
3 Eggstokk-, 
eggleder- og 
bukhinnekreft 
(OC) 

Epitelial ovarial-, tube- og peritonealcancer 
(109) 

  



 

C56 Ondartet svulst i eggstokk (Ca ovarii) 

Definisjon: Malign tumor som utgår fra overflateepitelet i ovariet. 

C57.0 Egglederkreft (Ca tubae) 

Definisjon: Malign tumor som utgår fra tube (fimbrieenden 80 %) via ikke 

invasive karsinom (hos 60 %) «Serøst Tubart Intraepitelialt Carsinom» (STIC) til 

tubecancer. Nyere studier har vist at tubene er origo for en vesentlig andel av 

høygradig serøs eggstokkreft (163-165). 

Symptomer opptrer hyppigere og raskere pga peritoneal spredning. Man kan 

få mistanke om egglederkreft når det ikke foreligger stor ovarialtumor. 

C48.2 Bukhinnekreft (Ca peritonei) 

Definisjon: Primært peritonealt karsinom kan ikke skilles mikroskopisk fra et 

epitelialt serøst karsinom i tube eller ovarium. Følgende kriterier må oppfylles: 

• Det må ses mer tumor utenfor eggstokkene enn på eggstokkenes overflate. 

• Det må ikke kunne påvises eggstokktumor. Det må kun være tumorceller 

på overflaten uten stromal invasjon, eller maksimalt kortikal tumorvekst på 

5 x 5 mm. 

Diagnosen kan kun stilles når pasienten opereres primært uten forutgående 

kjemoterapi, ettersom ovenstående kriterier ikke kan vurderes for pasienter 

som har fått kjemoterapi. 

3.1 Histopatologi 
Anbefalt klassifikasjon i henhold til WHO 2014 (109): 

De epiteliale svulstene klassifiseres som serøs, mucinøs, endometrioid, klarcellet, 

seromucinøs og Brenner tumor der alle kategorier har benigne, borderline og maligne 

svulster. 

3.1.1 Maligne epiteliale svulster 

• Lavgradig og høygradig serøse karsinomer 



• Mucinøst karsinom (ikke etablerte kriterier for gradering) 

• Seromucinøst karsinom 

• Endometrioid karsinom, grad 1–3 

• Klarcellet karsinom (ikke etablerte kriterier for gradering) 

• Malign Brenner tumor 

• Blandete typer 

• Udifferensiert karsinom 

3.1.2 Maligne blandete mesenkymale og epiteliale svulster 

• Adenosarkom (her er det bare den mesenkymale komponent som er malign) 

• Karsinosarkom (med eller uten heterologe elementer) 

3.2 Forekomst 
I Norge er ovarialcancer den 6. mest vanlige kreftformen blant kvinner. I 2018 og 2019 

fikk henholdsvis 478 og 504 kvinner eggstokk-, eggleder og bukhinnekreft (6). 

Insidensen øker med alder. Livstidsrisiko for sykdommen hos norske kvinner: 1,2 % 

(88). Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 68 år. Insidensen varierer i ulike 

land fra 9–17/100 000 kvinner, høyest i I-land. 

 

 

Figur 3.1 5 års overlevelse (2015–2019) er 50,3 %, og mortaliteten (2016–2018) er 
17,2 % . 



3.2.1 Etiologi 

Ukjent hos 80–85 % (sporadisk form). 

Nedarvete mutasjoner som gir øket risiko for kreft hos 15–20 % pga 

foundermutasjoner i enkelte geografiske områder. Se pkt. 3.14, Genetikk. 

3.3 Risikofaktorer 

3.3.1 Økt risiko 

Familiær opphoping utgjør 10–15 % av tilfellene, og skyldes oftest sykdomsgivende 

mutasjoner i BRCA1 og BRCA2 genene. En mindre andel skyldes Lynch syndrom med 

mutasjoner i mismatch repair (MMR) genene MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 (166). 

Infertilitet, tidlig menarche og sen menopause og gjentatte eggløsninger med 

reparasjoner av overflateepitelet i østrogenrike follikler antas å gi økt risiko for epitelial 

eggstokkreft. Østrogen-/progesteron-ubalanse og endometriose er etiologiske 

forklaringer (167;168). 

OC risiko er assosiert med økende høyde og body mass index (BMI) (169). 

3.3.2 Redusert risiko 

Flere graviditeter og amming gir en viss beskyttelse, sannsynligvis på grunn av 

ovulasjonshemning (170). 

Bruk av p-piller i mer enn 5 år kan redusere risikoen for OC med > 50 %. Ved bruk av p-

piller etter 30 års alder vedvarer risikoreduksjonen flere år etter avsluttet bruk (171). 

Sterilisering og hysterektomi og lavdose aspirin reduserer risiko (172;173). 

3.4 Screening 
Det er ikke vist redusert mortalitet ved ulike screeningtiltak. Screening er anbefalt i 

høyrisikogruppene, se pkt. 3.3.1. 

3.5 Prognose 
Viktige prognostiske faktorer er: 

• Stadium 

Stadium I: Komplett staging, differensieringsgrad, DNA ploiditet og tumorruptur 

(174;175). 



Stadium II–IV: Mengde resttumor etter primærkirurgi, allmenntilstand, albumin, (alder), 

histologisk type (176). 

• Klarcellet tumor (alle stadier) og mucinøs tumor med resttumor etter primær 

kirurgi har dårligere prognose enn andre histologiske typer (177;178). 

• Forhøyet CA125 etter 2 kurer kan indikere dårlig respons og prognose (179). 

• BRCA1 og 2 mutasjonsbærere synes å ha bedre prognose (180). 

3.6 Symptomer 
En norsk systematisk oversikt tyder på at 93 % har symptomer før diagnose (181). 

Utflod og vaginalblødning kan være symptomer ved egglederkreft. 

Abdominalplager 

Trykk, endret avføringsmønster, smerter*, utspilthet*, akutte smerter (torkvering, 

ruptur, blødning) 

Rask metthetsfølelse, vanskeligheter med spising* 

Endret vannlatingsmønster* 

Redusert allmenntilstand, vekttap 

Halsbrann, anoreksi, kvalme 

Vaginalblødning (sjeldent) 

Symptom på DVT i underekstremiteter 

Dyspné (pleuravæske) 

Paraneoplastiske fenomener 

* Disse inngår i ovarialcancer symptomindeks.  
(Sensitivitet: 57 % i tidlig stadium, 80 % i avansert. Spesifisitet 90 %) (182) (B) 

3.7 Diagnostikk 

3.7.1 Forslag henvisningsmal 

Pakkeforløp eggstokkreft (ovarialcancer) 

Det skal være mistanke om kreft i eggstokk/eggleder/bukhinne, RMI > 200. 

Pasientdata 

Pasientens navn: 

Adresse: 



Telefonnr: 

Mobil: 

Henviserdata 

Henvisende sykehus: 

Henvisende lege: 

Hvem skal kontaktes hvis vi trenger mer informasjon: 

Telefonnr: 

Juridiske data 

Ansennitetsdatum: 

Frist helsehjelp og til hva dvs utredning eller utredning/behandling 

Datum for sent henvisning: 

Pakkeforløp start: 

Ventetid slutt: 

Anamnese og status 

Resymé av sykdommen: 

Andre sykdommer / operasjoner: Obs hvis andre sykdommer som kan påvirke mulighet 

for anestesi, utredes dette lokalt, f.eks. av kardiologisk / indre medisinsk type. 

Kopi av aktuelle tilsynsnotater og resultater vedlegges. 

Medisinliste: 

Kort status presens: performance status (ECOG), høyde og vekt. 

Undersøkelsesfunn: 

• GU med ultralyd/beskrivelse 

• CA 125, HE4 og CEA. Beregning av RMI 

– Ved mistanke om germinalcelle tumor: inkl AFP og beta-HCG 

– Ved mistanke om granulosacelletumor: inkl Inhibin B og Anti-Müllerian hormon. 

