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29.08.12 

08.24 

UDEN FREMMØDE UDEN FOR KONTAKT 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

Visitation: 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

55-årig kvinde, med nykonstateret, pulmonalt adenokarcinom, henvises
fra Infiltratenheden, Lungemed.afd., BBH.
Pt. har røget ca. 10 pakkeår, med ophør i 1991.
PET-/CT-skanning viser stort, malignitetssuspekt infiltrat i hø.
mellemlap med patologisk FOG-optagelse samt et yderligere
rundinfiltrat med øget FOG-optagelse i ve. underlap. Ellers flere,
ikke-forstørrede glandler i mediastinum, med øget FOG-optagelse, både 
i hø. og ve. side samt supraklavikulært samt ikke-forstørrede, PET
pos. glandler i hø. aksil. Ellers PET-pos. glandler omkring pancreas
samt flere, fokale foci i hø. leverlap med øget FOG-optagelse.
Samlet klassifikation T2b N3 Mla+b.
Børstebiopsi fra hø. lunge viser cellerne forenelige med pulmonalt
adenokarcinom. Materialet er desværre ikke egnet til EGFR
mutationsanalyse.

Vurdering og plan: 
Pt. har diss., pulmonalt adenokarcinom med metastaser til modsatte 
lunge, retroperitoneale lymfekirtler og leveren. 
Pga. stadium IV sygdom er pt. ikke egnet til kir. beh. Er heller ikk 
egnet til konkomitant kemo-/strålebeh. 
Pt. bør tilbydes pall. kemoterapi i form af 3 serier Carboplatin og 
Vinorelbin. Det drejer sig om adenokarcinom, og derfor kan Avastin 
komme på tale. 
Umiddelbart findes der i medsendte jr.notater ingen 
kontraindikationer til Avastin. 
PET-/CT-skanningsbill. er desværre ikke tilgængelige, og derfor er 
det ikke muligt at vurdere evt. tumorinvasion i store blodkar. Bill. 
skal være tilgængelige for os. 

rp. rekv. af PET-/CT-skanningsbill. 
fra BBH. 

Når bill. er tilgængelige, skal undertegnede diskutere dem ved 
rtg.konf. 
Under alle omstændigheder skal pt. indkaldes til forus. den 
04.09.2012, kl. 8.00 hos ovl. Fahimeh Andersen. 

Ad EGFR-mutationsstatus; 

rp. ekg. 
EDTA-clearance. 
hæmatologi, væsketal, levertal og 
ioniseret kalcium. 

Patologimateriale er desværre ikke tilgængeligt til EGFR
mutationsanalyse. Hvis vi ønsker denne us., skal der foretages ny 
biopsi. 
Pt. bør informeres om ovenstående. 
Hvis pt. ønsker ny biopsi, kan man genhenvise pt. til Lungemed., men 
det er uhensigtsmæssigt at vente med beh., indtil evt. biopsi 
foretages. 
Pt. skal starte med kemoterapi, og beh. kan evt. laves om, hvis 
biopsi viser mutation i EGFR. 
I dette tilfælde bør pt. tilbydes beh. med Tarceva i stedet for 
kemoterapi. 
Som sagt må det være pt.s beslutning om evt. ny biopsi. 

Tilføjelse, kl. 08.27: 
Henv. er modt. den 28.08. 

Wojciech Pawlak/kkri 
overlæge 

Iht. NIP-kriterier skal pt. starte med beh. indenfor 10 dage, dvs. 
senest den 06.09.2012. 
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04.09.12 

08.00 

AMBULANT BESØG HI 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Pt. møder i dag i amb. iht. visitationsnotat d. 29.08.12. 

Allergier 

Ingen kendte. 
Tåler penicillin, jod og plaster. 

Tidligere 

I det væsentlige sund og rask, indtil aktuelle. 
Ingen kendt stofskiftesygdom, hjerte/karsygdom. 

Dispositioner til kræftsygdomme 

Pt.s mor fik angiveligt konstateret spiserørskræft og pt.s far døde 
af knoglekræft. 

