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Disposisjon

• Hvem er gammel?

• Hva er spesielt med gamle kreftpasienter?

• Sprek eller skrøpelig?

• Geriatrisk vurdering

• Har vi tid?

• Kliniske eksempler

• Hvordan skal vi bli bedre?

• Oppsummering
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Kasuistikk – mann med endetarmskreft

• 69 år, hjemmeboende
• Lokalavansert endetarmskreft
• Retningslinjer: Cellegift og stråling etterfulgt av

operasjon

• Etter én uke på sykehus: Nekter å stå opp fra
sengen, drar ut nåler, aggressiv, sint

• Hva har skjedd? Hvorfor?



Levealderen øker uten stans

¹Kirkwood Nature 2008

• Levetiden i Norge øker  

med 5 timer per dag¹

• Kjenner ikke årsaken til  

at late-life mortality 

minker



Pasient, 96 år

“ …du vet, jeg er jo ikke
80 år lenger….”



Hvem er gammel?

• 10 år eldre enn behandlende lege

• >70 år

• >75 år
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Forventet gjenstående levetid i Norge

Menn

Fylt 70 år: 13 år

Fylt 80 år: 7 år

Kvinner

Fylt 70 år: 16,5 år

Fylt 80 år: 9 år



Annen formulering

10 % av 80-åringer dør innen to år, 
men nesten halvparten vil leve i 10 år 
eller lenger



Variasjon ved samme alder

Walter LC JAMA 2001



Kreft spesielt fordi…
• Kreft er ofte en dødelig sykdom
• Kreftsykdom gir komplikasjoner – blødning, ileus
• Kreftbehandling er «aggressiv»

– Kirurgi
– Cellegift
– Strålebehandling
– Målrettet behandling/Immunterapi

• Gamle har dårligere toleranse for behandling
• Gamle har begrenset levetid sammenlignet med 

yngre pasienter



Balduccis spørsmål (kreft hos gamle):

• Hva er dødeligheten av kreftsykdommen i 

forhold til pasientens komorbiditet?

• Vil pasienten leve lenge nok til å oppleve 

komplikasjoner fra sykdommen?

• Vil pasienten tolerere behandling?

• Vil behandlingen endre pasientens autonomi slik 

at det blir behov for økt hjelp og eventuelt 

sykehjem?

Balducci Nature Rev Cancer 2005



Vurdering av pasienten

• Kronologisk alder

• Geriatrisk vurdering (geriatric assessment – GA)

- Funksjonsnivå

- Komorbiditet

- Medikamenter

- Kognitiv funksjon

- Ernæringsstatus

- Depresjon

- Sosialt nettverk

Forventet gjenstående levetid

Toleranse for behandling

Grunnlag for planlegging

Mulighet for optimalisering

Baseline før behandling



Geriatrisk vurdering - data

• Predikerer hvem som får komplikasjoner etter
kjemoterapi

• Predikerer komplikasjoner etter kirurgi

• Predikerer overlevelse

• Endrer behandlingen i 39% av tilfellene, 2/3 
mindre intensiv behandling
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Methods and results

• 10 studies included in the review

• Change in oncologic treatment:
– the initial treatment plan modified in 39% of patients

after geriatric evaluation

– two thirds resulted in less intensive treatment

• Implementation of non-oncologic interventions
– interventions were suggested for more than 70% of 

patients

– most frequently social interventions and 
pharmacological interventions



5-year survival by frailty status – 178 pasienter over 
70 år operert for kolorektal kreft

Ommundsen et al, The Oncologist, 2014



Blir gamle kreftpasienter kartlagt systematisk?

• “Vi har ikke tid”

• Ingen steder i Norge

• Obligatorisk i Belgia

• Geriatrisk onkologi-enheter i Frankrike

• Sporadisk i USA
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Prioritering – forskning og klinisk praksis

• Overlevelse, residiv-fri overlevelse

• Toksisitet

• Pakkeforløp

• CT, MR, PET, koloskopi, genetisk testing 

• Hva med funksjonsnivå og kognitiv funksjon etter
operasjon?
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Litteraturen – utvalgte eldre

• Studier inkluderer selekterte eldre

• Viser ofte omtrent samme resultat som for yngre

• Viser hva som er mulig

• Inntrykk: Ikke farlig å bli operert når man har blitt
70+





AGE DISTRUBUTION IN CANCER TRIALS1

1Hurria et al. JCO, 2014



KLINISKE VURDERINGER
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Vurdering av pasienten

• Kronologisk alder

• Geriatrisk vurdering (geriatric assessment – GA)

- Funksjonsnivå

- Komorbiditet

- Medikamenter

- Kognitiv funksjon

- Ernæringsstatus

- Depresjon

- Sosialt nettverk

Forventet gjenstående levetid

Toleranse for behandling

Grunnlag for planlegging

Mulighet for optimalisering

Baseline før behandling



NOEN ORD OM FUNKSJON



Hvordan måle funksjonsnivå?
ADL = aktiviteter i dagliglivet

-må beherskes for å overleve (spise, gå på do)

IADL = instrumentelle ADL

-må beherskes for å leve et selvstendig liv (betale regninger, ta bussen, 
vaske opp)

Mobilitetsmål (ganghastighet)

Spørre om fall siste 6 mnd

Onkologi: ECOG performance status



“HAVE YOU FALLEN?”

