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Tilbagevendende spørgsmål 

• Almen tilstand til behandling? 

– Hvilken diagnose 

– Hvilken behandling 

– Forventninger til muligheden for kræft behandling 

• Anamnese + klinik altafgørende i forhold til 
udredning, fortolkning af  fx immunhistokemi 

• To PET or not to PET 

• Anvendelsen af  molekylær biologi til supplerende 
diagnostik 



   

Vogelstein et al, Science 2013 

  

Fra benign til malign 



Den maligne celle 



Primær tumor/metastasering 



Ukendt primær tumor (CUP) 

• Biopsiverificeret metastaserende 

carcinom, hvor oprindelsesstedet er 

ukendt trods udredning 

 

• Endelig diagnose hos 3-5 % af  

cancer patienter 

 

• Primær tumor 

• Forsvundet 

• Lille 

• Patient utilstrækkeligt udredt.  

 

• Cirkulerende cancer stam celler -

biologisk forskellige fra ”almindelige” 

cancerceller 

 

• Unikt potentiale for selvfornyelse, 

vækst og metastasering 



 CUP Prognose/Prognostika 

Massard et al, Nat Rev Clin Onco dec 2011 



Skyden på et mål i bevægelse 



Cancer occulta 

Okkult primær malignitet – CUP 

Pathologist’ tumor, tilfældigt fund fx ved autopsi 

eller billeddiagnostik 

Kan være symptomløst 

Paraneoplastiske fænomener 

Sundhedsstyrelsens ”cancer occulta” pakke  

 



Sundhedsstyrelsens okkult cancer pakke 



 Okkult cancer – SST’s pakke  

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kraeft/pakkeforloeb/indgange 



     Cancer occulta                            Carcinoma of  unknown primary                      

Mistanke om alvorlig sygdom der 

kunne være kræft  

Uforklarede almensymptomer 

Feber 

Knoglesmerter 

Vægttab 

Anæmisymptomer 

Histologisk verificeret cancer 

Karcinom metastase(r) 

Primær tumor ikke fundet 

Trods grundig og relevant udredning 

Ikke en radiologisk diagnose 

Cancer occulta /CUP 



Sundhedsstyrelsens CUP pakke 



 

 

Metastaser uden organspecifik kræfttype 
Oversigt over indgang til pakkeforløb – til brug i almen praksis 
 

Mistanke om kræft og filterfunktion 
Beskrivelse af mistanke og filterfunktion dækkes af Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer 
på alvorlig sygdom, der kunne være kræft. 
 

Begrundet mistanke – kriterier for henvisning til pakkeforløb 
Begrundet mistanke om metastase i lymfeknude  
Lymfeknude på hals: Der er mistanke om hoved/hals 

kræft. Patienten henvises til filterfunktion i form af 

vurdering hos praktiserende speciallæge i otologi mhp. 

evt. start på pakkeforløb for hoved- og halskræft.  
 

Lymfeknude i armhule hos kvinde: Der er begrundet 

mistanke om brystkræft. Patienten henvises til start på 

pakkeforløb for brystkræft.  
 

Lymfeknude retroperitonealt eller i lysken: Patienten 

henvises til medicinsk afdeling til start på pakkeforløb 

for metastaser uden organspecifik kræfttype.  

 

Det skal bemærkes, at ved klinisk eller billeddiagnostisk 

begrundet mistanke om lymfom henvises patienten altid 

til start på pakkeforløb for hæmatologiske sygdomme. 

Begrundet mistanke om metastase i leveren  
Patienten henvises til medicinsk afdeling til start på 

pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype. 

 

Patienter med mulige levermetastaser, hos hvem der 

samtidigt er mistanke/begrundet mistanke om kræft i tyk- 

og endetarm henvises til pakkeforløb for kræft i tyk- og 
endetarm og senere pakkeforløb for 

tarmkræftmetastaser i leveren. 
 

Begrundet mistanke om metastase i knogler  
Patienten henvises til medicinsk afdeling til start på 

pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype, 

med mindre andet er aftalt lokalt. Det skal under alle 

omstændigheder sikres, at patienten får det hurtigst mulige 

forløb med biopsi.  

Patienter med spinalt tværsnitssyndrom henvises akut efter 

lokale retningslinjer. 

 

Begrundet mistanke om carcinomatose/fund af 
isolerede kræftceller 
Ved fund af kræftceller i spinalvæske: patienten 

henvises til udredning på neurologisk afdeling.  

 

Ved fund af kræftceller i lungehinde eller bughule: 

patienten henvises til udredning på medicinsk afdeling. 

 

Begrundet mistanke om metastase i hjernen 
Patienten vil ofte være under udredning pga. et neurologisk 

symptom (fx epilepsi eller neurologisk udfald) på en 

neurologisk afdeling og fortsætter udredning der i henhold 

til pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype.  

Patienter, der ikke er i kontakt med en neurologisk afdeling, 

henvises til medicinsk afdeling med henblik på udredning. 

Begrundet mistanke om metastase i lungen  
Der er begrundet mistanke om lungekræft. Patienten 

henvises til start på pakkeforløb for lungekræft. 

