemcitabine 1000mg/m2 gitt intravenøst som én behandling i 

uken i 3 av 4 uker, i totalt 6 måneder, vurderes som likeverdig 

behandling. Gemcitabine kan med fordel reserveres til pasienter 

med tilbakefall, der dette medikamentet har bedre effekt enn 

5FU/leukovorin (se senere). 

 

 

A 

Adjuvant behandling bør starte innen 6-8 uker fra 

operasjonstidspunktet 

 

D 
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Pasienten bær være under 75 år, og ha god 

almenntilstand(ECOG 0-1 , unntaksvis ECOG 2 – eller 

Karnofski 70 eller bedre). Vekttapet bør være mindre en 10-15 

% de siste 3 mnd. 

 

C 
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1 0  O p p f ø l g i n g  o g  e t t e r k o n t r o l l  e t t e r  k u r a t i v  

b e h a n d l i n g  

10.1. Hos kirurg etter gjennomført operativ behandling med kurativ intensjon. 

 

Opererte pasientene bør ha en kirurgisk etterkontroll 3-6 uker etter utskrivning 

slik at relevant informasjon (som endelig svar på histologi, uavklarte spørsmål 

knyttet til det gjennomførte operative inngrepet , og eventuelle komplikasjoner) 

kan avklares. Like viktig er vurdering av almen- og ernæringstilstand. 

Funksjonsstatus (ECOG-status) bør dokumenteres.  Relevante blodprøver bør 

kontrolleres, inkludert fastende blodsukker (obs. diabetes mellitus 

problemstilling).  

Om pasienten er aktuell for og interessert i adjuvant kjemoterapi, må henvisning 

til onkologisk poliklinikk være iverksatt så snart histologisvaret foreligger.  

Adjuvant kjemoterapi bør være påbegynt innen senest 6-8 uker fra 

operasjonstidspunktet. 

Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å anbefale en spesifikk poliklinisk 

oppfølgning ved sykehuset framfor den kontakten pasienten likevel har med 

fastlegen sin.  

  

 

10.2. Oppfølgning under adjuvant kjemoterapi 

 

For pasienter som gjennomfører adjuvant kjemoterapi i regi av en onkologisk 

avdeling, skjer oppfølgning ved onkologisk poliklinikk under den perioden 

behandlingen pågår (6 måneder). Også i denne perioden er det viktig å ha in 

mente den høye risikoen for recidiv, og utrede eventuelle symptomer på dette slik 

at behandlingsopplegget kan endres ved påvist residiv under pågående adjuvant 

behandling.  

Etter avsluttet adjuvant kjemoterapi henvises pasienten til sin fastlege for videre 

generell oppfølgning. 

Det er viktig å fokusere på pasientens ernæringstilstand ( bl.a. er det behov for 

fortsatt enzymsubstitusjon ?), almenntilstand, generelle funksjonsnivå ( ECOG-

status), tegn på dårlig regulering av ev. diabetes mellitus og eventuell 

smerteproblematikk.  



 

 47 

Formidling av relevant informasjon mellom spesialistpoliklinikk og allmennlege er 

viktig for å ivareta pasienten best mulig.  

 

10.3. Oppfølgning hos fastlege/allmennlege 

 

Rutinemessig bruk av bildediagnostikk eller spesifikke blodprøver som ledd i 

oppfølgningen har ikke vist seg å gi noen prognostisk gevinst (126).   

Bildediagnostiske undersøkelser, blodprøver og tumormarkører som CA 19-9 bør 

derfor reserveres for pasienter med nye symptomer eller kliniske funn som gir 

mistanke om residiv eller metastaser, eller der spesifikke kliniske 

problemstillinger krever nærmere avklaring. Særlig for pasienter som kan være 

kandidater for tumorrettet palliativ behandling, eller som har plagsomme 

symptomer, bør man ha lav terskel for utredning med dertil egnet 

bildediagnostikk.  CT vil som regel være førstevalg. 

 

Konkrete kliniske problemstillinger som oppstår i forløpet bør tas opp med 

relevant spesialistpoliklinikk ved sykehuset, eller nærmeste onkologiske 

poliklinikk. Henvisningsrutiner kan variere fra sted til sted i landet.  

 

Hos pasienter med avansert sykdom kan bl.a. smertebehandlingen være en 

utfordring. Kontakt og konsultasjon med smertepoliklinikk eller mobilt palliativt 

team (MPT) kan være en viktig ressurs, også for allmennlegen. På den måten 

kan allmennlegen og kommunehelsetjenesten bistå pasienten med god og 

nødvendig palliasjon i en hjemmesituasjon, eller i en lokal institusjon – uten at 

sykehusinnleggelse blir nødvendig. 
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Anbefalinger 

 

 

 Evidensgrad 

Pasienten bør ha en etterkontroll på kirurgisk poliklinikk 

4-6 uker etter gjennomført operasjon med kurativ 

intensjon. Her bør informasjon om endelig histologi, og 

avklaring av andre generelle forhold tas opp. Pasienten 

må få summert opp og repetert den gjennomførte 

behandling og resultatene av denne.  Vurdering av 

pasientens aktuelle allmenn- og ernæringstilstand bør 

vektlegges og dokumenteres. 

 

 

D 

Om pasienten er aktuell for adjuvant kjemoterapi, må 

pasienten henvises til onkologisk poliklinikk så snart 

histologisvaret foreligger. 

 

D 

Etter gjennomført primærbehandling (operasjon + ev. 

adjuvant kjemoterapi) følges pasientene videre av sin 

fastlege. Fokus bør legges på vurdering av allmenn- og 

ernæringstilstand.  

 

D 

Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å anbefale noe 

spesielt tidsintervall mellom slik konsultasjoner, og heller 

ikke grunnlag for å anbefale rutinemessig bruk av 

bildediagnostikk eller spesielle blodprøver 

 

C 

Ved klinisk mistanke om residiv/metastaser bør 

utredning med CT abdomen/thorax, relevante 

blodprøver og CA 19-9 som tumormarkør vurderes. 

Pasienten bør vurderes mhp palliativ tumorrettet 

behandling, men også eventuelt behov for 

symptomrettet og generell palliativ behandling  

 

D 
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1 1  P a l l i a t i v  b e h a n d l i n g  v e d  l o k a l  a v a n s e r t  

i n o p e r a b e l  t u m o r  o g  m e t a s t a s e r e n d e  

s y k d o m  

De fleste pasienter med pancreaskreft har en ikke-resektabel kreftsykdom på 

diagnosetidspunktet; – enten på grunn av lokal avansert tumorvekst, eller på 

grunn av påviste fjernmetastaser (oftest i lever, lunge, lymfeknuter eller 

peritoneum). Av de som blir operert, får 80-90 % tilbakefall av sykdommen 

(2;4;127). 