Tobak 

Har røget ca. 10 pakkeår tobak med ophør i 1991. 

Medicin 

0. 

Aktuelle 

Pt. har igennem de sidste 8 mdr. haft tendens til tiltagende åndenød 
og hoste. Er gange flere blevet behandlet for lungebetændelse og 
iflg. pt. blev hun tilsidst bedømt som hypokonder. Pt. har en FEVl på 
1 liter sv.t. 32%. Pt.s største gene er hoste samt slim og tendens 
til åndenød ved fysisk aktivitet. Der er ingen smerter. Intet 
vægttab. Tværtimod har pt. taget en del på, idet pt. pga. tendens til 
åndenød har stoppet at motionere. 

Øvrige organsystemer 

Ved systematisk gennemgang ingen klager. 
KP: Som anført. 

Obejktivt 

Vågen og klar, varm og tør, normale farver. Ingen taledyspnø. God 
performancestatus. 
Vægt: 95 kg, højde 169, overfladeareal 2,2. 
St.p.: Vesikulær respiration med noget nedsat lyd sv.t. til hø. 
lunge, ingen krepitation. 
St.c.: Regelmæssig hjerteaktion � perifer puls, ingen hørlig mislyd. 
Desværre har jeg glemt at palpere mammae og perifere glandler, 
hvilket må gøres ved næste amb. besøg. 

Socialt 

Gift, bor sammen med ægtefælle. Har 3 voksne børn med god kontakt. 

Konklusion og plan 
Det drejer sig om 65-årig kvinde med nykonstateret, dissemineret 
pulmonalt adenokarcinom T42bN3Mla+b. Der er taget leverbiopsi og man 
afventer EFGR-mutationsanalyse, men da der kan gå op til flere uger 
før vi får svar, vælges at gå i gang med kemoterapi. 
Pt. bliver grundigt informeret om antineoplastisk behandling iht. 
Carboplatin og Vinorelbin regi. Informeres om forventede bivirkninger 
relateret til behandling. Accepterer behandling. 
Efter konf. med over Wojciech Pawlak er der ikke indikation for at 
tillægge Avastin, da der er tumorvækst omkring kar. 
Pt. har en tid d. 10.09.12 på Bispebjerg mhp. svar på leverbiopsi, 
men jeg synes godt, at vi kan give pt. svaret. Pt. informeres om, at 
vi tilbyder til at starte med 3 serier behandling med Carboplatin og 
Vinorelbin og derefter bliver pt. CT-skannet mhp. evaluering af 
kemoterapi og hvis CT-skanning viser uændret forhold eller 
regression, tilbydes pt. sidste serie den 4. behandling med 
Carboplatin og Vinorelbin og derefter overgår pt. til kontrol. 

(fortsættes) 
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04.09.12 
08.15 

06.09.12 

09.15 

07.09.12 

15.00 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

Pt. er helt indforstået med ovenstående plan og accepterer dette. 

Mod pt.s hoste og åndenød 
rp. røde dråber 5 dr. efter behov maks. 

X 4 
Til pt. bliver sagt, at røde dråber kan give forstoppelse, så det vil 
være nødvendigt med 

rp. magnesium 1 g efter behov eller fast, 
såfremt pt. bruger røde dråber fast. 
Ved næste amb. besøg må der laves opfølgning på ovenstående. 
Desuden 

rp. 1 ungefys. 
rp. pjece om at leve med åndenød 
rp. Mycostatin brusetabl. efter behov 

VAS-score O. 
Pt. bookes til på torsdag dvs. i overmorgen d. 06.09 

til kernebehandling 
Pt. har været til EDTA-clearance, men undertegnede har desværre ikke 
svaret på EDTA-clearance og derfor er behandlingen endnu ikke 
ordineret. Pt. er booked til sygepl. amb. til behandling. 
Ligeså pt.s EDTA-clearance foreligger, må jr. til overlæge Wojciech 
Pawlak mhp. ordination af behandling, da undertegnede er på kursus i 
morgen og på torsdag. 
Til sidst skal tilføjes, at der foreligger ikke 
samtykkeerklæringsskema i jr. 

rp. rekv. af skema 
Fahimeh Andersen/band 
Overlæge 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI HIEA HIEA0862 
Onkologisk amb-afs 0862 HI HIEA0862 

CT-skanningsbilleder fra Gentofte er gennemgået af vores radiolog. 
Der kan ikke udelukkes tumorvækst ind i hø. atrium og vena cava. 
Derfor er Avastin kontraindiceret. 