• Ved mistanke om tarmaffeksjon og/eller forhøyet CEA> 5 ng/ml: vurder kolonoskopi 

og gastroskopi 



CT thorax abdomen bekken (diagnostisk kvalitet; max 3 mm snitt i 3 plan, ikke stråle-

besparende protokoll, intravenøs og peroral kontrast), ikke eldre enn 4 uker. 

• Beskrivelse med kortfattet relevante funn. 

Påvisning av incidentalom i binyrer utredes med hormonprøver, ev. CT. 

• Bilder sendes elektronisk eller på CD. 

Biopsi ved St III–IV er ønskelig, og må foreligge før neoadjuvant kjemoterapi. Histologi 

vedlegges (inkludert immunundersøkelse: minimum P53, WT1, PAX8). Evnt cytologi 

ascites- og pleuravæske til «celleblokk». 

Ved hydronefrose bør urinveier avlastes. 

Tromboseprofylakse: Hvis store tumores eller avansert sykdom, vurder profylaktisk 

Fragmin. 

3.8 Utredning 
• Funksjonstilstand (ECOG). 

• GU med ultralyd/beskrivelse. 

• CA 125, HE4 og CEA. Beregning av RMI. 

• Ved mistanke om germinalcelle tumor: inkl AFP og beta-HCG. 

• Ved mistanke om granulosacelletumor: inkl Inhibin B og Anti-Müllerian hormon. 

• Ved mistanke om tarmaffeksjon og/eller forhøyet CEA> 5 ng/ml, CA125/CEA >25 

(183-185): vurder kolonoskopi eller CT kolon og gastroskopi. 

• Beregning av RMI (Risk of Malignancy Index). Score > 200 gir høy sensitivitet for 

ovarialcancer (186). 

• CT TAB, rekonstruert til tynne snitt (max 3 mm) i tre plan. Viktig for best 

bildekvalitet; derfor bør det ikke anvendes lav stråledose, selv på unge pasienter. 

Etter europeiske retningslinjer (ESUR) kan det gjøres multiparametrisk MR for å 

avklare usikre lesjoner i ovariene, det vil si lesjoner som er «indeterminate» etter 

vanlig utredning med tumormarkører og TVU. Påvisning av incidentalom i binyrer 

utredes med hormonprøver. 

• Biopsi ved St III-IV er ønskelig, og obligatorisk før neoadjuvant kjemoterapi. 

Histologi/ immunundersøkelse: minimum P53, WT1, PAX8. Ascites til stede: send 

rikelig med væske nok til «celleblokk»/immunundersøkelse, kan erstatte biopsi. 



• Hvis biopsi/histologi viser mucinøst karsinom, men immunundersøkelse er 

inkonklusiv, diskuter preoperativt med patolog og evnt gastrokirurg. 

• Hvis pleuravæske, ta cytologisk undersøkelse for stadium 4-dokumentasjon. 

• Genetisk testing for BRCA1 og BRCA2 mutasjon i germline tilbys alle. Det skal gis 

informasjon om risiko for annen kreft, for nytte av ny targeted terapi (PARP 

inhibitor) og kreftrisiko for øvrige familie hvis positiv test. 

Pasient med påvist mutasjon: 

– har høy risiko for brystkreft, får tilbud om follow-up av bryst. 

– Friske familiemedlemmer til mutasjonsbærere tilbys genetisk veiledning og 

gentest/evnt. informasjon om profylaktiske risikoreduserende tiltak (p-pille, 

risikoreduserende salpingectomi, oophorectomi og HRT) (163;187;188), årlig 

MR/mammografi og tilbud om profylaktisk mastectomi. Gynekologisk kontroll 

avsluttes når tuber og ovarier er fjernet. 

– Skal tilbys behandling med PARP inhibitor vedlikeholdsbehandling i 1. linje eller 

ved recidiv av carboplatin sensitiv sykdom. 

• Genetisk testing for BRCA1–2 mutasjon i tumor (somatisk BRCA1–2 test) skal tilbys 

til pasienter som ikke er mutasjonsbærere. Tilbys ved Radiumhospitalet. 

3.8.1 Supplerende undersøkelser på spesielle indikasjoner 

• Ved hydronefrose bør urinveier avlastes. 

• Tromboseprofylakse: Hvis store tumores eller avansert sykdom, vurder profylaktisk 

Fragmin. 

• Endometriebiopsi ved unormal vaginalblødning. 

• Cytologisk prøve ved uklar årsak til ascites og pleuravæske. Send rikelig med væske 

nok til «celleblokk»/immunundersøkelse P53, WT1, PAX8. 

• Laparoskopi/ekspl laparatomi (189) ved ikke konklusive preoperative undersøkelser, 

eller for å vurdere om man kan maksimalt debulke. 

• Ikke nordiske pasienter; vurder Hepatitt B- og C testing, samt HIV status. Høy 

forekomst av hepatitt i sør-øst Asia, Russland, Latvia, Baltikum og Afrika (betydning 

for optimal onkologisk behandling. Konf Infeksjonsmedisinsk avd OUS for 

vurdering). 

3.8.2 Differensialdiagnoser 

Benign ovarialtumor 

Endometriose 



Tubo-ovarial abscess (actinomycose) 

Tbc (i bekkenet) 

Myoma uteri 

Ikke-epitelial ovarialtumor 

Sarcom utgått fra ovarier eller uterus 

Metastaser til ovariene 

GI-tumor (rectumcancer, coloncancer) 

Divertikulitt 

Urologisk tumor (bekkennyre) 

Lymfom 

3.8.3 Spredningsmønster 
(190) 

Intraperitonealt 

Intrapleuralt 

Lymfogent til lymfeknuter i bekkenet og langs aorta 

Hematogent til lever og/eller lunger 

3.9 Stadieinndeling 
 

 

2014 FIGO stadium ved ovarial-, tubar- og peritoneal cancer (109) 
 

  

Stadium I: Tumor begrenset til eggstokk(ene) eller eggleder(e). 

IA:  Tumor begrenset til en eggstokk (kapsel intakt) eller eggleder; ingen tumor på 
eggstokk- eller egglederoverflaten; ingen maligne celler i ascites eller skyllevæske. 

IB: Tumor i begge eggstokker (kapsel intakt) eller eggledere; ingen tumor på eggstokk- 
eller egglederoverflaten; ingen maligne celler i ascites eller skyllevæske. 

IC: Tumor begrenset til en eller begge eggstokker eller eggledere inkl en av følgende: 

1C1
: 

kirurgisk søl 

1C2
:  

kapselruptur før kirurgi eller tumor på eggstokk- eller egglederoverflaten 

1C3
: 

maligne celler i ascites eller skyllevæske 

  



  

Stadium II: Tumor i en eller begge eggstokker eller eggledere med utbredelse begrenset til 
bekkenet eller primær peritoneal cancer 

IIA:  Tumorutbredelse i bekkenet og/eller med innvekst/metastasering til livmor og/eller 
eggledere og/eller eggstokker 

IIB:  Tumorinnvekst/metastasering til andre vev i det lille bekkenet 
  

  

Stadium III: Tumor i en eller begge eggstokker eller eggledere eller primær peritoneal cancer, 
med (verifisert) spredning utenfor bekkenet, men begrenset til bukhulen og/eller metastaser til 
lymfeknuter retroperitonealt (bekken eller para-aortalt). 

IIIA1: Bare positive retroperitoneale lymfeknuter (verifisert) 

IIIA
1.1:  

Metastaser opp til 10 mm i diameter til øvre del av buken 

IIIA
1.2 

Metastaser mer enn 10 mm i diameter til øvre del av buken 

IIIA
2: 

Mikroskopisk spredning utenfor bekkenet begrenset til bukhulen med eller uten 
positive lymfeknuter retroperitonealt 

IIIB: Metastaser på høyst 2 cm i øvre del av buken, med eller uten positive retroperitoneale 
lymfeknuter 

IIIC: Metastaser på mer enn 2 cm i øvre del av buken, med eller uten positive 
retroperitoneale lymfeknuter (inkl tumor til lever- eller miltkapsel uten innvekst i 
parenkym) 

  

  

Stadium IV: Fjernmetastaser ekskl. peritoneale metastaser 

IVA:  Pleuravæske med positiv cytologi 

IVB: Metastaser i parenkym og metastaser til ekstra-abdominale organer (inkl. inguinale 
lymfeknuter og lymfeknuter utenfor bukhulen). 