I det videre forløpet vil derfor mange pasienter få behov for palliativ behandling.   

 

Leverutsiktene er begrenset, og median overlevelse ved metastatisk sykdom er 

3–6 måneder, og 9–12 måneder ved lokalavansert sykdom (2;6). 

 

En stor andel av pasienter med pancreaskreft vil i løpet av sitt sykdomsforløp ha 

behov for ulike palliative tiltak. Symptomer som kvalme, ikterus, 

ernæringsproblemer og smerter vil ofte være knyttet til obstruksjon av galleveier 

og/eller mage-tarm trakten. Obstruksjonen kan skyldes lokal tumorvekst eller 

intra-abdominal carcinomatose. Denne situasjonen fører ofte til redusert 

almentilstanden. Hovedhensikten med både tumor- og symptomrettet palliativ 

behandling er å lindre og forebygge plager slik at pasienten kan ha en best mulig 

livskvalitet, og samtidig oppnå en forlenget levetid. 

 
En multidisiplinær tilnærming er nyttig og nødvendig for å vurdere og avhjelpe 

symptomer knyttet til obstruksjon av galleveier og duodenum, ventrikkelretensjon 

og kreftrelaterte smerter (128). I tillegg vil samarbeid med en palliativ enhet eller 

et palliativt ambulerende team være nyttig. Mange pasienter kan få behov for mer 

avansert smertebehandling i form av smertepumper, nevrolytisk blokade (spesielt 

coeliacus blokade).   De subjektive plagene må alltid vurderes opp mot den 

mulige symptomlindring som kan oppnås, og den eventuelle risiko eller besvær 

en palliativ intervensjon vil innebære.  

Det er et mål at pasienten i størst mulig grad skal kunne være hjemme, eller i 

nærheten av sitt hjem og sine pårørende, og motta nødvendig smertebehandling 
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og omsorgstjenester der, selv om dette selvsagt ikke må gå på bekostning av 

adekvat symptomlindring. Gode faglige vurderinger bygger på en god og åpen 

dialog med både pasient og pårørende.  

 
 
 

11.1. Kirurgi / intervensjon 

  

Ikke alle pasienter får symptomer som er plagsomme. Profylaktiske tiltak hos 

asymptomatiske pasienter er sjelden eller aldri indisert.   

Avlastende kirurgi kan vurderes hvis man ikke kommer til målet med andre og 

mindre invasive tiltak (fortrinnsvis endoskopiske stenter). Det er ingen 

vitenskapelig støtte for å anbefale omfattende kirurgi i form av pancreato-

duodenectomi(”Whipple ´s opr.”) i en palliativ hensikt (129-132).  

 

 11.1.1  Obstruksjon av galleveier 

 

Denne pasientgruppen har gjerne symptomer og funn som er knyttet til 

obstruksjon av galleveier og/eller duodenal obstruksjon/ventrikkel retensjon. 

Ikterus alene er ingen sterk indikasjon for galleveisavlastning. Men pasienter som 

er aktuelle for palliativ kjemoterapi må ved ikterus vurderes for galledrenasje 

siden kjemoterapibehandling fordrer relativ normale bilirubinverdier (helst < 1,5 

av øvre normalgrense, det vil si s-bilirubin < 50-70  µmol/L). Mange pasienter vil 

som følge av uttalt ikterus etter hvert få redusert almenntilstand, kløe, nedsatt 

appetitt, smerter, og eventuelt infeksjon/cholangitt – og en samlet vurdering vil 

avgjøre indikasjon og tidspunkt for en galleavlastning. 

Både endoskopiske og perkutane teknikker er aktuelle for galleavlastning 

(133;134), og metodene som brukes er til dels bestemt ut fra lokal kompetanse 

og tilgjengelighet. I Norge er det mest vanlig å bruke endoskopiske (ERCP) 

teknikker, når dette er mulig (135). Plastikk stenter brukes kun hvis avlastningen 

antas å være kortvarig. For endelig palliativ galleavlastning anbefales selv-

ekspanderende-metall-stenter (SEMS) (136). Disse er riktignok mer kostbare, 

men til gjengjeld avlaster de bedre og fungerer lengre. 

 

 11.1.2  Obstruksjon av ventrikkel og duodenum  

 

Dette var tidligere et rent kirurgisk problem. Introduksjon av endoskopisk plassert 

selvekspanderende duodenal stent i metall(SEMS) er nå blitt et godt alternativ for 

mange pasienter (137). Mange pasienter får dermed re-etablert passasjen i øvre 
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del av fordøyelsestrakten, og på den måten kan de innta peroral væske og 

næring (138). Minst 80-90 % av pasientene får en god og varig avlastning. 

Likevel gjenstår det en rekke spørsmål og utfordringer knyttet til sider av denne 

behandlingen (139). 

Hvis man under laparotomi med tanke på kurativ kirurgi likevel finner forhold som 

gjør at det planlagt inngrep ikke lenger er mulig, kan kirurgisk avlastning av 

galleveier og ventrikkel være aktuelt. I denne situasjonen anbefales avlastning av 

både av galleveier(choledocho/hepatico-jejunostomi) og ventrikkel(gastro-jejuno-

stomi) (140;141). Bedret pre-operative utredning gjør at man stadig sjeldnere 

havner i denne situasjonen, og problemstillingen er aktuell hos inntil 10% av de 

som blir operert (141). 

Perkutan gastrostomi, enten endoskopisk(PEG) eller radiologisk, kan overveies 

hos enkelte pasienter som en mini-invasiv avlastning ved høye(proksimale) 

tarmobstruksjoner som ikke kan avlastes med stent. PEG sonden kan erstatte en 

naso-gastrisk sonde, som mange opplever som ubehagelig. PEG gir dessuten 

mulighet for å drikke, noe pasientene oftest synes er verdifullt. I tillegg kan man 

vurdere å gi medikamenter via PEG sonden (142). 

 

 11.1.3  Coeliacus blokade 

Det kan være en utfordring å oppnå god smertebehandling hos enkelte pasienter 

med lokal avansert pancreaskreft.  En eldre randomisert studie viste at per-

operativ coeliacus blokade i forbindelse med operativ avlastende dobbel by-pass 

av galleveier og ventrikkel, var effektiv som smertebehandling. I tillegg var det en 

signifikant bedret overlevelse i gruppen som fikk peroperativ blokade (143). 

Coeliacus blokade kan være et aktuelt tiltak hos pasienter med 

residiv/metastaser av pancreaskreft. Prosedyren kan gjennomføres 

laparoskopisk (144), men også veiledet av endoskopisk ultralyd (145) og CT 

(146).  MR veiledet blokade (147) er også mulig, selv den kliniske anvendelsen 

er mindre utbredt.  