AMBULANT BESØG HI 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

I dag påbegynder pt. kemoterapi. 

Wojciech Pawlak/band 
overlæge 

HIEA 

Højde 169 cm Vægt 95 kg overflade over 2m2 

Kemoterapidosis justeres til overflade sv.t. 2 m2. 
GFR 101 ml/min. 
Paraklinikken tillader 

HIEA0862 

HIEA0862 

rp. Carboplatin 630 mg i.v. d.d. 
capsula Vinorelbin 120 mg d.d. og 
den 13.9. 

Pt. har ny tid til 2. serie kemoterapi den 27.9. 

TELEFONKONSULTATION HI 

Onkologisk amb-afs, 0862 HI 

Wojciech Pawlak/vips 
overlæge 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Nydiagnosticeret med c. pulm. Er netop startet med Rødedråber og er 
blevet obstiperet. Har ikke haft afføring de sidste 3 døgn. Har 
forsøgt med Lactuloce og Toilax, men fortsat uden effekt. Pt. har 
snakket telefonisk med spl. Tina Hjort Poulsen og det aftales 

rp. pulver Movicol 8 breve som 
engangsdosis i morgen, hvis der 

fortsat ikke har været afføring. 
Pt. har ikke ondt i maven og der er således ingen mistanke om ileus. 

Lena Saltbæk/ljoe 

(fortsættes) 
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18.09.12 
10.40 

18.09.12 
10.55 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

reservelæge 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI HIEI HIEI0861 
HI Onkologisk sengeafs 0861 HI HIEI0861 

Indlæggelse 
Pt. er kendt med nydiagnosticeret non-småcellet lungecancer. Er 
startet i kemoterapi den 06.09.12, hvor pt. fik Carboplatin og 
Vinorelbin. Har tid til næste beh. 27.09.12. 
Pt. blev indl. i akut modtagelsen i går, men der foreligger intet 
notat på pt. i OPUS, ej heller medicinstatus. 
Dette er selvfølgelig uacceptabelt. 
Pt. blev indl. i går pga. febrilia, temp. målt til 38,5 hjemme. 
Herinde er pt.s temp. målt x 2 til 37, uændret hvad ang. resp., 
fortsat uændret hoste, ikke ledsagende åndenød. 

Allergier 
Ingen kendte. 

Objektivt 
vågen og klar, varm og tør. Normale farver. 
Temp. 37. 
Kredsløbsstabil. 
St.p.: Vesikulær resp. med nedsat resp. basalt sv.t. hø. lunge. Ingen 
krep. 
St.c.: Regelmæssig hjerteaktion lig perifer puls. Ingen hørbar 
mislyd. 

Konkl.usion 
Pt. er plaget generelt af hoste, det vil være en god ide at pt. 
bliver set af lungefys., derefter kan pt. udskrives. Der blev taget 
hæmatologi og væsketal i morgen som viser normal hæmatologi med 
normal CRP. 

Medicinstatus 
Bricanyl 0,5 mg pr. dosis 2 sug p.n. maks. x 4 
Mucolysin 200 mg brusetabl. p.n. maks. x 4. 
Røde dråber 5 dråber p.n. maks. x 6. 
Lactulose 15 ml x 1 nocte. 