3.10 Behandling 
Behandling for ovarial cancer i Norge er sentralisert da studier viser at behandling på 

sykehus med spesialkompetanse i gynekologisk onkologi kan gi bedre 

langtidsoverlevelse (191-193) (B) og er kostnadseffektivt (194) (B). 

Ved RMI > 200 sendes henvisning til gynekologisk kreft senter med spesialkompetanse 

for primæroperasjon (186;191;193) (B) 



3.10.1 Kirurgi 

Primær kirurgi er viktig for: 

1. Riktig stadium påvises. Er vist å gi bedre prognose. 

2. Maksimal tumorreduksjon (cytoreduktiv kirurgi). Målet er ingen makroskopisk 

resttumor. Hvis det ikke er mulig å oppnå 0 resttumor, bør resttumor < 1 cm 

tilstrebes (195) (B). Ved funn som gir som gir resttumor >1 cm, skal det angis 

indikasjon for kirurgi/neoadjuvant kjemoterapi / evnt. forsinket primær kirurgi. 

Vurdering og konklusjon på MDT møte (dokumenteres i journal). 

Neoadjuvant kjemoterapi/forsinket primær kirurgi:(196-202). Vurdering og 

konklusjon på MDT møte (dokumenteres i journal). Det tas CA125 ved hver kur. 

• Det er vist at kirurgi etter 3. kur fortsatt kan gi overlevelsesgevinst, hvis resttumor < 

1 cm kan oppnås. Ved forventede restforandringer mellom 1 og 2 cm, foretas 

individuell vurdering, idet gevinsten er mindre. Derfor vil man normalt ikke utføre 

store, langvarige eller risikable operasjoner for å oppnå dette målet (196-202). 

• Hvis forsinket primær operasjon utføres etter 5. kur, er det kun vist overlevelses 

gevinst ved 0 resttumor. Ytterligere 2 kurer må vurderes postoperativt. 

Ved alvorlig komorbiditet/palliasjon/symptomlindring: 

• Palliativ kirurgi kan være aktuelt ved stor primærtumor og/eller omentmetastase. 

• Evnt symptomlindrende kjemoterapi alene. 

Veiledende indikasjoner for neoadjuvant kjemoterapi (NACT): 

• Etter eksplorativ laparatomi/skopi med funn som gir som gir resttumor >1 cm. 

• Betydelig komorbiditet, pasienten vurderes til mindre radikal kirurgi. 

• Fersk blodpropp (< 6 uker), pasienten kan vanligvis primæropereres etter 4–6 ukers 

behandling med lav molekyleært heparin (Fragmin®). 

• Multiple lungemetastaser. 

• Mediastinale lymfeknuter over 2 cm. 

• Intrahepatiske metastaser (ikke absolutt stopp-kriterium). 

• Metastatiske lymfeknuter (feks ved porta hepatis eller mesenterica superior) som 

ikke anses resektable. 

• Tumor som trenger reseksjon av duodenum eller store deler av tynntarm. 

• Betydelig tynntarmscarcinomatose eller infiltrativ tumorvekst sentralt i 

tynntarmskrøs. 

• Ikke resektable pleurametastaser over 1 cm. 

http://www.felleskatalogen.no/medisin/fragmin-pfizer-559418


3.10.2 Anbefalt kirurgisk prosedyre 
(190) 

3.10.2.1 Primær kirurgi 

Stadium I 

Anbefalt kirurgisk prosedyre 

• Midtlinjesnitt. 

• Ascites eller peritoneal skyllevæske for cytologi. 

• Systematisk beskrivelse av hele bukhulen og angi evnt PCI score (peritoneal cancer 

index) (203). 

• Suspekte lesjoner ekstirperes. 

• Frysesnitt er aktuelt. 

• Tumorruptur skal registreres (bør unngås), sammen med grad av adheranser. 

• Hysterektomi. 

• Bilateral salpingo-oophorektomi (BSO). 

• Omentektomi, infrakolisk. 

• Lymfadenektomi i bekkenet og para-aortalt opp til venstre nyrevene, inngår som 

ledd i stadieinndeling (204;205). 

Ved kjent histologi, se Restaging ved st I (206). 

Ved «serøs tubart intraepitelialt karsinom» (STIC) (207;208) følges angitt kirurgisk 

prosedyre beskrevet over. Premenopausale vurderes individuelt. Skyllevæske tas 

fordi bukhulen er vanligste sted for spredning. Det er ikke vist at lymfadnectomi 

og/eller kjemoterapi gir bedre prognose, hvis kun STIC er påvist (207), og anbefales 

derfor ikke. Histologi med SEE-FIM prosedyre (3 mm tette snitt) av tuber/ovarier 

(209). Pasienten bør anbefales BRCA1–2 testing. Follow-up som ved karsinom. 

– Ved mucinøs tumor (210) fjernes også appendix. Full tumorekstirpasjon har 

prognostisk betydning. 

– Ved usikkert origo eller mistenkt pseudomyxoma peritonei bør gastrokirurg 

konsulteres, helst preoperativt. Det kan være aktuelt med HIPEC (hyperterm 

intraperitoneal kjemoperfusjon 

Fertilitetsbevarende kirurgi (211) 

Fertilitetsbevarende behandling krever en grundig samtale med pasienten med 

objektiv informasjon som inkluderer vurdering av mulighet for å bli gravid, 

behandlingsalternativ, risiko for tilbakefall og prognose. 

• Regranskning av histologi. 



• Endometriebiopsi anbefales ved diagnose. 

• Ensidig salpingo-ooforektomi, cytologi, omentektomi og eventuelt lymfeknute-

staging kan vurderes hvis følgende gjelder: 

– Kvinner i fertil alder med barneønske 

– Stadium IA grad 1–2 karsinom og stadium IC1 grad 1 karsinom 

– Ikke klarcellet histologisk type 

• Etter avsluttet barneønske, bør man vurdere å fjerne gjenværende adnex/ovarium 

hos kvinner med tumor med serøs histologi. 

Restaging ved stadium I (206) 

Ved antatt benign tumor, der histologien uventet er malign, henvises til gynekologisk 

kreftsenter til vurdering for komplett staging og kjemoterapi. 

Restaging utføres etter primæroperasjon uten full staging, hvis det er relevant risiko for 

metastaser og vurderes i forhold til tumortype, valg av videre adjuvant behandling og 

pasientens almentilstand. Se pkt. 3.11 Medikamentell behandling og Flytskjema for 

adjuvant behandling. 

Høyrisikogruppen: Restaging utføres etter primæroperasjon uten full staging. 

Lymfadenectomi for restaging alene kan unnlates, hvis lymfeknute status ikke endrer 

pasientens videre behandling. Dokumentasjonen er svak og gir øket mortalitet (206). 

(Ved Radiumhospitalet er det consensus at lymfadenectomi ikke utføres ved normale 

lymfeknuter på CT og lymfeknute status ikke endrer pasientens videre behandling). 

Restaging kan utføres med minimal invasiv kirurgi: 

• Alle med høygradig eller grad 3 karsinom. 

• Klarcellet histologi; IA-IC1: adjuvant kjemoterapi kan unnlates, hvis fullt staget. 

Lavrisikogruppen (lavgradige og grad 1–2, ikke klarcellet og mucinøs type): 

Restaging vurderes i forhold til valg av videre adjuvant behandling og pasientens 

allmenntilstand. Det er lav risiko for okkulte metastaser (206;212-215). Det forutsettes 

at hysterektomi og BSO er utført. 

• Omentektomi vurderes individuelt. 

• Reoperasjon for å gjøre manglende lymfadenektomi anses ikke indisert når CT ikke 

viser suspekte lymfeknuter, men kan påvirke indikasjon for adjuvant kjemoterapi. Se 

pkt. 3.11 Medikamentell behandling og Flytskjema for adjuvant behandling. 