En nylig publisert Cochrane oversikt konkluderer med at selv om den signifikante 

forskjellen mellom blokade og medikamentell smertebehandling er relativt liten, 

har coelicus blokade i tillegg den fordelen at den gir færre bivirkninger enn 

opiatbasert smertebehandling (148).    
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Anbefalinger 

 

 Evidensgrad 

I palliativ sammenheng bør obstruksjoner i galleveier 

og/ eller duodenum fortrinnsvis avlastes med 

endoskopiske stenter 

 
A 

Endoskopisk galleavlastning er å foretrekke framfor 

perkutan transhepatisk tilgang, så lenge endoskopi er 

mulig og tilgjengelig 

C 

Hvis man finner inoperable forhold under en planlagt 

laparotomi for kurativ kirurgi, er det støtte for å anlegge 

en dobbel by-pass for avlastning av både galleveier 

(hepatico-jejunostomi) og ventrikkel ( gastro-

jejunostomi). 

 

 
 

A 

Selvekspanderende metallstenter (SEMS) er å 

foretrekke framfor plastikkstenter for galleavlastning i 

en palliativ situasjon.  

 

 
 

B 

PEG sonde kan gi en effektiv avlastning av mage-

tarmkanalen ved høye obstruksjoner, og også hos 

pasienter der kirurgisk behandling ikke er aktuell 

 
C 

Coeliacusblokkade kan være indisert der man ikke 

oppnår tilfredsstillende lindring med medikamentell 

smertebehandling eller der denne gir uakseptable 

bivirkninger 

 
A 

 

 

 

11.2. Tumorrettet onkologisk behandling   

 

11.2.1  Strålebehandling 

 

Hos pasienter med lokalavansert ikke-resektabel pancreaskreft  gir strålebe-

handling kombinert med gemcitabine sammenlignet med gemcitabine allene en 

marginal økt overlevelse 11,1 mnd. vs. 9,2 mnd., og ingen økt progresjonsfri 

overlevelse (PFS) 6,7 mnd. vs. 6,0 mnd. Den kombinerte behandlingen ga 

betydelig økte bivirkninger (grad 4+5 toksisitet 41% vs. 9%) (149). Men ved 

inoperabel lokalavansert sykdom uten tegn til fjernmetastaser er 
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induksjonkjemoterapi før konsoliderende kjemoradioterapi i økende bruk. Man får 

da selektert ut de pasienter som utvikler metastaser under 

kjemoterapibehandlingen, og kan gi lokal strålebehandling bare til de pasientene 

som vil ha mest nytte av lokal strålebehandling (150;151). Det kan da være 

aktuelt å gi 2 Gy x 25 mot tumorområdet med marginer. 

 

Palliativ strålebehandling med ulik fraksjonering vil være aktuelt hos enkelte 

pasienter med symptomgivende primærtumor, lokalt recidiv eller metastaser. 

Både lokalisasjon, symptomer, forventet levetid og mulighet for palliativ 

kjemoterapi eller annen avlastende behandling vurderes nøye i slike situasjoner.  

 

Strålebehandling er aktuelt for å lindre smertefulle skjelettmetastaser (152). 

Hypofraksjonert behandling med 8 Gy x 1 kan gis mot skjellettmetastaser der 

smerter er indikasjonen (153). Ved frakturfare eller dersom det er risiko for 

affeksjon av ryggmargen, bør det gis en mer hyperfraksjonert behandling; 3 Gy x 

10-12.               Mot bløtvevsmetastaser kan det gis 4-5 Gy fraksjoner og en 

totaldose på ca 20 Gy eller 3 Gy x 10-12,  avhengig av lokalisasjon og størrelse 

på målvolumet. Spesielt ved abdominalfelt er det viktig å ta hensyn til størrelse 

og lokalisasjon på målvolumet når man doserer og fraksjonerer, på grunn av 

risiko for plagsomme bivirkninger som kvalme og diare og seneffekter som 

tarmperforasjon..  

 

Anbefalinger 

 

 Evidensgrad 

Strålebehandling kan være aktuelt som smertebehandling 

hos enkelte pasienter 

C 

Ved smertefulle skjelettmetastaser hvor det ikke foreligger 

frakturfare eller risiko for medullakompresjon, kan det gis 

hypofraksjonert strålebehandling med 8 Gy x 1 

A 

Ved bløtvevsmetastaser tilpasses fraksjoneringen til 

lokalisasjon, målvolum og pasientens forventede levetid. 

D 

Konsoliderende kjemoradiasjonsbehandling kan være 

aktuelt hos pasienter med lokalavansert sykdom som har 

hatt respons eller stabil sykdom på kjemoterapi.  

D 

 

 

 11.2.2  Palliativ kjemoterapi   

Pasienter som har metastatisk sykdom på diagnosetidspunktet vil ofte ikke være 

aktuelle for kjemoterapibehandling – dette på grunn av redusert allmenntilstand 

og stort vekttap.  
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Hos de som er aktuelle for kjemoterapi, har ukedosebehandling med gemcitabine 

vært standard systemisk behandling av pasienter med avansert pancreas-

kreftsykdom (residiv etter primærbehandling, lokalavansert sykdom eller 

metastatisk sykdom på diagnosetidspunktet) helt siden 1997. Dette baserer seg 

på studier (154;155) som viste at gemcitabine ga 6 ukers overlevelsesgevinst 

sammenliknet med 5FU/leukovorin, som tidligere hadde vist å gi en bedret 

overlevelse på 6 uker sammenlignet med såkalt ”best supportive care” (156;157). 

Det ble lagt spesielt vekt på at 25 % av pasientene i gemcitabine-gruppen hadde 

såkalt ”clinical benefit response” (smertereduksjon, vektøkning og bedring i 

allmenntilstand) sammenliknet med 5 % i 5FU/leukovorin gruppen.  

 

Studier der en har sammenlignet gemcitabine monoterapi med andre 

medikamenter, og studier der gemcitabine er gitt i kombinasjon med andre 

cellegifter, har ikke vist å gi noen klinisk betydningfull bedret overlevelse hos 

pasienter med avansert sykdom. Metaanalyser har vist en signifikant, men liten 

tilleggseffekt av kombinasjon av andre medikamenter og gemcitabine vs 

gemcitabine monoterapi. 

 

Gemcitabine monoterapi er fortsatt er førstevalg ved avansert sykdom. 