Som anført skal pt. ses af lungefys. og kan derefter udskrives. 
Pt. har amb. tid 27.09.12. 

rp. kopi af dagens notat til oversygepl. 
Ulla Nielsen til orientering 

idet der mangler jr.notat fra indl. i dag via akut modtagelse. 
Fahimeh Andersen/jjoe 
overlæge 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI HIEI HIEI0861 
HI Onkol.ogisk sengeafs 0861 HI HIEI0861 

Tilføjelse 
Pt. har åbenbart været til rtg. af thorax (iflg. pt.) og på denne ses 
betydelig hø.sidig væskeansamling. Undertegnede har bedt overlæge 
Hans Otto sammenligne billederne med tidl. PET/CT-skanning fra BBH 
fra august md. Der er ikke tvivl om at der er tilkommet betydelig 
hø.sidig pleuravæskeansamling med deraf kompression af hø. lunge, 
hvorfor mellemlapstumores er vanskelig at identificere. Den ve.sidige 
tumor påvist ved skanning er vanskelig at identificere på 
rtg.billede, men man får dog indtryk af tumoren liggende lige ned på 
ve. hilusregion. 
Der er derfor indikation for 

rp. pleuracentese 
og derfor regner vi med at pt. fortsat er indl. indtil pleuracentese. 

Fahimeh Andersen/jjoe 

(fortsættes) 
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19.09.12 

12.42 

20.09.12 

10.00 

21.09.12 

12.39 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

overlæge 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI HIEI HIEI0861 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI HIEI0861 

Har idag fået anlagt pleuradræn, og der er kommet fin med væske ud. 
Har haft et hosteanfald. 
Ad medicin: har haft effekt af røde dråber, samt Bricanyl. Der 
ordineres mod angst rp. p.n. Temesta 1 mg max x 2 
Pt. forbliver indl. med pleuradrænet. Kan, når hun er blevet tappet 
færdig og har mod at komme hjem, udskrives. Dette forudsætter, at hun 
er fortrolig med medicinpræp. 

r. Fie Bøgelund/ibre

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

Fysioterapiafs 0721 HI 

Lungefysioterapi - Indledende vurdering 
Aktuel funktionsevne 

HIEI 

Pt tilses dd mhp evt opstart af lungefysioterapi. 

HIEI0861 

HINF0721 

Aktuelt er patientens respiration præget upåvirket, hun fortæller at 
hun i dag er langt mindre dyspnøisk og har mindre hoste end før 
anlæggelse af pleuradræn i går. Hun fortæller, at hun har PeP-fløjte 
hjemme, men at hun ikke har den store effekt af den. Er aktuelt ikke 
interesseret i at få en ny fløjte. 
Aktivitetsniveau: Pt sidder aktuelt på sengekanten, hun fortæller at 
hun går korte distancer som til toilettet selvstændigt. 
Mål for behandlingen 
Sekretmobilisering og færre gener i forbindelse med respiration 
Behandling 
Pt er informeret om vigtigheden af at være oppe af sengen samt 
tiltagende fysisk aktiv. 
Hun ønsker aktuelt ikke PeP-fløjte men hvis hun ændre mening kan en 
sådan rekvireres. 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT H.I 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

Tine Hage 
fysioterapeut 

HIEI HIEI0861 

HIEI0861 

Rtg. af thorax kan desværre ikke ses på PACS, men efter konference 
med Hans Otto Raaschou er der ikke tegn på pneumo- eller hæmothorax. 
Pt. har intermitterende subfebrilia, dette kan selvfølgelig være pga. 
grundsygdommen, men da der er tiltagende ekspektoration vælges 

rp. ekspektorat til D + R 
Har behandlingstid 27.09.12, hvor pt. tillige må få svar på 
ekspektoratundersøgelsen. Starter allerede i dag behandling med 

rp. tabl. Bioclavid 1 stk. x 3 dagl. i 
8 dage 

Pt. er i sin habitual tilstand og udskrives efter der er udført 
udskrivelsessamtale. 

Udskrivningsnotat 
55-årig kvinde med nydiagnosticeret ikke småcellet lungecancer,
indlagt i vor afd. til pleuracentese. Udføres og pt. udskrives i dag
i sin habitual tilstand til hjemme. Forud for udskrivelse er der
taget ekspektorat til D + R og pt. får svar herpå 27.09.12 og pt. har
ambulant behandlingstid i vort regi. Starter på mistanke om luftvejs
infektion behandling med Bioclavid jf. nedenstående.
Pt. informeret, indforstået med behandling og plan.