• Ved mucinøst karsinom: appendectomi. Reoperasjon for appendectomi er ikke 

indisert hvis appendix er beskrevet normal. 



• Hos premenopausale må fertilitet og risiko diskuteres med pasienten (206). Se 

Fertilitetsbevarende behandling beskrevet over. 

Stadium II–IV 

Anbefalt kirurgisk prosedyre 

Buken åpnes med begrenset midtlinjesnitt/diagnostisk laparatomi eller laparskopi, hvis 

usikkerhet om radiologiske funn. 

• Målet er å oppnå resttumor < 1 cm, optimalt 0 resttumor. 

• Hvis det ikke anses mulig å fjerne all tumor over 1 cm, evnt. at det kreves langvarige 

eller risikable operasjoner med usikkert utfall for å oppnå dette, avsluttes 

inngrepet. 

– Pasienten vurderes for neoadjuvant kjemoterapi og forsinket primær kirurgi. 

– Det bør tas en representativ biopsi uten å risikere forsinket oppstart 

kjemoterapi. 

– Tarmkirurgi skal kun vurderes ved truende ileus. 

• Palliativ kirurgi kan være aktuelt ved stor primærtumor og/eller store 

omentmetastaser som er lett tilgjengelig for ekstirpasjon. 

Midtlinjesnitt 

Ascites eller peritoneal skyllevæske for cytologi. 

Systematisk beskrivelse av hele bukhulen. 

PCI score registreres. 

Grad av adheranser / innvekst / tumorruptur registreres 

Hysterektomi 

Bilateral salpingo-oophorektomi 

Omentektomi 

• infrakolisk ved stadium II, 

• ved stadium III inkludert suprakolisk og ut mot begge flexurer. 

Extirpation av all carcinomatose hvis mulig. 

Tarmreseksjon, splenektomi, diafragmastripping ved behov. 

Ved avansert sykdom er det vanlig via retroperitoneal tilgang å fjerne alle tumores «en 

bloc» i bekkenet (preparat inkluderer da uterus/ovarial tumores/bekken peritoneum/ 

rektosigmoid resektat). 

Lymfadenektomi (205;216) 

• Ved stadium IIA utføres lymfadenektomi i bekkenet og paraaortalt (som ved st I). 



• Ved stadium IIB–IIIC fjernes «bulky nodes» og metastasesuspekte lymfeknuter 

beskrevet på CT (204;217) 

• Ved stadium IV fjernes forstørrede, resektable lymfeknuter beskrevet på CT 

(kardiofrenisk, supraklavikulært, i lysker og axiller). 

Ved mucinøs tumor viktig å oppnå tumorfrihet, appendix fjernes. Ved usikker origo bør 

gastrokirurg konsulteres peroperativt. HIPEC behandling kan være aktuelt. 

Konklusjon i operasjonsbeskrivelse med dokumentasjon av resttumor, størrelse og 

lokalisasjon og limiterende årsak. 

3.10.3 Forsinket primærkirurgi 

Utføres vanligvis 3–4 uker etter 2.–3. kur etter ny vurdering som ved primær kirurgi. 

Det er vist overlevelses gevinst hvis resttumor < 1 kan oppnås. Det er kun vist 

overlevelses gevist ved 0 resttumor hvis forsinket primær operasjon utføres etter 5. 

kur. Ved forventede restforandringer mellom 1 og 2 cm, foretas individuell vurdering, 

idet gevinsten er mindre. Derfor vil man normalt ikke utføre store, langvarige eller 

risikable operasjoner for å oppnå dette målet (196-202). 

3.10.4 Recidiv kirurgi 

Kirurgi skal vurderes. Aktuelt ved lokaliserte, særlig ved sene og potensielt platinum-

sensitive residiver uten ascites (218). Avventer resultat «GOG 2013 trial» (randomisert 

recurrent platinum sensitiv to debulking/no debulking). Positiv effekt på overlevelse 

forutsetter at komplett tumorfrihet oppnås og etterfølges av adjuvant kjemoterapi. 

PET CT kan være aktuelt. 

3.11 Medikamentell behandling 

Terminologi 

Terapeutisk behandling: Medikamentell behandling som virker mot manifest sykdom. 

Gis postoperativt ved avansert sykdom (stadium II–V), neoadjuvant eller hvor 

medikamentell behandling gis alene. 

Adjuvant behandling: Tilleggsbehandling med medikamentell behandling etter 

operasjon hvor all detekterbar sykdom er fjernet, men hvor det gjenstår en statistisk 

risiko for tilbakefall på grunn av okkult sykdom. 

Neoadjuvant behandling: Medikamentell behandling gis før planlagt operasjon for å 

redusere tumormengde eller optimalisere pasientens almenntillstand før kirurgi. 



3.11.1 Primærbehandling/1. linjebehandling 

Stadium I 

Indikasjon for adjuvant behandling 

Serøs  

1A, lavgradig Ingen adjuvant kjemoterapi 

1B-C, lavgradig Adjuvant kjemoterapi (kan unnlates hvis fullt staget) 

1A-C, høygradig Adjuvant kjemoterapi 

Endometrioid  

1A, grad 1–2 Ingen adjuvant kjemoterapi 

1A, grad 3 Adjuvant kjemoterapi 

1B-C, grad 1–2 Adjuvant kjemoterapi (kan unnlates hvis fullt staget) 

1B-C, grad 3 Adjuvant kjemoterapi 

Mucinøs  

1A expansil grad 1–2 Ingen adjuvant kjemoterapi 

1A infiltrativ (assosiert 

med høy risiko) 

Adjuvant kjemoterapi (kan unnlates hvis fullt staget), 

dokumentasjon er usikker for kjemoterapi (212;214) 

1B-C, expansil grad 1–2 Adjuvant kjemoterapi (kan unnlates hvis fullt staget) 

1B-C, infiltrativ Adjuvant kjemoterapi (212;214) 

Klarcellet  

1A-1C1: Adjuvant kjemoterapi (kan unnlates hvis fullt staget) 

1C2–3: Adjuvant kjemoterapi 



Flytskjema for adjuvant behandling 

(ESMO–ESGO consensus conference recommendations (219)) 

 

* Kan unnlates etter utført full staging 

 

* Kan unnlates etter utført full staging 



 

* Kan unnlates etter utført full staging 

 

* Kan unnlates etter utført full staging 

Type adjuvant kjemoterapi: 

Det mangler evidens for type kjemoterapi (220-222). 

Behov for adjuvant kjemoterapi vurderes i forhold til gjennomført kirurgi og pasientens 

almentilstanl. Se detaljer i Flytskjema for adjuvant behandling. 

• Ved st IA-B anbefales 6 kurer carboplatin single, forutsatt fullstendig staget eller 

carboplatin/paclitaksel, minimum 3 kurer. 



• Ved høygradig serøse og stadium 1C (uavhengig av histologi) anbefales 6 kurer 

carboplatin/paclitaxel eller carboplatin single (174;219-221;223). 

• Ved mucinøs histologi: Behandling som ved coloncancer (konf gastro-onkolog): 

5-fluorouracil, kalsiumfolinat og oxaliplatin (FLOX/FOLFOX) totalt 9 kurer med 2 

ukers intervaller (210). Oxaliplatin hver 3. uke + Capecitabin (per os) 14 dager, 6 

kurer (224;225) kan vurderes. Alternativt 5-fluorouracil, kalsiumfolinat og irinotekan 

(FLIRI/FOLFIRI). 

Stadium II–IV 

Alle tilbys medikamentell behandling forutsatt tilfredsstillende almenntillstand. 

Behandlingen bør starte når pasienten er rimelig restituert etter kirurgi. Tid fra kirurgi 

til oppstart kjemoterapi der det var 0 resttumor, er en prognostisk faktor, og tilstrebes 

innen 3uker (226). Hvis preoperativ histologi foreligger, kan behandlingen startes 

tidligere. 

