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Flere danskere overlever endetarmskræft
Ny stor undersøgelse af dansk behandling af endetarmskræft viser, at mellem 10 og 20 %
flere end i 1994 overlever endetarmskræft. Dermed er Danmark takket være en national
behandlingsindsats på niveau med resten af Skandinavien.
Kræft i endetarmen rammer hvert år 1300 danskere og de danske behandlingsresultater har tidligere
været klart under europæisk niveau. Men nu ser det ud til, at behandlingen af danske patienter er
kommet på niveau med for eksempel Sverige og Norge. Blandt andet på grund af en forbedret
national behandlingsindsats og nye retningslinjer for behandlingen..
Det er Dansk Kolorektal Cancer Gruppe (DCCG), der står bag analysen af behandlingen af over
10.000 patienter med kræft i endetarmen. Tallene viser, at muligheden for at overleve fem år efter
operation er blevet forbedret fra 30 % i 1994 til 50 % i 2006 for mænd, og fra 44 % til 54 % for
kvinder.
Ligeledes er en radikal operation, hvor alt kræftvæv fjernes, blevet mere udbredt. I 2006 blev 80 %
af alle patienter med endetarmskræft opereret radikalt, mens det i 1994 kun gjaldt 73 %. Efter
radikal operation er overlevelsen forbedret fra 43 % i 1994 til 62 % i 2006 for mænd, og fra 59 % til
66 % for kvinder.
Resultaterne vækker begejstring hos DCCG:
”Det er meget tilfredsstillende, at en koordineret national indsats har øget muligheden for at
overleve endetarmskræft med 20 % hos mænd og 7-10% hos kvinder. Og vi har formentlig endnu
ikke set den fulde virkning af strålebehandling og kemoterapi før operation”, siger Steffen Bülow,
der er formand for DCCG.
DCCG har analyseret behandlinger af 10.800 danske patienter, der har været i behandling for
endetarmskræft mellem 1994 og 2006. Og med konklusionerne fra det store datagrundlag er der
grund til optimisme:
”Meget tyder på, at behandlingskvaliteten og overlevelsen i Danmark nu er fuldt på højde med
resultaterne i vore nabolande. Det giver grobund for optimisme og styrker troen på, at dansk
kræftbehandling kan nå den verdensklasse, politikerne taler om”, siger Henrik Harling, som er leder
af den landsdækkende tarmkræftdatabase.
Baggrund
Dansk Kolorektal Cancer Gruppe (DCCG) blev oprettet i 1994 med det formål at forbedre
overlevelsen efter tarmkræft, og fra midten af 1990erne igangsatte DCCG en omlægning af
behandlingen. Der blev udarbejdet detaljerede nationale retningslinier for diagnose og behandling,
indført en ny og forbedret kirurgisk teknik samt igangsat strålebehandling og kemoterapi hos
udvalgte patienter før operation.
Den kirurgiske behandling blev samlet på færre afdelinger og på de enkelte afdelinger blev
operationerne udført af færre kirurger. I 2004 blev der indført ”multidisciplinære teams”, hvor alle
patienter bliver vurderet ved et ugentligt møde i et ekspertpanel bestående af kirurger, onkologer,
patologer, radiologer og kliniske fysiologer, som drøfter hver enkelt patient og når frem til en

skræddersyet optimal behandling. Det er blandt andet denne nyskabelse, der nu viser en klar
forbedring af behandlingen af endetarmskræft.
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