Gemcitabine (1000 mg/m2 i.v. over 30 min) gis en gang ukentlig i 7 uker med 

radiologisk evaluering, evaluering av symptomer og gjerne bestemmelse av 

tumormarkøren CA19-9 i uke 8. Ved respons, uttrykt som partiell tumorregress 

eller stabil sykdom, og god subjektiv toleranse på behandlingen, kontinueres 

behandlingen. I neste 2-måneders syklus gis ukentlig behandling i 3 uker, 

etterfulgt av 1 uke pause før 3 nye behandlingsuker og evaluering i uke 8. Denne 

behandlingen tolereres subjektivt godt hos de fleste. Den gir lite eller intet 

håravfall, og begrenset hematologisk toksisitet. Varighet av behandlingen, og om 

behandlingspauser kan eller bør legges inn, avgjøres på bakgrunn av respons og 

toleranse. 

 

I 2007 ble tillegg av erlotinib (en peroral tyrosin kinasehemmer) demonstrert å gi 

en signifikant, men høyst marginal økning i overlevelse fra 5,9 til 6,2 måneder 

(158). Denne kombinasjonen er ikke anbefalt i Norge på grunn av svært marginal 

klinisk relevant effekt, økte bivirkninger og høye kostnader.  

 

Selv om det stadig presenteres nye resultater, er det inntil nylig ikke publisert 

studier som gir grunnlag for en endring av behandlingen ved avansert sykdom. 

Det ble nylig publisert en studie hvor 342 pasienter i funksjonsklasse 0–1 med 

tidligere ubehandlet metastastisk pancreaskreft ble randomisert til gemcitabine 

alene eller FOLFIRINOX (159).  FOLFIRINOX ga en signifikant høyere 

reponsrate (32 % versus  9 %), og både median progresjonsfri overlevelse (6,4 

mnd versus 3,3 mnd) av total overlevelse (11,1 mnd versus 6,8 mnd) var høyere. 

Imidlertid var det også betydelig mer bivirkninger i gruppen som fikk 
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FOLFIRINOX (160). Denne behandlingen kan være et alternativ hos pasienter 

med god funksjonsklasse, som også har normal serum bilirubinverdi.  

Yngre pasienter i god allmenntilstand (ECOG 0-1) som progredierer på eller ikke 

tåler første linjes behandling med gemcitabine, kan vurderes for annen linjes 

behandling med FLOX (160). 

 

 11.2.3. Annen linjes behandling  

 

 
Oxaliplatinholdig kjemoterapi (FLOX-kurer) har vært gitt som 2.linjes behandling. 
Dokumentasjonen for dette er begrenset.  Pasienter som kan vurderes for slik 
behandling er pasienter som har hatt respons eller langvarig stabil sykdom på 
1.linjes behandling og fremdeles er i god allmenntilstand.  Hos pasienter som har 
fått FOLFIRINOX som 1.linjes behandling kan gemcitabine være aktuelt å 
vurdere som 2.linjes behandling. 
 
Tumorrettet behandling krever god oppfølgning, og må evalueres kontinuerlig 

underveis i forhold til symptomer og effekter på selve tumor. Man må unngå å 

strekke behandlingen utover det tidspunkt der behandlingen ikke lenger har 

effekt, og hvor plagsomme bivirkninger og symptomer dominerer. Dette setter 

krav til erfaring hos legen som, sammen med erfarne sykepleiere, er ansvarlig for 

behandlingen. Sykepleiere kan ofte supplere med relevante opplysninger som 

ikke så lett kommer fram ved legekonsultasjonen.  

Vurdering av behandlingsvarighet og doseintensitet på bakgrunn av målbar 

behandlingseffekt og pasientens subjektive plager er svært viktig. 

 

Anbefalinger 

 

 Evidensgrad 

Gemcitabine (1000mg/m2  gis i.v. som monoterapi) er 

fortsatt er førstevalg hos mange pasienter ved avansert 

sykdom.  

A  

FOLFIRINOX som førstelinjebehandling kan overveies hos 

yngre pasienter i god funksjonsstatus(ECOG 0-1), med en 

nøye oppfølgning av bivirkninger og eventuelle 

dosejusteringer. Disse pasientene vil vanligvis trenge G-

CSF støtte. 

 

A 

FLOX som annen linjes behandling kan vurderes hos 

yngre og motiverte pasienter i god funksjonsstatus (ECOG 

0-1). Hos pasienter med respons eller langvarig stabil 

sykdom på 1. linjes behandling, og som har god 

allmenntilstand, kan behandling vurderes. 

 

D 
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11.3 Annen symptomrettet palliativ behandling 

 
I tillegg til symptomer som er relatert til malign obstruksjon i mage-tarm kanalen, 

forekommer ofte symptomer som smerter, depresjon, kvalme, munntørrhet, 

ascites og dyspnoe hos pasienter med pancreaskreft. 

 

For generelle medikamentelle behandlingsprinsipper av disse symptomene viser 

vi til : 

 

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen 

(161) (her settes inn hyperlink til handlingsprogrammet) 

 

 

 

 11.3.1  Supplerende behandling (andre palliative tiltak, ernæring, fysisk aktivitet, 

psykososiale tiltak) 

Ernæring 
 
Redusert allmenntilstand og vekttap/kakeksi er ofte framtredende hos pasienter 
med pankreaskreft, og dette kan være vanskelig for omgivelsene å forholde seg 
til. Man må skille mellom primær og sekundær kakeksi (162), selv om det ofte vil 
være komponenter av begge ved pankreaskreft. Primær kakeksi er en følge av 
metabolske forstyrrelser utløst av kreftsykdommen, hvor bl.a. 
appetittreguleringen blir påvirket. Vekttapet forklares ikke ved for lite matinntak, 
men ved endret metabolisme. Den endrete metabolismen fører bl.a. til større tap 
av muskelmasse enn ved vanlig sult, og innebærer at ernæringsbehandling ikke 
gir forventet vektøkning og bedring av ernæringsstatus (163). Det finnes i dag 
ingen behandling som kan reversere primær kakeksi. 
Ved sekundær kakeksi er metabolismen normal, men matinntaket er redusert 
eller tapet av næringsstoffer forhøyet. Årsaker til sekundær kakeksi kan være 1) 
for lite matinntak på grunn av symptomer som smerter, kvalme, oppkast, smaks-
forandringer, munntørrhet, svelgvansker, obstipasjon, psykososiale faktorer osv., 
2) økt tap eller økte behov sekundært til diaré, malabsorbsjon, ascites, 
infeksjoner etc eller 3) tap av muskelmasse som følge av immobilisering. 
Pasientenes ernæringsstatus bør kartlegges tidlig og følges opp, gjerne av 
ernæringsfysiolog. Mange pasienter kan ha nytte av perorale næringstilskudd, 
spesielt i en tidlig fase av sykdommen. 
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Medikamentelle tiltak mot sekundær kakeksi som kan bidra til å motvirke vekttap 
og forebygge underernæring (164): 
 

- Megestrolacetat (165) er å foretrekke fremfor kortikosteroider for å 
behandle dårlig matlyst og ved forventet levetid over 2- 3 måneder . 
Dose: 320 mg daglig i 2-3 uker, nedtrapping til 160 mg daglig ved effekt, 
og seponering om effekt ikke foreligger.  