3.11.2 Neoadjuvant behandling 

(se detaljer under Logistikk) 

Ved kontraindikasjon mot primærkirurgi skal neoadjuvant medikamentell behandling 

vurderes. 

Det tas CA125 ved hver kur. 

Det gis 2–3 kurer før ny CT og ny vurdering på MDT møte av operabilitet. 

Postoperativt kontinueres kjemoterapi vanligvis inntil 6 kurer. 

Hvis pasienten ikke er operabel, kontinueres kjemoterapi, totalt 6 kurer. 

3.11.3 Type medikamentell behandling 

Standard behandling: 

Kombinasjonsbehandling med Karboplatin (AUC=5, GFR 40–125 ml/min) og Paklitaxel 

(175 mg/m2) iv, 6 kurer med 3 ukers intervaller (227) (ikke ved mucinøs cancer). 

Bevacizumab: 

SLV/Beslutningsforum godkjent bruk på bakgrunn av: 



1. 2 prospektive, randomiserte studier, GOG-218 og ICON7 (228). Økt totaloverlevelse 

vist for pasienter med dårligst prognose, «høyrisiko-gruppen»: inoperable, st IV og 

st III med resttumor >1 cm etter primær operasjon. 

2. Aurelia studien med Bevazicumab ved resistent symptomgivende OC (229;230). 

Definisjon for bruk (i alle helseforetak, bekreftet av NFGO styremøte april 2018): 

1. Inoperable, st IV, st III primæroperert med resttumor > 1 cm, og pasienter som fikk 

forsinket primæroperasjon/neoadjuvant kjemoterapi inngår i «høyrisikogruppen». 

2. Uttalt ascites og pleuravæske hos residivpasienter, helst i kombinasjon med ukentlig 

taxol. 

Bruk av bevacizumab: Anbefalt dosering er 7,5 mg/kg hver 3. uke: 

• Ved st III med resttumor> 1 cm og st IV i tillegg til kjemoterapi (uavhengig av 

histologi). 

• Ved neoadjuvant kjemoterapi 

– Ved MDT konklusjon «inoperabel»: bevacizumab gis ved alle kurene. 

– Bevacizumab gis ikke ved kur før og etter kirurgi. 

Ved mucinøs histologi: 

Primærbehandling som ved coloncancer, konf med gastro-onkolog: 5-fluorouracil, 

kalsiumfolinat og oxaliplatin (FLOX/FOLFOX) totalt 9 kurer med 2 ukers intervaller 

(210). Oxaliplatin hver 3. uke + Capecitabin (per os) 14 dager, 6 kurer (224;225) kan 

vurderes. Alternativt 5-fluorouracil, kalsiumfolinat og irinotekan (FLIRI/FOLFIRI). 

Tillegg av Bevazicumab kan vurderes (225;231). 

Dessuten bør pasienter som ikke har RAS (KRAS/NRAS) mutasjon tilbys EGFR hemmer, 

mens de med MSI (4 % av coloncancerne) kan ha effekt av PD-1 (må søkes). Konf 

onkolog. 

• Ved neuropati. Ved funksjonsnedsettende/svært plagsom/høy risiko for neuropati 

(ved persisterende grad 2 neuropati ved neste syklus, CTCAE kriterier) byttes 

paclitaxel ut med docetaxel (232). Hvis taxaner er kontraindisert (nevropati eller 

allergi), kan det erstattes med Pegylert liposomal doxorubicin (233), alternativt 

Gemcitabin. 

• Ved allergi (men ikke ved anafylaxi) mot Carboplatin kan Cisplatin i 

hypersensitivitetsregime forsøkes. Ved kontraindikasjon mot platinum, kan 

trabectidine og pegylert liposomal doxorubicin forsøkes. 



• Ved sterkt redusert almenntillstand eller høy alder, kan enkeltstoffbehandling 

(Carboplatin, AUC 5 eller 4) være aktuelt (234). 

• Ved estimert GFR <40ml/min gjøres renografi med GFR måling (235). Ved sterkt 

redusert nyrefunksjon (GFR < 40) kan enkeltstoff gis, paclitaxel, eller pegylert 

liposomal doxorubicin. 

Vedlikeholdsbehandling: 

• Bevacizumab dosering er 7,5 mg/kg etter avsluttet primærbehandling til 

«høyrisikogruppen», gis hver 3. uke inntil progresjon eller toksisitet, inntil 12 kurer 

(236). 

Vi avventer AGO-OVAR 17 studien (Evaluation of Optimal Treatment Duration of 

Bevacizumab Combination With Standard Chemotherapy in Patients With Ovarian 

Cancer (BOOST)). 

• PARP inhibitor har best effekt der det foreligger BRCA1–2 mutasjon i germline eller 

somatisk (i tumor) som vedlikeholdsbehandling etter respons på platinum basert 

behandling i 1. og 2. linje (237-239). 

• Olaparib (Lynparza) er godkjent som vedlikeholdsbehandling i 1. linje ved FIGO 

stadium III og IV, BRCA 1-2-mutert (kimbanen eller i tumor ), høygradig kreft i 

eggstokk-, eggleder- eller bukhinnekreft, som har respondert (fullstendig eller 

delvis) etter fullført platinabasert kjemoterapi (Beslutningsforum 27.4.20, sak 38-

2020). 

(Radiumhospitalet tilbyr somatisk BRCA1–2 test av fersk biopsi, pas kan henvises hit) 

• Aromatasehemmere bør vurderes som vedlikeholdsbehandling og har lav 

bivirkningsprofil (feks Letrozol (Femar 2.5 mg x1)) til progresjon. 

– Lavgradig serøs hormonreseptor positiv karsinom: Disse svulstene responderer 

dårlig på kjemoterapi. En retrospektiv studie har vist at pasienter med stadium 

II-IV har forbedret PFS ved antihormonell vedlikeholdsbehandling etter avsluttet 

1. linjebehandling (240) 

Samtidig behandling med calcium og D-vitamin skal gis for å motvirke 

osteoporose; Calcigran Forte 1000 mg/800IE x 1. Bentetthetsmåling anbefales 

før/ved oppstart, deretter etter ett år og deretter hvert 2. år. Må vurderes etter 

leveutsikt. 

3.12 Recidivbehandling 
Alle bør vurderes for deltagelse i kliniske studier. 



Kirurgi er aktuelt ved lokaliserte, sene og potensielt platinum-sensitive residiver uten 

ascites (218;241). PET CT kan være aktuelt. 

Positiv effekt på overlevelse forutsetter at komplett tumorfrihet oppnås og skal 

etterfølges av adjuvant kjemoterapi. 

Ved medikamentell behandling bør pasientens ønsker vektlegges i forhold til 

bivirkninger. Følgende faktorer vurderes: 

Det platinum-frie intervallet, pasientens allmenntilstand, tumorbiologi/histologisk 

type, antall og tidligere linjers respons og toksisitet, samt pasientens BRCA status. 

3.12.1 Definisjoner 

Det platinumfrie intervall (PFI): Tiden fra siste platinumbasterte behandling. Er en 

prognostisk faktor for overlevelse (242). Det er vist at moderat respons og særlig 

komplett respons etter siste platinumbehandling har betydning for platinum respons 

igjen (243). 

Resistens. Utvikling av resistens til platinum ansees som en kontinuerlig utvikling. 

Det finnes i dag ingen prediktive biomarkører for platinum sensitivitet. 

Tradisjonelt velges behandling utifra PFI. Ny kunnskap har vist at PFI grensene kun er 

veiledende og må anvendes med skjønn, særlig hos pasienter med BRCA1–2 mutasjon i 

tumor/germline eller HRD positiv tumor der carboplatin har vist særlig god effekt (244). 

Lengden av PFI er usikker idet registrering av tidspunkt for CA125 måling og/eller CT vil 

variere. 

Platinum refraktær sykdom, hvis det foreligger progresjon under behandling eller innen 

4 uker etter avsluttet behandling. 

Tidligere forlatte definisjoner (245): 

PFI>6 mnd definert som platinum sensitiv. 

