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Kirurgisk behandling af primær tumor 

Som udgangspunkt anbefales fortsat overholdelse af kræftpakkeforløb1 og dermed operation 

indenfor 10 dage efter afsluttet udredning og indhentet samtykke. 

Der anbefales dog i hvert enkelt tilfælde, om det er mere hensigtsmæssigt for patienten at afvige fra 

denne frist. En sådan afvigelse skal være baseret på bl.a. 

a) patientens symptomer (fx ingen stenosesymptomer) 

b) konkurrerende komorbiditet 

c) klinisk TNM kategori og/eller UICC stadium 

d) patologisk T1 kategori efter polypektomi/lokal excision 

e) mangel på kvalificeret personale 

Ad a) Symptomer: Ved fx begyndende stenosesymptomer bør operation ikke udsættes. 

Ad b) Udsættelse af operationsdatoen bør overvejes under pandemien grundet høj smitterisiko hos 

patienter med hjerte-lunge-sygdomme med fx reduceret lungekapacitet, kompromitteret 

immunfunktion og lignende. Det bør vurderes, hvorvidt disse patienter kan optimeres via tiltag, der 

ikke medfører hospitalsindlæggelse. 

Ad c) I tilfælde af UICC I eller T1-3N0M0 sygdom kan operation udsættes under pågående pandemi 

med høj smitterisiko, såfremt patienten ikke har stenosesymptomer.  

Ved UICC III og T4N0-2M0 tilstræbes pakkeforløbet overholdt, men afhængig af evt. konkurrerende 

komorbiditet og høj alder. 

Operativ behandling af metastatisk sygdom med kurativ intention bør vurderes individuelt. 

Ad d) Completion surgery efter fund af pT1 sygdom efter polypektomi/lokal excision bør operation så 

vidt muligt udsættes så længe  pandemien er på sit højeste.  

Ad e) Afvigelse af kræftpakkeforløbet kan være nødvendigt i tilfælde fx mangel på kvalificeret 

personale (bla. kirurgi, anæstesi, plejepersonale) udløst af pandemien. 

 

Ovenstående revurderes primo maj 2020. 

 

Lene Hjerrild Iversen og Ismail Gögenur 

På vegne af DCCGs Bestyrelse og Kirurgisk arbejdsgruppe under DCCG  

Onkologisk behandling af kolorektal cancer 

                                                           
1
 https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/kraeft/pakkeforloeb//-

/media/Udgivelser/2019/Pakkeforloeb-kraeft-2015-2019/Tyk-endetarm-2016/Pakkeforløb-for-kræft-i-tyk--og-
endetarm-–-revision-sep-2016_endelig.ashx 



Som udgangspunkt anbefales at onkologisk behandling iværksættes indenfor de 
eksisterende behandlingsgarantier og behandlingsanbefalinger2 og at allerede 
igangværende behandling fortsættes jf. de generelle anbefalinger ang. håndtering af 
patienter, som de onkologiske afdelinger ledelsesmæssigt har koordineret i 
overensstemmelse med SST’s retningslinjer, og dermed sikrer en ensartet holdning henover 
landet. 
Specielt vedr. valg af fraktionering ved præ-operativ strålebehandling af rectum cancer 
henvises til internationale (med dansk deltagelse) statement3  

 

Camilla Qvortrup og Laurids Østergaard Poulsen 
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2  https://dccg.dk/retningslinjer/vejledninger/#1528975701027-bc7d0bb0-ef75 

3 https://www.thegreenjournal.com/article/S0167-8140(20)30173-0/fulltext 
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