- Kortikosteroider kan øke appetitten og også bidra til at pasienten føler 
seg bedre, men effekten opphører vanligvis etter noen uker. Dose: 20-40 
mg prednisolon per dag i 2-4 uker. Seponeres ved manglende effekt.  

- Metoklopramid øker ventrikkeltømmingen og lindrer tidlig metthetsfølelse 
og kvalme. Dose: 10-20 mg en halv time før hvert måltid eller hver 4. 
time. 

 
Aktiv ernærings- og væskebehandling vil i all hovedsak gjelde pasienter som har 
forventet levetid over 2-3 mndr og andre tiltak er prøvd uten effekt (166). Ved 
forventet levetid under 2-3 mndr er sondeernæring eller intravenøs ernæring 
vanligvis ikke indisert (167). Det finnes imidlertid unntak, som å hjelpe pasienten 
gjennom et operativt inngrep, en infeksjon eller annen komplikasjon eller ved 
obstruksjon av GI-tractus tidlig i sykdomsforløpet. Det er vanlig å stoppe eller 
redusere mengden ernæring hvis pasienten begynner å akkumulere væske, får 
bivirkninger av behandlingen eller ikke lenger gjør seg nytte av ernæring (primær 
kakeksi). Det foreligger ingen randomiserte studier som belyser effekten av 
parenteral ernæring (168) i palliativ fase, og kun få studier som har undersøkt 
parenteral væskebehandling.  
 
I den aller siste fasen vil de fleste pasienter ikke føle sult (169). 
Væskebehandling i terminalfasen er også omdiskutert. Hvis det er indikasjon for 
hydrering, er det tilstrekkelig med 500-1000 ml væske per døgn. Væske kan 
eventuelt gis subcutant. Tørr munn skal behandles ved munnstell, da dette ikke 
nødvendigvis lindres ved parenteral væsketilførsel (162). 

 
 

Anbefalinger 

 

 Evidensgrad 

Tiltak som kan bidra til ivaretakelse av ernæringsstatus 

(kartlegging, veiledning, perorale kosttilskudd, 

apetittstimulerende medikamenter) er viktig tidlig i 

sykdomsforløpet 

 

 

 

B 

Enteral ernæring er å foretrekke framfor intravenøs. 

 

B 

Aktiv (intravenøs eller via sonde) ernærings- og 

væskebehandling for en begrenset periode, kan 

vurderes i situasjoner hvor pasienten ikke klarer å ta til 

seg nok selv og dette forringer livskvaliteten.  

 

D 
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I den aller siste fasen av sykdommen er det ikke 

nødvendig å fokusere på dekning av ernæringsbehov. 

Hydrering med 500-1000 ml væske i.v. eller s.c. per 

døgn gis dersom dette bedrer pasientens symptomer 

 

C 
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1 2  C y s t i s k e  l e s j o n e r  i  p a n c r e a s  

Cystiske pancreas lesjoner er ofte et tilfeldig funn ved utredning av forskjellige 

symptomer eller sykdommer (170-172). Noen cystiske lesjoner er maligne eller 

har et malignitetspotensiale (173;174). Tilstanden oppdages i økende grad, 

sannsynligvis som et resultat av bedre bildediagnostikk og/eller en generelt 

bredere utredning.  

 

12.1. Grupper av cystiske lesjoner 

Diagnostikken tar sikte på å klassifisere lesjonene i én av tre grupper, som vil 

styre hvilken behandling de skal ha: 

 

 Pseudocyste 

 Cystisk lesjon uten malignitetspotensiale (serøse cystadenomer SCN) 

 Cystisk lesjon med malignitetspotensiale (mucinøse cystadenomer 

MCN, intraduktal papillær mucinøs neoplasi IPMN, solid 

pseudopapillær neoplasi SPPN) (173)  

 

    12.1.1. Pseudocyste 

Som regel dokumenterbar relasjon til gjennomgått akutt pankreatitt 

Velavgrenset, ingen septa eller murale knuter/forandringer, anekkoisk innhold 

 Behandling aktuelt ved symptomer (endoskopisk eller perkutan drenasje). 

 

12.1.2. Serøst cystadenom (SCN) 

Hovedsakelig hos eldre kvinner, malignitet ekstremt sjelden, ofte multicystiske i 

bikubemønster 

Ofte corpus/cauda, sentralt arr med kalk er typisk 

Cyster som vokser, og/eller er større enn 4 cm på diagnosetidspunktet, skal 

vurderes for kirurgi. Om cysten gir symptomer, samt hos svært unge pasienter 

kan dette også vurderes 
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    12.1.3 Cystiske lesjoner med malignitetspotensiale 

  

  a) Mucinøst cystadenom (MCN) 

Hyppigere hos kvinner, 5.-6. dekade, betydelig malignitetspotensiale 

Ofte cauda/corpus, ovarialt stroma 

Ingen kommunikasjon til gangsystemet 

Operativ behandling er kurativ  

 

  b) Intraductal Papillær Mucinøs Neoplasi (IPMN) 

Lik kjønnsfordeling, oftest eldre 

Typer:   a) Hovedgangs-   b)  sidegangs IPMN 

 

Malignitetspotensiale 

Betydelig malignitetspotensiale:  

Hovedgangs IPMN 

Sidegangs IPMN > 3 cm i diameter eller med murale knuter 

 

Lite malignitetspotensiale 

Sidegangs-IPMN < 2 cm uten murale noduli 

 

Usikkert malignitetspotensiale  

Sidegangs-IPMN på 2-3 cm uten murale knuter 

 

  c) Solid Pseudopapillær Neoplasi (SPPN) 

Frantz-tumor, yngre kvinner. Signifikant malignitetspotensiale 

Vanligvis stor ved diagnose og beliggende i cauda 

Operativ behandling er kurativ 

 

 

12.2. Behandlingsmål 

Kurasjon av etablerte maligne lesjoner. Forebygge kreftutvikling ved premaligne 

lesjoner, lindre symptomer og hindre unødig bruk av ressurser til langvarig 

kontroll. De mucinøse cystiske lesjonene representerer en unik mulighet til å 

forebygge kreft ved å operere i kurabelt stadium. Samtidig er det viktig å unngå 

overbehandling av ufarlige lesjoner.  
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12.3. Utredning 

Alle cystiske lesjoner i pancreas som ikke sikkert kan klassifiseres som en post-

pankreatitt pseudocyste skal vurderes ved en institusjon som utreder 

pancreaskreft. 

CT og MR er likeverdige for karakteristikk av benigne versus maligne cystiske 

lesjoner i pancreas (171;172).  