Jones et al, JAMA Surgery, 2013



Redusert funksjonsnivå

• Funksjonsnivå viktig for å leve selvstendig

• Viktigste prediktor for 1-års mortalitet hos 
pasienter over 70 år – kun metastatisk
kreftsykdom sterkere prediktor enn ADL-
avhengighet*

• Kartlegge for å kunne forebygge videre tap av
funksjon

*Walter, JAMA, 2001



Ganghastighet

• Gait speed as a single measurement of 
frailty1

• Limit: 0.8 m/s (6 meters > 7.5 seconds)2

• Increased risk of complications after 
cardiac surgery3, prolonged length of stay, 
nursing home admission

1Goodwin JAMA 2012, 2Studenski Arch Inter Med 2012, 
3Afilalo JACC 2010, 



Stanaway, BMJ, 2011

Grim reaper´s maximum speed: 1.36 m/s



Hvorfor er kognitiv funksjon så viktig?

• Beslutningskompetanse må vurderes
• Skal pårørende involveres i beslutningen?

• Baseline før behandlingen (kirurgi, cellegift)

• Risiko for delirium – kan forebygges/informeres 
om

• Oppfølging må tilpasses (medikamenter, huske 
avtaler)

• Kognitiv svikt er en negativ prognostisk faktor
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Hvor vanlig er kognitiv svikt og demens?

• General population: Mild cognitive 
impairment in adults >65Y: 10-20% (1)

• Over 80 år: ca 20% har demens, over 90 år: ca 
40% har demens

• Cancer survivors: Estimated up to 75% of 
cancer survivors have cognitive impairment 
(2)

(1) Langa, JAMA, 2014, (2) Treanor , Cochrane syst reviews 2016



• Kasuistikk 1 – pasient 69 år
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Kasuistikk: Mann 88 år med svulster I tykktarmen

• Innlagt med funksjonssvikt (fungerer ikke 
hjemme)

• Påvist blødningsanemi og vekttap

• Gastro/koloskopert

• Ondartet svulst (liten) i colon descendens



Vurdering av pasienten

• Kronologisk alder

• Geriatrisk vurdering

- Funksjonsnivå

- Komorbiditet

- Medikamenter

- Kognitiv funksjon

- Ernæringsstatus

- Depresjon

- Sosialt nettverk

Forventet gjenstående levetid

Toleranse for behandling (?)

Grunnlag for planlegging

Optimalisering

Baseline før behandling



Komorbiditet

• Etablert koronarsykdom (hjerte-karsykdom)

• Pacemaker

• Atrieflimmer (hjerteflimmer)

• KOLS grad 3 (alvorlig lungesykdom)

• Benskjørhet med brudd i ryggen

• Ca prostata

• Herpes zoster



Geriatrisk vurdering av pasienten
• Funksjonsnivå: Oppegående med rullator. Slow walker (0.56 m/s). Ikke 

selvstendig i IADL. 

• Polyfarmasi: 10 medikamenter

• Kognitiv funksjon: Anamnestisk en økende kognitiv svikt siste tid. Fremstår 
adekvat i samtale, men testing påviser kognitiv svikt. 22/30 på MMSE, 
problemer med oppmerksomhet, tidsorientering og hukommelse. 

• Ernæringsstatus: Tynn, dårlig matlyst, vekt 58 kg. Angir vekttap siste 10 år.

• Emosjonell funksjon: Fremstår passiv og noe nedstemt, angir at han er 
engstelig når han er hjemme alene og (yngre) ektefelle er på jobb.

• Samlet vurdering: Skrøpelig – utfall på alle elementene i vurderingen. Dog 
hjemmeboende og oppegående med rullator, kan resonnere rundt evt
operasjon, men husker dårlig.

• OPERERE?



Systematisk tilnærming – eksempel kreft

1. Vurdering av pasienten – GA (geriatrisk 
vurdering)

2. Risiko ved behandling

3. Risiko for komplikasjoner ved ikke å 
behandle

4. Pasientens (noen ganger pårørendes) 
ønsker og målsetning med behandlingen

5. Justering underveis i prosessen



Målsetning

• Seleksjonen bør bli bedre:

• Ikke underbehandle spreke eldre

• Ikke overbehandle skrøpelige eldre (obs 
pakkeforløp)
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Oppsummering – kreft hos gamle

• De fleste kreftpasientene er gamle

• De gamle er svært forskjellige ved samme alder

• Vi har lite forskning å basere behandlingen på

• Vi bør fange opp pasienter som er frail (skrøpelige) og 
de med kognitiv svikt/demens

• Vi bør investere tid før behandlingen for å kartlegge 
pasienten (unngå å utsette pasienten for høy risiko)
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