 

Henvisning til pakkeforløb Kommunikation 
Når der er begrundet mistanke skal patienten henvises til 

pakkeforløb. I nogle tilfælde vil det være til pakkeforløb for 

metastaser uden organspecifik kræfttype og i andre tilfælde til 

organspecifikke pakkeforløb. Ovenfor redegøres for de fund, 

ved hvilke patienten skal henvises til det relevante 

organspecifikke pakkeforløb.  

 

Det bør fremgå af henvisningen, hvad der er begrundet 

mistanke om, og hvilke af ovenstående symptomer eller fund 

der udløser den begrundede mistanke.  

 

 

Den henvisende læge drøfter følgende med patienten 

og evt. pårørende: 

• At der er fundet en metastasesuspekt proces 

eller kræftceller 

• Tilbud om henvisning til udredning i 

pakkeforløb  

• Næste trin i undersøgelsen 

• Hvor og hvornår undersøgelsen vil ske  

 

Patienten skal efter samtalen give samtykke til videre 

udredning i pakkeforløb. 

Incidens og prævalens  

Gruppen af patienter i dette pakkeforløb er sammensat, og det er ikke muligt at opgive et antal. 

Link til pakkeforløb 
http://www.sst.dk/publ/Publ2012/06juni/KraeftPkforl/MetastUspeckraefttype2udg.pdf 

 

 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/kraeft/pakkeforloeb/indgange 

Metastaser uden organspecifik kræfttype 

– SST’s pakke 



Metastase uden organspecifik kræfttype 

Sundhedsstyrelsen 2012 



Cancer udredning/diagnostik 



 

• Lokoregional sygdom 

• Efter radikal fjernelse af  

metastase  

• Ikke som led i jagt på 

primær tumor  

• Ikke før malign diagnose  

• Ved obs C pulm/lymfom 

mhp stadieinddeling  

• Mistanke om alvorlig 

sygdom der kunne være 

kræft??? 

To PET or not to FDG PET 



Indledende immunhistokemi 

Massard et al, Nat Rev Clin Onco dec 2011 



Stella et al, J Translational Medicine 2012  

CUP forventeligt atypisk 

Immunhistokemi ved CUP 

adenokarcinom 



Adenocarcinomer 



Adenokarcinom 

UL af  thyroidea, 
GU, mammografi 

Ikke egnet til beh 
Ingen yderligere 

udredning 

Udvidet + egnet 
Pulm, øvre/nedre 

Gi, urinveje, 
ovarie 

Relevante skopier 

Udvalgte  
markører 

Ikke oplagt  

 MDT 

Lokoregional  PET CT MDT 



Planocellulært karcinom  



Planocellulært karcinom 

PlanoCC 

LN på hals HH pakke 

Ikke egnet til beh 

Udvidet + egnet 
Over/under 
diaphragma 

Over 

bronko, gastro, 
ØNH 

Under 

Cystoskopi, GU, 
Anoskopi 

Lokoregional  PET CT MDT 



CUP diagnose 



CUP MDT   

• Siden December 2011 

• 1 ugentlig konference onsdag, videokonference rummet, 
Kræftafdelingen kl 14-15 – alle er velkomne  

• Daglig sparring på CUP telefonen 23436813 eller kode 862-
2521 

• Diskussion af  patienter i visitation, udredning, afslutning af  
pakkeforløb. Kontakt til andre MDT´r, fagpersoner 

• På sigt med deltagelse af  radiolog/patolog 

• Oplæg til konference: 

– Anamnese, klinik, billedmæssige fund, histologi, PS  

 



1..2….multi.. 

Andre MDT’r 

Lever, lunge, 

tumor, Hoved 

hals 



CUP behandling i onkologisk regi 

• Behandling svarende til favorabel undergruppe 

• For patienter i ikke favorabel undergruppe og god 

PS (0-1) Taxol og Carboplatin (Cisplatin/Gemcitabin) 

• Patienter med PS > 2,  evt. lindrende 

strålebehandling 

  



• Best Supportive Care 

• Egen læge, stamafdeling, Palliative team 

• Terminal erklæring 

• Forløb i hjemmet / hospice 

• Evt bestråling af  CNS eller smertegivende knoglefoci, 

dog afhængigt af  Performance Status og forventet 

restlevetid  

CUP behandling udenfor onkologisk afd   



Perspektiver i CUP udredning 



Precision Medicine 



Next Generation Sequencing 



NEXT 

• Offentligt/privat samarbejde  

• 6 offentlige institutioner 

• 5 lægemiddelfirmaer 

• Målet at gøre DK til et 

attraktivt mål for tidlig 

afprøvning af  lægemidler  

• Herunder udviklingen af  

workflow/pipeline til 

anvendelsen af  et ”precision 

medicine” baseret approach 

 



NEXT i Århus 

• Feasibility studie  

• CUP patienter 

–  3 grovnålsbiopsier + blodprøver 

• Molekylær profilering + etablering 
af  Tumor Board 

– Molekylærbiolog, Onkolog, Patolog, 
og Farmakolog 

• Identifikation af  primær / 
identifikation af  drugable targets 

• Undersøgelse af  cDNA   

– I forhold til biopsi  

– Løbende under behandling 

• På sigt alle diagnose grupper  

 

 



Tumor board 



  Precision Medicine 

Garraway et al JCO 2013 



Diskussion/spørgsmål 