 

   12.3.1. Ved lokalsykehus:  

CT abdomen bør gjøres lokalt. Målet er en innledende kartlegging av lesjonen, 

samt å påvise annen patologi i området, tilstedeværelse av gallesten, dilaterte 

galleveier. 

Anamnese og gjennomgang av tidligere bildediagnostikk vil kunne skille ut en 

andel av pasientene med post-pankreatitt pseudocyste.  

Øvrige pasienter henvises utredningsinstitusjon. 

 

   12.3.2. Ved utredningssykehus: 

Utover CT med pancreasprotokoll kan MRCP, EUS og ER(C)P vurderes. 

MRCP for å undersøke kommunikasjon med pancreasgangen (IPMN/ 

pseudocyste). En pancreasgang ≥ 1 cm indikerer at det foreligger en 

hovedgangs IPMN 

EUS med FNA og analyse av cystevæske på CEA, amylase, eventuelt cytologi 

og farging på mucin, kan i noen tilfelle bidra til å avklare malignitetspotensialet 

bedre. 

ERP og eventuelt intraduktal skopi kan bidra til å vurdere hovedgangs IPMN, inkl. 

prøvetaking.  

 

Pasienten vurderes poliklinisk med fokus på: 

 Forhold som kan klargjøre diagnosen (gjennomgått pankreatitt?) 

 Informasjon til pasienten om usikkerhet vedrørende malignitetspotensialet 

 Avklaring av operabilitet (co-morbiditet, alder) 

 Motivasjon (eldre eller komorbide pasienter med moderat risiko) 

 Avklare videre oppfølging om ikke operativ behandling. 

 

 

12.4. Behanding 

Maligne og premaligne (mucinøse) cystiske lesjoner i pancreas skal vurderes for 

kirurgi (170;173-175). Likeledes cyster som er symptomgivende og/eller raskt 

voksende. Ved usikkerhet rundt eksakt diagnose vil alternativet til kirurgi være 
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langvarig kontroll, noe som må diskuteres nøye med den enkelte pasient. For å 

redusere stråledosen bør MR velges ved langvarig kontroll, spesielt hos yngre 

pasienter. 

 

Radiologisk sikker benign lesjon (SCN) 

Pasienter uten symptomer kontrolleres etter 12 måneder med samme 

bildediagnostikk (CT, MR). Dersom ingen endringer kan kontrollene avsluttes. 

Cyster som vokser og er > 4 cm på diagnosetidspunktet, skal vurderes for kirurgi.  

 

Radiologisk overveiende sannsynlig  

MCN/SPPN, eller  

IPMN av hovedgangstype, eller  

sidegangs-IPMN på 3 cm eller over, eller med murale knuter.  

  

Kirurgi anbefales for alle operable pasienter uavhengig av symptomer. Operasjon 

forslagsvis innen 3 mnd. 

I grensetilfeller med hensyn på alder/komorbiditet vil pasientens innstilling være 

viktig. Her kan 18FDG-PET gi informasjon om begynnende malign 

transformasjon (6). 

 

Radiologisk overveiende sannsynlig IPMN av sidegangstype med diameter 

<2cm, uten symptomer og uten murale knuter eller dilatert hovedgang (< 7 mm) 

Operable pasienter under 75 år tilbys oppfølging. 

MR/CT pancreas etter 6 mnd. og ett år, deretter ved år 2, 3 og 5. Ved usikker 

utvikling kan 18FDG-PET gi informasjon om begynnende malign transformasjon 

(6). 

Oppfølging avvikles  

 etter 2 år hvis ikke vekst og pasienten er >75 år 

 etter 5 år hvis ikke vekst og pasienten er >60 år 

 

Radiologisk/klinisk sannsynlig pseudocyste/benign cyste (SCN) hos operabel, 

men asymptomatisk pasient der andre diagnoser ikke kan utelukkes, eller IPMN 

der det er usikkerhet om det er hovedgangs- eller sidegangstype. 

EUS, eventuelt med aspirat for undersøkelse på CEA, amylase, mucinfarging og 

cytologi 

ERCP: – mucus fra papille? – kommunikasjon med gangsystemet? 

 

Pancreas pseudocyste (behandles etter egne retningslinjer) 
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   12.4.1 Kirurgi 

Ved MCN/SPPN utføres reseksjon, der man tilstreber parenkymsparing. 

Ved IPMN ønsker man, om mulig, å unngå total pankreatektomi.. 

Gjøres pancreatoduodenectomi tar en frysesnitt av pancreas gangen. Det er 

akseptabelt med IPMN-forandringer i gjenstående gang så lenge det ikke er grov 

dysplasi, og så lenge det ikke er cystiske utvidelser distalt.  

Dette blir en individuell avgjørelse, men det er viktig å huske på at tilstanden ofte 

er multifokal. 

Alle slike pasienter bør informeres om og forberedes på at total pankreatektomi 

kan bli nødvendig 

 

12.5. Oppfølgning 

Pasienter som er operert for  

 

 MCN med benign histologi trenger ikke oppfølging 

 MCN med malign histologi skal følges med MR/CT hver 6 mnd. i 3 år, 

deretter individuell vurdering 

 

 IPMN skal følges med årlig MR eller CT i 5 år, deretter annet hvert år til 9 

år, eller til pasienten er 75 år. 

 IPMN med invasiv histologi/carcinoma-in-situ følges med MR/CT hver 6 

mnd. 

 

 

Anbefalinger 
 
 

 Evidensgrad 

Cystiske lesjoner som ikke er pseudocyster skal 

utredes 

C 

MCN, SPPN, Hovedgangs-IPMN, og Sidegangs-IPMN 

> 3cm med murale knuter skal vurderes for kirurgi 

C 

Oppfølging gjøres med MR etter 6mndr, 1, 2, 3 og 5 år C 
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1 3  M e t o d e  o g  p r o s e s s  

Hva er nasjonale retningslinjer? 

Nasjonal helseplan (2007-2010) (176) klargjør at Helsedirektoratet innenfor 

rettslige rammer, har en normerende rolle for helsetjenesten på tvers av 

helseregioner og tjenestenivå. Helsedirektoratet er derved eneste aktør som har 

mandat til å lage nasjonale retningslinjer for helsetjenesten. Nasjonal helseplan 

gir Helsedirektoratet en koordinerende rolle for å utvikle overordnede 

referanserammer for kreftomsorgen, sammen med de regionale helseforetakene, 

kommunene og andre relevante myndighetsorganer og tjenester. 

 

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og 

råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, 

kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som 

anses som god praksis på utgivelsestidspunktet og er ment som et hjelpemiddel 

ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god 

kvalitet i tjenesten.  

