
Palliation ved uhelbredelig 

nyrekræft

Claus Dahl
Ledende overlæge
Urologisk Afdeling
Roskilde Sygehus



Palliativ omsorg – WHO

� bekræfter livet og betragter døden som en 
naturlig proces

� hverken fremskynder eller udsætter døden
� lindrer smerte og andre symptomer
� integrerer omsorgens psykologiske og 
åndelige aspekter

� tilbyder støttefunktion for at hjælpe 
patienten til at leve så aktivt som muligt 
indtil døden

� tilbyder støttefunktion til familien under 
patientens sygdom og i sorgen over tabet



Livskvalitet



Palliation

• Snarere livshjælp end dødshjælp

• At hjælpe et menneske med at leve, indtil det 
dør

• Føje liv til dagene, fremfor dage til livet



Den palliative indsats karakteriseres ved

• At niveauet for den palliative indsats baseres 
på en aftale med patienten. Niveauet kan 
løbende ændres

• Fornøden tid afsat til uhelbredeligt syge og 
døende patienter

• Effektiv symptomkontrol baseret på god 
klinisk praksis



Den palliative indsats karakteriseres ved

• Åben og professionel kommunikation

• Enestue ved behov

• Udnyttelse af specialiseret viden ved behov

• Løbende monitorering af kvalitet og omfang 
af indsats

• Styrkelse af samarbejdet med primærsektoren



Hvorfor palliation i urologisk afdeling?

� Urologiske cancerpatienter starter deres 
sygdomsforløb i urologisk afdeling.

� Stor psykologisk gevinst ved at kunne 
tilbyde fortsat kontrol, når patienten ikke 
længere er kurabel.

� Der er ofte behov for urologisk/kirurgisk 
palliation.



Urologisk palliation

� Varetages af urologer:

- aflastende kateterbehandling

- pallierende kirurgi

� Varetages af onkologer:

- pallierende strålebehandling

- pallierende kemoterapi

� Varetages af radiologer:

- embolisering af tumorkar



Urologisk kirurgisk palliation

� Mål:
- Lokal sygdomskontrol medførende 

symptomlindring.
- aflastning af eventuel obstruktion
- kontrol af blødning
- reduktion af smerter
- reduktion af tumorbyrde

- Behandling af symptomgivende 
metastaser



Urologisk kirurgisk palliation

� Beslutningen om kirurgisk palliation skal:
- være velovervejet
- bero på individuel vurdering
- lindre symptomer
- forbedre livskvaliteten
- være forbundet med lav morbiditet

� Patienten behandles først og canceren 
siden.



Urologisk kirurgisk palliation

� Cancerkirurgi-mål:

Terapi Primære

mål

Overlevelse Bivirkninger

Kurativ Overlevelse Øget Kan være 
mange

Palliativ Livskvalitet Uændret Få

Terminal Livskvalitet Uændret Ingen



Urologisk palliation ved nyrecancer

� Symptomer:
- betydelig blødning
- stærke smerter
- tryk på omgivelser
- andre: hypercalcæmi, erythrocytose, hypertension

� Behandling:
- nefrektomi
- embolisering
- strålebehandling
- kemoterapi



Case 1.

� 77-årig kvinde med inoperabel/inkurabel 
højresidig nyretumor indlægges akut 
grundet stærke højresidige flankesmerter 
og Hb-fald.

� CT-skanning viser stor blødning i 
retroperitoneum svarende til den 
højresidige nyretumor.



Højresidig nyretumor med 
blødning



Arteriografi – højre nyre



Emboliseret højresidig nyretumor



Case 2

� 85-årig mand skønnet uegnet til nefrektomi 
grundet betydelig kardiopulmonal 
comorbiditet. 

� Smerter og mulig begyndende 
retroperitoneal blødning svarende til højre 
flanke/nyre.



Højresidig nyretumor
- embolisering



Case 3

� 69-årig kvinde med inkurabel nyretumor 
indlægges akut med udtalte højresidige 
flankesmerter. Nefrektomi overvejes, men i 
første omgang foretages embolisering.



Smertende højresidig nyretumor
- embolisering



Neurologiske symptomer hos 
urologiske cancerpatienter

� Medulla
- Symptomer:

- urinretention
- analsphincter insufficiens
- sensibilitetsændringer
- perifere lammelser
- smerter

- Behandling:
- strålebehandling
- laminectomi
- højdosis steroid



Neurologiske symptomer hos 
urologiske cancerpatienter

� Cerebrum
- Symptomer:

- hovedpine, kvalme
- personlighedsændringer
- neurologiske udfald

- Behandling:
- palliativ kemoterapi
- resektion af symptomgivende solitær 
metastase
- palliativ strålebehandling



Urologisk kirurgisk palliation

� Beslutningen om at operere en patient med 
avanceret cancer er ikke let

- behandlingsmuligheder, risici,  

konsekvenser skal belyses

- patientens ønske tilgodeses, hvis 

muligt

- evt. pårørendes mening ”høres”
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Omsorg i Urologisk Afdeling