PFI<6 mnd definert som platinum resistent. 

3.12.2 Platinum sensitiv sykdom 

3.12.2.1 Kirurgi 

skal alltid vurderes, jmf det overstånde 

3.12.2.2 Medikamentell behandling 

• Kombinasjonsbehandling bør tilbys (246;247). Platinumbasert behandling er vist å 

gi bedre overlevelse enn nonplatinum basert behandling (242), tradisjonelt 6 sykler. 



– Førstevalg er ofte carboplatin og pegylert liposomalt doxorubicin (PLD) 

foretrukket pga bivirkningsprofil og toleranse (229). 

– Hvis carboplatin er kontraindisert, kan cisplatin i tillegg til PLD gis. 

– Hvis PLD er kontraindisert, ansees carboplatin kombinert med 

paclitaxel/docetaxel likeverdig (246) evnt. kan gemcitabine gis. 

– Hvis pasienten ikke kan tåle to-stoffsbehandling, er carboplatin single et 

alternativ. 

– Ved besværlig ascites (og/eller pleuravæske) kan Bevacizumab single tilbys (7.5 

mg/kg hver 3. uke eller 5 mg/kg hver 2. uke), best effekt er vist ved 

kombinasjon med ukentlig Paclitaxel (230). Gjentatte instillasjoner av 

Mitoxantron (Novantrone) eller permanent ascitesdrenage kan også vurderes. 

3.12.2.3 Vedlikeholdsbehandling 

• PARP inhibitor har størst effekt hvis det påvises BRCA1–2 mutasjon i germline eller 

somatisk (i tumor) etter respons på platinum-basert behandling. Radiumhospitalet 

tilbyr somatisk BRCA1–2 test (biopsi fra fersk tumorvev), hos pasienter som er testet 

negative i germline. 

Pasienten bør da tilbys vedlikeholdsbehandling med PARP inhibitor. Brukes inntil 

toksisitet eller progresjon (237;238;244;248). 

– Olaparib (Lynparza) er godkjent for bruk uavhengig av BRCA1–2 mutasjon status 

ved tilbakefall av carboplatin sensitiv sykdom. Dosering Lynparza (Olaparib) tabl: 

300 mg x 2 (238;244;248). 

– Niraparib (Zejula) gir forlenget progresjonsfri overlevelse ved carboplatin 

sensitiv sykdom uavhengig av BRCA1–2 mutasjon status eller HRD status (244), 

men er foreløpig kun godkjent for bruk, hvis det foreligger BRCA1-2 mutasjon i 

germline eller tumor. 

• Aromatasehemmere bør vurderes som vedlikeholdsbehandling og har lav 

bivirkningsprofil (feks Letrozol 2.5 mg x1) til progresjon. 

– Lavgradig serøst karsinom: Positiv ER status i tumor kan være en prediktor av 

respons på antihormonell behandling (219). Disse svulstene responderer dårlig 

på kjemoterapi. En retrospektiv studie har vist at pasienter med stadium II-IV 

har forbedret PFS ved antihormonell vedlikeholdsbehandling (240) (NFGO søkte 

beslutningsforum- 2019). Hormonreseptorstatus må innhentes. Samtidig 

behandling med calcium og D-vitamin for å motvirke osteoporose må vurderes 

etter leveutsikt; Calcigran Forte 1000 mg/800IE x 1. Bentetthetsmåling 

anbefales før/ved oppstart, deretter etter ett år og deretter hvert 2. år. 



3.12.3 Platinum resistent sykdom 

Omlag 20 % får progresjon innen 6 mndr, har manglende respons til førstelinje 

behandling eller får tilbakefall innen få uker etter siste platinum-baserte kjemoterapi 

(249). Det foreligger ingen markører som kan predikere resistens. Utvikling av resistens 

til platinum ansees som en kontinuerlig utvikling. I dag styres valg av behandling ofte 

fra PFI, men grensene er kun veiledende og må anvendes med skjønn. 

• Når behandling velges, vurderes allmenntilstand, tidligere toksisitet og respons. 

• Behandlingen er palliativ, fokus på livskvalitet og symptomlindring. 

• Hos pasienter med BRCA1–2 mutasjon i tumor/germline eller HRD pos tumor som 

har hatt kortvarig god respons (244), kan carboplatin evnt forsøkes igjen. 

• Enstoffsbehandling inntil progresjon eller toksisitet med ukentlig Paclitaxel (vurder 

å legge inn fri-uke hver 3.–4. uke etter 8. kur), PLD eller Gemcitabin. 

• Responsrate under 15 %, forventet PFS 3–4 mnd. 

• Tamoxifen (20–40 mg daglig p.o.) kan ha en stabiliserende virkning på ovarialcancer 

og klinisk respons er rapportert (250), evnt kan Letrozol 2.5 mg daglig forsøkes, da 

bør hormonreseptor status undersøkes. 

• Besværlig ascites (og/eller pleuravæske): 

– Bevacizumab single (230) tilbys (7.5 mg/kg hver 3. uke eller 5 mg/kg hver 

2. uke), best effekt er vist ved kombinasjon med ukentlig Paclitaxel (229). 

– Gjentatte instillasjoner av Mitoxantron (Novantrone) eller permanent ascites-

/pleuradrenage kan også vurderes. 

• Strålebehandling 

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å gi palliativ strålebehandling. 

– ved tumor som har brutt gjennom til vagina og gir blødningsproblemer. 

– ved skjelettmetastaser og hjernemetastaser. Solitære metastaser kan henvises 

til nevrokirurg (190) (C). 

3.13 Oppfølging og kontroller 
Første konsultasjon etter avsluttet behandling skal inneholde en sammenfatning av 

forløp og behandling. Samtale med både lege og sykepleier. Samtalen bør være 

strukturert. Følgende punkter bør berøres: 

• Oppsummering av sykdom, behandling, forventede seneffekter og prognose. 

• Symptomer på recidiv og hvor pasienten skal henvende seg. 

• Fremtidige seksuelle problemer/redusert libido bør diskuteres: Indikasjon for 

henvisning til sexolog. 

• Behov for kontakt med kreftsykepleier i kommunen. 



3.13.1 Formål med oppfølgning 

Kirurgi bør vurderes og er aktuelt ved kjemo sensitiv og lokalisert sykdom (251-253). 

Behandling etter flere linjer kjemoterapi bør vurderes i forhold til gevinst på 

overlevelse, symptomlindring og livskvalitet. I en stor undersøkelse fant man ingen 

forskjell i overlevelse på pasienter kontrollert med CA 125 og pasienter som kun ble 

kontrollert klinisk (254) (A). 

Ved bruk av CA125 i oppfølgningen anbefales bruk av GCIG kriteriene for progresjon 

(255) (B), dvs økning til minst 70 IE/ml hos pasienter som hadde normal verdi etter 

avsluttet behandling evnt. skal verdien fordobles for å være signifikant. Forhøyede 

verdier skal alltid kontrolleres med en ny prøve. 

Oppfølgningen kan ha betydning for tiltak vedrørende psykiske og somatiske senfølger 

etter kirurgi og kjemoterapi; for eksempel fatigue, angst og depresjon (256) (C). 

CT, MR eller andre undersøkelser tas på individuell indikasjon, ved symptom og ved 

mistanke om residiv. 

Kontrollintervall er kun veiledende. 

Planlegging av kontroller vurderes i forhold til alder, komorbiditet og gevinst av å 

påvise recidiv tidlig: 

3–4 mnd intervaller, første 24 måneder 

6 mnd intervaller 25–60 måneder 

Kontroll etter > 5 år individualiseres avhenger av cancer type, alder eller i samarbeid 

pasient. 

Det er liten evidens for verdien av dagens oppfølgingsrutiner, og det pågår for tiden en 

studie ved 10 norske sykehus, som skal se nærmere på dette (59). 

3.13.2 Hormonsubstitusjon 

Obs unngå østrogentilskudd ved hormonreseptor positiv lavgradige karsinom >stadium 

I. 