 

Nasjonale retningslinjer er ikke rettslig bindende for mottakerne, men skal som 

faglig normerende langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å 

følge oppdaterte nasjonale retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet 

om faglig forsvarlighet i lovverket. Dersom en velger løsninger som i vesentlig 

grad avviker fra nasjonale faglige retningslinjer bør en dokumentere dette og 

være forberedt til å begrunne sitt valg. 

 

Kunnskapsbasert prosess 

Helsedirektoratet legger til grunn at alle nasjonale retningslinjer skal være 

utarbeidet etter en metode med vekt på forskningsbasert kunnskap, tydelig og 

tilgjengelig dokumentasjon, brukermedvirkning, tverrfaglighet, fokus på praksis, 

implementering og oppdatering.  

 

Det er en omfattende prosess å lage gode retningslinjer som tilfredsstiller krav til 

prosess, metode og transparens som er det nivå Helsedirektoratet og andre 

liknende organisasjoner har lagt til grunn for utforming av anbefalinger.  

 

Helsedirektoratet ønsker i arbeidet med nasjonale retningslinjer for 
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kreftbehandling å bygge på det arbeid faggruppene tilsluttet Onkologisk Forum i 

en årrekke har gjort med å lage behandlingsveiledere/handlingsprogram. 

  

I dette retningslinjearbeidet har faggruppen og Kunnskapssenteret samarbeidet 

på følgende måte for å sikre en god håndtering av kunnskapsgrunnlaget for 

anbefalingene: 

 

I en tidlig fase av arbeidet har faggruppen avklart hva retningslinjene skal omfatte 

når det gjelder diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft. 

Kunnskapssenteret har i samarbeid med faggruppen gjennomgått de faglige 

anbefalinger med hensyn til metode og hvilket kunnskapsgrunnlag de er basert 

på.  

Faggruppen har i samarbeid med Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret 

vurdert om det har vært behov for utredning av kunnskapsgrunnlaget for enkelte 

problemstillinger.  

Kunnskapssenteret har identifisert og formidlet kunnskapsbaserte internasjonale 

retningslinjer og systematiske oversikter til arbeidsgruppen, ved søk på følgende 

nettsteder:  

 

Søk etter retningslinjer:   

Guidelines international network: http://www.g-i-n.net/ 

NICE, UK: http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=home 

SIGN, Scotland: http://www.sign.ac.uk/ 

AHRQ, US: http://www.guideline.gov/ 

Cancer care Ontario: http://www.cancercare.on.ca/ 

 

Søk etter systematiske oversikter:  

CRD-databasene: http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/  

Cochrane Library: 

http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html 

Clinical evidence: http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp 

 

Det er gjort litteratursøk etter primærstudier i PubMed og Medline. 
 

http://www.g-i-n.net/
http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=home
http://www.sign.ac.uk/
http://www.guideline.gov/
http://www.cancercare.on.ca/
http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/
http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/cochrane_search_fs.html
http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp
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Gradering av kunnskapsgrunnlaget 

Ved utarbeiding av nasjonale retningslinjer stilles det krav om at all relevant 

kunnskap på området hentes frem, beskrives og vurderes på en systematisk og 

åpen måte.  

 

I denne versjonen av retningslinjen har man anvendt gradering av evidensnivå 

(A–D) for å vise hvilket vitenskapelig grunnlag kunnskapen er basert på. 

 

Studietype Evidensnivå  Gradering av 

evidensnivå 

Kunnskap som bygger på systematiske 

oversikter og meta-analyser av 

randomiserte kontrollerte studier.  

Kunnskap som bygger på minst én 

randomisert kontrollert studie 

Nivå 1a 

 

 

Nivå 1b 

 

 

A 

Kunnskap som bygger på minst én godt 

utformet kontrollert studie uten 

randomisering 

Kunnskap som bygger på minst én 

annen godt utformet kvasi-

eksperimentell studie uten 

randomisering 

Nivå 2a 

 

Nivå 2b 

 

 

 

B 

Kunnskap som bygger på godt 

utformede ikke eksperimentelle 

beskrivende studier, som 

sammenlignende studier, 

korrelasjonsstudier og case studier 

Nivå 3  

 

C 

Kunnskap som bygger på rapporter 

eller oppfatninger fra eksperter, 

komiteer og/eller klinisk ekspertise hos 

respekterte autoriteter 

Nivå 4  

D 

 
Kunnskapsgrunnlaget i disse retningslinjene er gradert i henhold til tabellen  over. 
I disse retningslinjene er kun kunnskapsgrunnlaget og ikke anbefalingene 
gradert. Hvis selve anbefalingene skal graderes, (for eksempel ved bruk av 
GRADE-systemet2, må man, i tillegg til å ha vurdert kunnskapsgrunnlaget, også 
legge inn en vurdering av både kost-nytte og andre forhold (klinisk erfaring, 
skjønn, etikk, osv.). Dette er ikke gjort eksplisitt i forbindelse med dette arbeidet, 
og anbefalingene er derfor ikke gradert. 
 

                                            
2
 ( www.gradeworkinggroup.org) - The Grading of Recommendations assessment, 

http://www.gradeworkinggroup.org/
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 For å indikere kunnskapsgrunnlaget for våre anbefalinger, har vi brukt 
 gradering A–D. En anbefaling som er anført med D behøver derfor ikke å være 
en svakere anbefaling enn en som er anført A, B eller C. Det henspeiler kun til 
kunnskapsgrunnlaget anbefalingen er basert på. I enkelte sammenhenger vil 
klinisk erfaring og gjeldende praksis være et godt grunnlag for anbefalingen. I 
andre sammenhenger er det uttrykk for at det ikke finnes tilstrekkelig 
vitenskapelig dokumentasjon for anbefalingen, selv om det hadde vært ønskelig. 

 

Bakgrunn og arbeidsprosess 

Disse nasjonale retningslinjene for diagnostikk, behandling og oppfølging av 

pancreaskreft er en del av et nasjonalt handlingsprogram for pancreaskreft. 

Handlingsprogrammet vil etter hvert suppleres med veiledere for 

allmennpraktikere, sykepleiere og andre faggruppers arbeid med kreftpasienter. 

Målet er å dekke hele pasientforløpet for kreftpasienter. 

 

Utvikling av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling har vært et 

viktig tiltak under Nasjonal strategi for kreftområdet (2006-2009) (177). De 

nasjonale handlingsprogrammene skal videreutvikles og oppdateres jevnlig. 

Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige 

tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. 

 

Nasjonale faggrupper tilsluttet Onkologisk Forum har i en årrekke arbeidet med 

og utviklet behandlingsveiledere og handlingsprogram for ulike krefttyper. 