Medicin ved udskrivelse 
Tabl. Perilax 5 mg x l 
Mixt. laktulose 10.005 mg xc 1 dagl. 
Tabl. Bioclavid 1 stk. x 3 dagl. i 8 dage fra d.d. 
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27.09.12 
10.15 

27.09.12 
14.18 

03.10.12 
11.26 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

Inh. Bricanyl Turbuhaler 2 sug p.n. maks. x 4 dagl. 
Tabl. Mycolysin bruse 200 mg p.n. maks. x 4 dagl. 
Røde dråber p.n. 5 dr. maks. x 6 dagl. 
Tabl. Temesta 1 mg p.n. maks. x 2 dagl. 
Tabl. Tradolan 50 mg p.n. maks. x 4 dagl. 
Tabl. Pinex 1 g p.n. maks. x 4 dagl. 
Får derudover antiemetika i forbindelse med kemoterapi 

AMBULANT BESØG HI 

Henrik Anker Nielsen/band 
Overlæge 

HIEA HIEA0862 
Onkologisk amb-afs 0862 HI HIEA0862 

Pt. møder i dag til ord. af 2. serie kemoterapi med Carboplatin og 
Vinorelbin pga. non-småcellet lungecancer. 
Pt. har klaret beh. godt. Har dog været indl. pga. pleuraekssudat og 
blev tappet for ca. 3 liter væske, med god effekt. Vejrtræningen, 
ifølge pt., er meget bedre, og hosten er aftagende. 
Har ikke haft brug for Røde Dråber særligt meget. 
Hæmatologien fra i dag i.a. 

rp. 

og 

Der planlægges også 

Carboplatin 630 mg i.v., d.d. 
Vinorelbin 120 mg p.o., i dag 
Vinorelbin 120 mg p.o. x 1, 
om 1 uge, dvs. torsdag den 04.10. 
CT-skanning af thorax og abd., 
efter 3. serie beh. 

Pt. bliver booket til de 2 næste, amb. besøg. 
Pt.s ægtefælle vil gerne søge plejeorlov og har i denne forbindelse 
brug for råd og vejledning 

rp. 

Jeg har sagt til pt., at pt. 
Derudover udfyldes 

AMBULANT BESØG HI 
Onkologisk amb-afs, 0862 HI 

Socialrådgiver. 

jr. til soc.rdg. Lene Østergaard, 
iht. ovenstående. 

vil blive kontaktet af vores soc.rdg. 
anmodning om statusattest, LÆ 121. 
Statusattest skal faxes, med det 
samme, i dag til Hørsholm Kommune. 

Fahimeh Andersen/kkri 
overlæge 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Samtale med pt.·s ægtefælle i forhold til hans ønske om plejeorlov. 
Jeg orienterer om reglerne, og om at der ikke kan tages stilling til 
hvorvidt pt. er terminal eller ej, før der er svar på scanning efter 
3. serie kemobehandling.
Anbefaler, at han taler med sin arbejdsgiver om evt. sygemelding.
Er pt. ikke interesseret i hjemmepleje.

TELEFONKONSULTATION HI 

Lene Østergaard 
Soc.rdg. 

HIEA HIEA0862 
Onkologisk amb-afs 0862 HI HIEA0862 

Pt. tager tlf. kontakt til Onkologisk Amb., idet hun igår aftes har 
fået pludselig trykken for brystet, pt. tog røde Morfin dråber, 
hvorefter smerterne lettede, til morgen får pt. endnu engang 
trykkende fornemmelse i brystet, beskriver ingen udstråling. Pt. 
lyder i tlf. ikke akut påvirket, men da det tlf. er yderst svært at 
afklare, hvorvidt det er et AMI, hvilket pt. er i øget risiko for 
grundet kemobeh. vælges det, at 
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NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 
Akut afsnit HI 

HISI HISI0655 
HIAIAKUT 

55-årig kvinde kendt med nydiagnostiseret ikke småcellet lungecancer
indlægges grunder brystsmerter.