Østrogenerstatning anbefales ved premenopausal alder; plaster anbefales for jevn 

serumdose og for å unngå «first passed effect» i lever (Estradot plaster 50–

100 mikorgram/24 time). 

Blåresept: Eggstokksvikt etter behandling E89.4. (før 52 år). Ved intakt uterus legg til 

progesteron. 



3.14 Genetikk 

ICD-10 

Z80.4 Kontakt med helsetjenesten ved opplysning om ondartet svulst i kjønnsorganer 

i familianamnesen 

Om lag 15 % av OC skyldes autosomal dominant arvede mutasjoner i gener som gir økt 

risiko for kreft i spesifikke organer, inkludert ovarier, dvs at en har 50 % risiko for å arve 

mutasjonen hvis en av foreldrene er mutasjonsbærer. 

Behandling og oppfølging ved OC er i økende grad persontilpasset, og påvist BRCA1 

eller BRCA2-mutasjon har behandlingsmessige konsekvenser (se pkt. 3.11.3 Type 

medikamentell behandling og pkt. 3.12.2.3 Vedlikeholdsbehandling. 

3.14.1 Livstidsrisiko 

3.14.1.1 Hereditær brystkreft (BC)- ovarialcancer (OC) (HBOC) 

Skyldes oftest mutasjoner i BRCA1 eller BRCA2 genene, som gir betydelig forhøyet 

risiko for OC og BC hos kvinner. Tall for livstidsrisiko varierer, og vil være avhengig av 

studiedesign, etnisitet, andre risikofaktorer (ooforektomistatus, paritet, bruk av p-

piller) samt genetiske variasjoner i befolkningen (257). 

BRCA1 
(258-261) 

Gjennomsnittlig OC risiko: 40–45 %. 

Alder: Sjelden før 40 år. Gjennomsnittlig 54 år ved BRCA1. Sporadisk OC 65 år (88). 

Histologi: Oftest høygradig serøs, etterfulgt av endometrioid og klarcellet karsinom, 

sjeldnere mucinøs og borderline. 

BRCA2 
(258-261) 

Gjennomsnittlig OC risiko: 15–20 % 

Alder: Gjennomsnittlig 59 år ved BRCA2. Sporadisk OC 65 år (88). 

Histologi: Som BRCA1. 

3.14.1.2 Lynch syndrome (før Hereditær NonPolypose 
Colorectal Cancer HNPCC) 

Lynch syndrom (LS) er en autosomal dominant nedarvet tilstand som skyldes 

mutasjoner i et av flere DNA mismatch repair (MMR) gener (MLH1, MSH2, MSH6, 

PMS2) og EPCAM. LS gir økt risiko hovedsakelig for colorectalcancer (CRC) og 



endometriecancer (EC), men også økt risiko for OC. Livstidsrisiko for OC varierer fra 10–

17 %, avhengig av hvilket av MMR-genene som er mutert (86). 

Alder: Gjennomsnittlig 40–45 år (262;263). 

Histologi/prognose: Det er beskrevet flere histologiske typer av LS relatert OC, og man 

ser ikke den samme assosiasjon til høygradig serøst karsinom som ved BRCA-relatert 

OC (166). LS relatert OC er ved diagnosetidspunkt ofte av lavgradig type, i tidlig 

stadium, har tidligere debut og bedre prognose sammenlignet med sporadisk OC. 

Diagnose i tidlig stadium kan ha sammenheng med cancerutvikling via forstadier i 

ovariet (type II tumor) og derfor enklere å diagnostisere med vaginal ultralyd (262-

266). 

Kontrollopplegg 

Regelmessig gynekologisk kontroll fra 30 års alder, også pga økt risiko for EC, se 

pkt. 3.14, Genetikk. Risikoreduserende kirurgi kan vurderes fra 45–50 årsalder, denne 

beslutningen tas av pasienten i samråd med gynekolog/genetiker. 

3.14.1.3 Annen arvelig årsak til ovarialcancer 

Med økende tilgjengelighet av multigen paneltester, vil stadig flere kvinner få påvist 

varianter i gener assosiert med OC hvor risikoøkningen er moderat og/eller usikker. 

Hvis BRCA1 og BRCA2 genene er normale hos en med OC, og familiehistorien gir grunn 

til å mistenke arvelig faktor, bør hun henvises til genetisk veiledning/utredning. 

3.14.2 Diagnostisk gentest (BRCA1, BRCA2) 

Behandlende lege (gynekolog, onkolog) bør gi informasjon om arvelig bryst- og 

eggstokkreft og informere om at funn har konsekvens for behandlingen. Diagnostisk 

gentest av BRCA1 og BRCA2 tilbys alle med OC uansett alder. Pasienten bør få både 

muntlig og skriftlig informasjon. Den som har rekvirert gentesten, har ansvar for å 

formidle resultatet til pasienten. 

Rekvisisjonen 

• Fylles ut med gode kliniske opplysninger der indikasjon for testen tydelig fremgår. 

• Skal inneholde informasjon om kreftsykdom i nær familie. NB! Hvis resultatet 

haster, merkes rekvisisjonen med grad av hast 

Ved normalt funn 

• Arvelig årsak kan ikke utelukkes. Dersom det er opphopning av kreftsykdom i 

familien, bør pasienten tilbys henvisning til genetisk veiledning/utredning. 



Ved funn av sykdomsgivende genfeil 

• Pasienten bør henvises til medisinsk genetisk veiledning etter at lege har informert 

om resultatet. Familieutredning og genetisk veiledning av familiemedlemmer er av 

stor betydning. 

Ved funn av genvariant av usikker klinisk betydning (Variant of Uncertain 
Significance (VUS) 

• Dersom laboratoriet opplyser om VUS skal pasienten henvises til medisinsk genetisk 

avdeling for informasjon om mulighet for videre utredning. En VUS må ikke 

behandles som en sykdomsgivende genfeil! 

3.14.3 Genetisk utredning og veiledning ved genetiker 

Genetisk veiledning inkluderer vurdering av egen risiko for kreft, tilbud om gentester 

og informasjon om konsekvenser av denne. 

Ved påvist sykdomsgivende mutasjon skal genetiker tilby: 

• Henvisning til brystdiagnosatisk senter for medisinsk oppfølging og 

risikoreduserende tiltak. 

• Henvisning til gynekolog for orienterende samtale og en plan for tiltak vedr risiko 

for kreft i eggestokk/eggleder/peritoneum, reproduksjon, risikoreduserende tiltak 

inkludert kirurgi og seneffekter av disse. 

I tilfeller hvor affisert slektning med OC ikke er tilgjengelig for testing, kan friske 

familiemedlemmer henvises til genetisk utredning. 

3.14.4 Oppfølging ved påvist BRCA1 eller BRCA2 mutasjon 

3.14.4.1 Bryster 

Viser til Nasjonalt handlingsprogram for brystkreft, kap. 173 (267). 

3.14.4.2 Ovarier/salpinges/peritoneum 

1. Kvinner med BRCA mutasjon skal tilbys henvisning til gynekolog for orienterende 

samtale om risiko for sykdom, reproduksjon, risikoreduserende tiltak inkl kirurgi og 

seneffekter av disse. 

Konsultasjonen skal inneholde gynekologisk anamnese og klinisk status. I samråd 

med pasienten lages en plan for gjennomføring av tiltak og follow-up som kan 

inkludere regelmessig ultralyd med OC-markører, informasjon om tiltak som 

berører seksualitet, reproduksjon (behov for nedfrysning av egg, tilbys ved KK RH), 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonalt-handlingsprogram-med-retningslinjer-for-diagnostikk-behandling-og-oppfolging-av-pasienter-med-brystkreft


amming, prevensjon (p-piller), risikoreduserende tiltak som salpingectomi og 

oophorectomi, HRT og risiko for seneffekter etter oophorectomi og alternativ til 

hormonerstatning, hvis kvinnen har hatt brystkreft. 

Tryggeste risikoreduserende tiltak er bilateral salpingoophorectomi. Det er ikke 

dokumentert effekt av regelmessig gynekologisk undersøkelse for å detektere OC 

på et tidlig nok tidspunkt (268-272). 