Helsedirektoratet ønsket i arbeidet med nasjonale handlingsprogrammer som 

ledd i Nasjonal strategi for kreftområdet å ta utgangspunkt i og bygge på dette 

arbeidet. Helsedirektoratet rettet derfor høsten 2011 en henvendelse til NGICG 

og ba om forslag til representanter til en arbeidsgruppe som skulle settes 

sammen av fagekspertise, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og 

Helsedirektoratet. Det ble bedt om at alle nødvendige faggrupper skulle være 

representert og at gruppen skulle bestå av fagfolk fra alle helseregioner. 

De fire regionale helseforetakene (RHF-ene) har medvirket i arbeidet gjennom 

representasjon i prosjektets styrings- og referansegruppe, samt ved mulighet til å 

gi tilbakemelding på arbeidsgruppenes sammensetning.  RHF-ene ble også bedt 

om at fagfolk innenfor rammen av sin arbeidstid ble fristilt til retningslinjearbeidet, 

jf. Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Arbeidsgruppen leverte 3. juni 2013 forslag til retningslinjer for diagnostikk, 

behandling og oppfølgning av pancreaskreft. Utkastet til retningslinjer ble xxxx 

sendt på høring til Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG), landets fire 

regionale helseforetak(RHF-ene), Den norske legeforening, Kreftforeningen og 

pasientorganisasjonene.  
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Retningslinjene har vært til behandling i styret for Norsk Gastrointestinal Cancer 
Gruppe (NGICG). 
 

Habilitet 

Alle gruppens medlemmer ble i forbindelse med arbeidet bedt om å oppgi 

potensielle interessekonflikter. Ingen interessekonflikter ble oppgitt.  

Helsedirektoratet har vurdert arbeidsgruppens medlemmer som habile i forhold til 

utarbeiding av utkast til nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling, og 

oppfølging av pancreaskreft.  

Ressursmessige konsekvenser 

De forslag som fremlegges ved disse retningslinjene vil ikke føre til økte 

kostnader for spesialisthelsetjenesten.  

Oppdatering av retningslinjene 

Utviklingen av ny behandling på kreftområdet er rask. Det kan være behov for å 

endre retningslinjene fordi det er behandling som er ”utdatert” eller at det er 

behov å starte en prosess med vurdering av aktuell ny og kostbar 

kreftbehandling. Innholdet i de nasjonale retningslinjer vil vurderes årlig og om 

nødvendig oppdateres. 

 

Retningslinjene vil oppdateres etter følgende prosess: NGICG melder fra til 

Helsedirektoratet om behov for å endre retningslinjene.  

Oppdateringen utføres av en redaksjonskomité som består av representanter fra 

fagmiljøet, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester og Helsedirektoratet. 

De oppdaterte retningslinjene vil foreligge på www.helsedirektoratet.no   

 

Medlemmer av arbeidsgruppen 

Handlingsprogrammet er skrevet av en faggruppe bestående av følgende 
medlemmer: 
 

 Jon Arne Søreide, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, Stavanger 

universitetssjukehus, Stavanger (leder) 

 Jon Erik Grønbech, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, St.Olavs 

Hospital, Universitetsykehuset i Trondheim 

 Ivar Gladhaug, Avd. for gastroenterologisk kirurgi, Oslo universitetssykehus, 

Rikshospitalet, Oslo 

 Kristoffer Lassen, Avdeling for gastroenterologisk kirurgi, 

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø 

 Svein Dueland, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus, Oslo 

http://www.helsedirektoratet.no/
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 Rune Smaaland, Avd. for kreft- og blodsykdommer, Stavanger 

universitetssjukehus, Stavanger 

 Truls Hauge, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, 

Oslo 

 Marit Olstad, Klinikk for Bildediagnostikk, St.Olavs Hospital, 

Universitetsykehuset i Trondheim  

 Anders Drolsum, Avdeling for Radiologi og Nukleærmedisin, Oslo 

universitetssykehus, Ullevål, Oslo 

 Tor Jakob Eide, Avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus, 

Rikshospitalet, Oslo 

 

 Åse Skår og Marianne Klemp, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 

har bistått arbeidsutvalget med litteratursøk og gradering av 

kunnskapsgrunnlaget 
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1 4  A d d e n d u m  

Forslag til datasett for rapportering av adenocarcinom etter pancreatoduodenectomi  

     

Whipple/Pancreatoduodenectomi resektat med adenocarcinom av 

pancreatobiliær/intestinal type i caput pancreatis/ampulla Vateri/ductus 

choledochus/duodenum med infiltrasjon i ampulla Vateri/ductus 

choledochus/duodenum/panceras. 

 

Største tumordiameter: |__|__|__| mm makroskopisk • |__|__|__| mm 

mikroskopisk 

 

Histologisk type: (varianter av WHO 

klassifikasjon):____________________________________________ 

 

Gradering:    |__|G1=høyt diff.      |__|G2=middels diff.    |__|G3=lite diff.      

|__|G4=udifferentiert    

 

Infiltrasjon i preparatets ytre begrensning: 

- Reseksjonsrand i ductus choledochus:   ☐fri > 1 mm      ☐ IKKE 

fri 

- Reseksjonsflate mot gjenværende pancreas:  ☐fri > 0 mm      ☐ IKKE 

fri 

- Vena mesenterica superior flate:    ☐fri > 1 mm      ☐ IKKE 

fri 

- Arteria mesenterica superior flate:   ☐fri > 1 mm      ☐ IKKE 

fri  

- Posteriore pancreas flate:     ☐fri > 1 mm      ☐ IKKE 

fri  

- Anteriore (serosale) pancreas overflate:   ☐fri > 0 mm      ☐ IKKE 

fri 

- Reseksjonsrand (proximale)  

i duodenum/ventrikkel:     ☐fri > 1 mm     ☐ IKKE fri 

Reseksjonsrand (distale)  
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i jejunum:       ☐fri > 1 mm      ☐ IKKE 

fri 

 

Tumorinfiltrasjon i blodkar:     ☐ påvist  ☐ IKKE påvist 

 

Perinevral vekst:      ☐ påvist  ☐ IKKE påvist  

Lymfeknutemetastaser:   ☐ påvist (pN1)    

☐ IKKE påvist (pN0) 

(oppgi antall lymfeknuter  med metastaser (n) av total antall undersøkte 

lymfeknuter (N) : (n/N; for eksempel 0/17 eller 4/21 ):  ……/…… 

 

PAN-IN:   ☐ påvist  ☐ IKKE påvist i gangepitel i pancreas 

 

BIL-IN:    ☐ påvist  ☐ IKKE påvist i ductus choledochus 

 

Annet:   

  - Galleblære: ____________________________ 

- Ventrikkel: ____________________________ 

- Duodeum: ____________________________ 

- Pancreas utenfor tumor: _________________ 

 

pTNM_R_G (avhengig av lokalisasjon av primærtumor; pancreas, ampulla Vateri, 

distale ductus choledochus eller duodenum) 
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