Allergier 
Ingen kendte. 

Dispositioner 
Ingen hjertekarsygdomme i familien. Er ikke selv kendt med 
hjertekarsygdom eller stofskiftesygdom. 
Har tidligere røget for 25 år siden og er adipøs. 

Tidl.igere 
Har været rask frem til man ved et tilfælde opdager, at pt. har en 
ikke småcellet lungecancer tilbage i august 2012. Lungecanceren 
sidder i højre mellemlap. Desuden er der tidligere set rundinfiltrat 
i venstre underlap. Grundet disseminering er pt. vurderet ikke egnet 
til kirurgisk behandling og er således aktuelt i pallierende 
kemoterapi på onkologisk afd. her i huset. 
Har den 19.09.2012 fået foretaget pleuracentese grundet større 
væskeansamling, ifølge pt. selv var der tale om 3 liter væske. 

Aktuelle 
Har gennem længere tid haft tør hoste, denne forsøgt behandlet med 
Bioclavid fra den 21.08. og 8 dage frem på mistanke om pneumoni. 
Efter endt tabletbehandling begyndte pt. igen at hoste i fredags, og 
efter at have hostet i nogle dage får pt. en trykkende ømhed 
retrosternalt. Angiver, at denne ømhed forværres ved hoste, og at 
ømheden forsvandt fuldstændigt i går, da hun indtog opiumsdråber. 
Her til morgen recidiverer ømheden op ad formiddagen, og pt. har i 
dag ikke forsøgt at tage opiumsdråber. Der har ikke været nogen 
udstråling. Pt. mener ikke selv at have tendens til refluks. 
Ved ankomst af ambulance gives der Nitroglycerin, og efter ca. 6 
doser begynder ømheden i brystet at fortage sig, således er pt. 
velbefindende i modtagelsen. Pt. føler egentlig ikke åndenød og har 
ikke haft nogen smerter svarende til højre lunge, hvor der ellers 
tidligere er fundet pleural effusion. 

Medicin 
Perilax 5 mg x 1 dgl. 
Lactulose 10.000 mg x 1 dgl. 
P.n. Bricanyl turbohaler 0,5 mg/dosis 2 sug x 1 max. x 4 dgl.
P.n. Mucolysin brusetabl. 200 mg max. 4 x dgl.
P.n. røde Morfindråber 2,5% 5 dr. ad gangen max. 6 x dgl.
P.n. tabl. Temesta 1 mg max. x 2 dgl. 
P.n. Tradolan 50 mg max. x 4 dgl. 
P.n. Pinex max. 1000 mg x 4 dgl.

Al.kohol 
Nihil. 

Tobak 
Rygestop for 25 år siden, før dette 10-12 cigaretter dgl. 

Socialt 
Bor med husbond, klarer sig selv, sygemeldt fra sit arbejde som 
kontorassistent. 

Objektivt 
Vågen og klar, varm og tør. Upåvirket. 
BT 135/79. Puls 110. RF 25. SAT 94 uden ilt. Tp. 37,4. 
Øjne: Pupiller runde, egale, reagerer nat. for lys. 
Collum: Ingen nakkerygstivhed. 
St.p.: Vesikulær respiration bilat. På højre side basalt nedsat 

(fortsættes) 
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03.10.12 

15.59 

03.10.12 

17.11 

Akut afsnit HI 

luftskifte. Ikke umiddelbart nogen krepitation og ingen rhonchi. 
St.c.: Regelmæssig hjerteaktion, påskynder = p.p. Ingen mislyde. 
Abdomen: Adipøst, blødt, uømt. 
Ekstremiteter: Slanke med normale fodpulse. Ingen dyb lægømhed. 
EKG: Sinusrytme, smalle QRS komplekser. Frekvens 90. Ingen tegn til 
iskæmi. 
A-punktur: pH 7,42, PO2 9,04, PCO2 5,86, kalium 4,0, natrium 138, 
glukose 7,6, lactat 1,8, kreatinin 69. 

