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FIM 140

Selvstendig kunne identifisere multimorbide
pasienter for henvisning til geriatrisk vurdering.
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Disposisjon

• Kasuistikk – preoperativ geriatrisk vurdering

• Kreft – hvorfor ekstra relevant for eldre pasienter?

• Myte – kreft vokser sakte og er ikke så farlig for eldre –
kasuistikk

• Geriatrisk vurdering – nytte hos kreftpasienter

• Evt noen ord om prehabilitering før kreftbehandling
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Mann 88 år med kreft i tykktarmen

• Innlagt med funksjonssvikt (fungerer ikke hjemme)

• Påvist blødningsanemi og vekttap 10 kg ett år

• Gastro/koloskopert

• Adenocarcinom (flat, ikke obstruerende tumor) i 
venstre fleksur og i colon descendens, ingen 
metastaser

• Skal han opereres?
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Geriatrisk vurdering av pasienten

• Funksjonsnivå: Går stødig med rullator, langsom ganghastighet –

0.56 m/s. Selvstendig i PADL, trenger hjelp i IADL. 

• Komorbiditet: Alvorlig komorbiditet: Etablert koronarsykdom, 

pacemaker, atrieflimmer, KOLS grad 3, osteoporose med 

kompresjonsfrakturer, ca prostata, siste PSA 0.4, herpes zoster

• Polyfarmasi: Oxycontin, furix, laktulose, seretide, spiriva, selo-zok, 

lipitor, calsigran forte, fragmin

• 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, tidorientering og 

hukommelse. Husker ikke samtale med kirurg.
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Geriatrisk vurdering forts

• Ernæringsstatus: Tynn, dårlig matlyst, vekt 58 kg, BMI 17. 

Vekttap siste år.

• Emosjonell funksjon: Fremstår passiv og noe nedstemt, 

vanskelig for ektefelle å dra fra ham hjemme.

• Preferanser: «Jeg gjør som legen anbefaler. Hva er det som 

feiler meg?»

• Samlet vurdering: Alvorlig grad av skrøpelighet – utfall på 

alle elementene i vurderingen. Dog hjemmeboende og 

oppegående med rullator, kan resonnere rundt evt operasjon 

her og nå, men ektefelle bør delta i diskusjonen.
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Kreft spesielt fordi…
• Kreft er ofte en dødelig sykdom

• Kreftsykdom gir komplikasjoner – blødning, 
ileus, smerter, sår

• Kreftbehandling er «aggressiv»
– Kirurgi

– Cellegift, målrettet behandling

– Strålebehandling (reise frem og tilbake)

• Stadige nye behandlinger å tilby, for eksempel 
immunterapi, mindre invasiv kirurgi
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Balduccis spørsmål (kreft hos gamle):

• Hva er dødeligheten av kreftsykdommen med 

tanke på 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
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MYTE: KREFT ER IKKE SÅ FARLIG 
HOS ELDRE
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Kvinne, 91 år

• Tumor mammae

• Viktig å konferere! Vi kan LITE om kreft som 
indremedisinere, feltet utvikles raskt!
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SPREK ELLER SKRØPELIG?
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Skrøpelig pasient

Inngangsport til tilpasset utredning 
og behandling
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Idea: Marije Hamaker
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Geriatric Assessment (GA)

- Pasientens preferanser

- Funksjonsnivå

- Mobilitet

- Komorbiditet

- Medikamenter

- Kognitiv funksjon

- Ernæringsstatus

- Depresjon/angst

- Sosialt nettverk

Oppdage ukjente problemer

Optimalisering før behandling

Forventet levetid

Prediksjon av komplikasjoner

Planlegging av behandling

Baseline før behandling

Samvalg – shared decision-making

Beregne skrøpelighetsindeks

Siri Rostoft 2022



Siri Rostoft 2021



GA&management

• Skreddersy behandlingen til pasienten ved å
veie risiko mot effekt i konteksten av 
pasientens grad av skrøpelighet

• Bedrer prognostisering, risikostraifisering, 
kommunikasjon med pasienter og pårørende

• Guide for tilpasning av behandling

• Guide for ikke-onkologiske intervensjoner som
kan bedre pasientens evne til å gjennomføre
behandlingen
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MDT-møter, beskrivelse av pasienter (kreft)

• Mye diskusjon om radiologi og patologi – presist

• Noe diskusjon om komorbiditet

• Lite diskusjon om preferanser/kontekst (dvs
pasientens liv)

• Diffuse beskrivelser av funksjonsnivå:
“Pretty fit and healthy”

“Fit for a haircut”

Lane et al, JGO, 2018
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Survival

• Alive at 6 months was similar

• 250 (72%) vs 275 (75%), 
HR: 1.13, CI: 0.85-1.50, 
p=0.39

• I year survival: 

• HR: 1.05, CI: 0.85-1.29, 
p=0.68



Recommendation by oncologists

Most common recommendations selected by 
oncologist

•Frequent toxicity check
•Adjusting cancer treatment schedule or dosing
•Reviewing medications for duplications or 

interactions
•Providing education materials on ageing-related 

conditions
•Referrals to relevant disciplines



Geriatric domains

•Falls
•Fewer falls in intervention group
•35 (12%) vs 68 (21%), RR: 0.58, CI: 0.40-
0.84, p=0.035

•Polypharmacy
•Greater number of medications 
discontinued
•Mean difference 0.14, CI: 0.03-0.25, 
p=0.015



Conclusion

• In older patients with advanced cancer, geriatric assessment and 
GA guided management, integrated with oncology care, reduces

• Treatment toxic effects

• Falls

• Polypharmacy

• GA guided management can be considered as standard of care for 
older patients with advanced cancer who are starting new 
treatment regimen with high risk of toxic effects

• Oncologists and Geriatricians should join hands for co-
management of patients wherever possible



ALDER OG SPESIALISERT PALLIATIV 
BEHANDLING (SPC)
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Alder og SPC i Norge
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KAN VI REVERSERE FRAILTY
PREOPERATIVT?
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Definisjon av prehabilitering

En intervensjon som bedrer fysisk funksjonsnivå 
i perioden før en fysiologisk stressor (kirurgisk 
inngrep)*

Carli F, Charlebois P, Stein B, Feldman L, Zavorsky G, Kim DJ, et al. Randomized clinical trial of prehabilitation in 
colorectal surgery. Br J Surg. 2010;97(8):1187-97
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Rasjonale for prehabilitering

Siri Rostoft 2021



Rasjonale for prehabilitering

• Rehabilitering er etter kirurgi – når pasientens
reserver er på sitt laveste

• Å intervenere før det kirurgiske traumet er
mer effektivt

• Pasienten blir mer autonomy (empowerment)

• Bedre funksjonelle reserver vil føre til bedre
resultater
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MÅLSETNING MED PREHABILITERING

• Bevare funksjonsnivå etter operasjon

• Redusere komplikasjoner etter kirurgi

• Bedret livskvalitet 
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Konklusjon

• De fleste kreftpasientene er eldre

• Behandlingsvurdering må tilpasses pasientens kontekst – nødvendig 
å gjøre GA

• Vi bør fange opp pasienter som er skrøpelige og de med kognitiv 
svikt/demens
– Skrøpelighet = inngangsport for tilpasset behandling

• Endepunkter utover komplikasjoner og overlevelse, samvalg

• Får eldre pasienter for lite spesialisert palliativ behandling?
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