2. Kvinner med BRCA mutasjon tilbys henvisning til gynekolog fra 25 års alder for 

oppfølging i påvente av operasjon. De tilbys oppfølging med transvaginal ultralyd og 

måling av CA125 fra 30 års alder, tilpasses individuelt hver 6.-12. mnd. Det skal gis 

informasjon om undersøkelsens begrensninger for tidlig diagnose av kreft. 

1. Kvinner med BRCA mutasjon som ikke ønsker risikoreduserende operasjon, skal 

tilbys henvisning til gynekolog for oppfølging. De tilbys oppfølging med transvaginal 

ultralyd og måling av CA125 fra 30 års alder, tilpasses individuelt hver 6.-12. mnd. 

Det skal gis informasjon om undersøkelsens begrensninger for tidlig diagnose av 

kreft. 

3.14.4.3 Gynekologisk oppfølging /kontroller før operasjon 
(268-271) 

En plan for medisinsk oppfølging og tiltak lages i samråd med pasienten. 

• Tema som skal berøres er regelmessig ultralyd med OC-markører, informasjon om 

tiltak som berører seksualitet, reproduksjon (behov for nedfrysning av egg, tilbys 

ved KK RH), amming, prevensjon (p-piller), risikoreduserende tiltak som 

salpingectomi og oophorectomi, HRT og risiko for seneffekter etter oophorectomi 

og alternativ til hormonerstatning, hvis kvinnen har hatt brystkreft. 

• Det skal gis informasjon om screeningens begrensninger (273;274). Publiserte 

screeningstudier har ikke dokumentert effekt på overlevelse (275;276). BRCA1/2 

mutasjonsassosiert OC er oftest høygradig og utgår fra tube med hurtig spredning 

til peritonealhulen (277). Diagnose i tidligst mulig stadium har betydning for 

prognose. Lavgradig OC som utgår fra ovariet, er bedre er egnet for vaginal ultralyd 

diagnostikk. 

• Gynekologisk us m/vaginal ultralyd årlig (start 30års alder). 

– Premenopausale cyster > 3 cm: oppfølging. 

– Postmenopausal cyster > 1 cm: oppfølging/vurder BSO. 

– Nytilkommet postmenopausalcyste > 1 cm: vurder BSO. 

– obs ascites (tubecancer) 

– Terskel for ny kontroll etter 2–3 mndr eller diagnostisk laparascopi bør ligge lavt. 



• Serum CA 125 og HE4 (278) hver 6. mnd. (CA-125 er forhøyet hos ca 50 % ved St I 

sykdom) 

• Rask diagnostisk scopi/tomi hvis mistanke om malignitet 

3.14.5 Risikoreduserende tiltak ved påvist BRCA1 eller 
BRCA2 mutasjon 

3.14.5.1 Risikoreduserende bilateral salpingoophorectomi (RR-
BSO) 

BSO har dokumentert effekt (187;279-281) reduserer risiko for ovarialcancer og øker 

overlevelse. Risikoreduserende BSO (RR-BSO) anbefales etter at hun har fått de barna 

hun ønsker og fra angitt alder. Kvinnen gis informasjon om at BSO gir signifikant 

reduksjon i OC risiko på 80 % for BRCA1 og BRCA2 mutasjonsbærere (282). 

Livskvalitetsstudier viser at BSO gir signifikant reduksjon i kreftrelatert bekymring, og 

95 % er fornøyd med beslutningen. I noen studier har BSO vist å redusere risiko for 

brystkreft hos BRCA mutasjonsbærere hvis utført premenopausalt. Det bør utvises 

forsiktighet med bruk av BSO som risikoreduserende tiltak mot brystkreft da et nyere 

studie ikke viser samme reduksjon i BC risiko (283). 

Preoperativ informasjon 

Kvinnen tilbys henvisning til gynekolog for informasjon om inngrepet som inkluderer 

informasjon om seneffekter av inngrepet. Ved premenopausal BSO gis informasjon om 

langtids- og korttidseffekter av prematur menopause; risiko for kognitive og 

vasomotoriske besvær, redusert libido, osteoporose og økt risiko for hjerte- karsykdom 

(284-286). 

Postoperativ informasjon 

Hormonerstatning (HRT) anbefales hvis premenopausal BSO. Kvinnen bør tilbys 

oppfølgingssamtale hos gynkolog for justering av HRT og vurdering av dyspareuni og 

testosterontilskudd etter noen måneder og «samtale om livet» – eventuelt henvisning 

til sexolog (pasient og partner). Fastlege skal orienteres om risiko og kontroll av 

osteoporose. 

Anbefalt alder for RR-BSO 

BRCA1: 35–40 år. 

BRCA2: 40–45 år. 



Debut av ovarialcancer hos BRCA2 mutasjonsbærere er i gjennomsnitt 8–10 år senere 

enn for BRCA1 mutasjonsbærere, og RR-BSO kan derfor hos BRCA2 mutasjonsbærere 

vurderes utsatt til 40–45 årsalder (287). 

Peroperative undersøkelser 

Grunnet høy rate av okkult cancer, skaldet gjøres nøye inspeksjon av peritoneale flater, 

liberalt med biopsier, samt skyllevæske til cytologi. Ved patologisk undersøkelse av 

ovarier/tuber skal alt materiale støpes inn og undersøkes med 2–3 mm snitt, obs STIC 

(SEE-FIM prosedyre) (209). 

Restrisiko etter RR-BSO 

Etter RR-BSO avsluttes eventuelle kontroller. Gjenværende risiko for peritonealcancer 

anses som lav (288). 

3.14.5.2 Risikoreduserende salpingektomi 

Origo for høygradig serøs OC, som er hyppigst, angis å være i tubene (289). 

Salpingektomi anbefales som risikoreduserende tiltak, men er ikke tilstrekkelig for 

fullverdig risikoreduksjon (265;290). Det pågår kliniske studier hvor man undersøker 

effekten av salpingektomi gjort på et tidligere tidspunkt, med utsatt ooforektomi 

(291;292).  

3.14.5.3 P-piller 

P-piller reduserer risiko for OC opptil 50 % hos BRCA1- og BRCA2-mutasjonsbærere 

særlig etter 30-års alder og ved langvarig bruk (293). Det er uklart hvorvidt p-pillebruk 

øker brystkreftrisiko ved bruk før 30 års alder (294-296). 

3.14.5.4 Annet 

• Hysterektomi (inkl tuber) med bevaring av ovarier gir redusert ovarialcancer 

risiko (297). 

• Amming gir redusert risiko for OC hos BRCA1 mutasjonsbærere, men ikke 

signifikant reduksjon hos BRCA2 mutasjonsbærere (297). 

3.14.6 Hormon erstatning (HRT) etter RR-BSO 

HRT etter RR-SO skal tilbys kvinner som ikke har hatt brystkreft, fram til alder for 

naturlig menopause (298). Behandlingen startes umiddelbart etter inngrepet og 

justeres etter noe tid. HRT fram til naturlig menopausealder vil ikke ha ugunstig effekt 

mht kreftrisiko (282). 



• Østrogen og evnt progesteron (hvis uterus er intakt) erstattes. Gestagenspiral og 

østrogen-plaster anbefales for å unngå «first pass effect» i lever. Kvinnen bør følges 

til optimal erstatning er oppnådd. 

• Testosteron bør vurderes som tillegg til østrogen for libidobesvær. 

• Hvis kvinnen har hatt brystkreft, må østrogen-, progesteron- og 

testosteronerstatning diskuteres med onkolog. 

Refusjon: 

Østrogen/progesteron tabl/plaster: Blåresept E89.4 Eggstokksvikt etter behandling. 

Hormonspiral og testosteron: søknad HELFO: E89.4 Eggstokksvikt etter behandling, 

vilkår 125. 

3.14.7 Onkologisk behandling av arvelig ovarialcancer 

BRCA status har behandlingsmessige konsekvenser for OC, se kap. 2.4, Medikamentell 

behandling, i handlingsprogrammet. 

 

 