Resume og plan 
55-årig kvinde kendt med dissemineret ikke småcellet lungecancer, i
kemobehandling. Har nedsat luftskifte på højre lunge, dårlig iltning 
på a-punktur, men i øvrigt klinisk upåvirket.

På mistanke om pleural effusion, lille mistanke om pneumoni 
rp med. pakke 
rp RU af thorax 

Såfremt der på røntgen af thorax ikke findes nogen god forklaring på 
pt.'s ømhed/smerter retrosternalt, må man overveje, om disse kan være 
kardielt betinget. Udfra anamnese og EKG er dette dog mindre 
sandsynligt. 

Pt. er konfereret med akutvagt Camilla Rathcke. 
Vi er enige om at afvente yderligere tiltag til der foreligger 
røntgen af thorax samt infektionstal. 
Der kan dog gives rp LINK x 1, 
idet pt. 's ømhed også meget vel kunne skyldes refluks på baggrund af 
en længerevarende hoste. 

Henriette Lund Christensen/chsk 
reservelæge 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI HISI 

Akut afsnit HI 

Rtg. af thorax med højresidig pneumothorax samt effusion. 
Rtg.billedet konf. med vagthavende radiolog samt ved 
eftermiddagskonf. 
Vi enes om at anlægge 

rp. pleuradræn - UL-vejledt. 
Infektionstal er udkommet og er fuldstændig upåfaldende. 
Således ingen mistanke om pneumoni, ej heller radiologisk. 

HISI0655 

HIAIAKUT 

Henriette Lund Christensen/annha 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

Akut afsnit HI 

Gennemgang 

HISI HISI0655 

HIAIAKUT 

Indlæggelsesjournal foreligger ikke ved gennemgang. Gennemlyttes via 
Mirsk. 
Anamnese som anført. 
Således 55-årig kvinde kendt med småcellet lungecancer indlægges med 
hoste igennem flere dage. Har for 14 dage siden fået foretaget 
pleuracentese på baggrund af højresidig pleuravæske. Nu på ny 
højresidig pleuravæske og pneumothorax. Der er sendt henvisning til 
UL-vejledt anlæggelse af pleuradræn. Pt. blev konf. på 
middagskonferencen. 
Har ved indlæggelsen også klaget over brystsmerter, men der har ikke 
været effekt af nitroglycerin. Har aldrig tidligere været generet af 
brystsmerter, ej heller ved fysisk aktivitet. 
Paraklinisk fuldstændig normale blodprøver fraset LDH 224. 
A-punktur med normal pH, SAT 94% uden ilt. Bicarbonat 28,6, base
excess 4,4. 

(fortsættes) 
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03.10.12 

20.59 

03.10.12 

23.25 

04.10.12 

12.30 

Akut afsnit HI 

I afdelingen kredsløbsstabil og upåvirket. SAT 91% uden ilt. 96% på 2 
liter ilt. RF 20. BT 137/81. Puls 91. 
Røntgen af thorax med højresidig pleuravæske og pneumothorax. 

Objektivt 

Vågen, upåvirket. Lettere kronisk medtaget. 
Collum: Ingen halsvenestase. 
St.p.: Dæmpning sv. til hele højre thoraxhalvdel. Derudover veskulær 
respiration overalt, ingen bilyde. 
St.c.: Regelmæssigaktion - PP. Ingen hørlige mislyde. 
UE: Slanke. Ingen fodødemer. Ingen tegn på DVT. God puls i a. 
dorsalis pedis bilat. 
EKG med regelmæssig sinusrytme frekvens 90. Ingen tegn på blok eller 
iskæmi. 

Vurdering og plan 
indlagt med højresidig pleuravæske og pneumothorax. Afventer 
anlæggelse af pleuradræn. Da pt. er kredsløsbsstabil og relativt 
upåvirket er der ikke indikation for akut anlæggelse af pleuradrænet. 
Udvisiteres til stamafdeling 0655 lungemedicinsk afd. 
Pt. anfører ved gennemgang, at hun i morgen skal have kemoterapi. Man 
må kontakte onkologisk bagvagt til morgen mhp. hvad der videre skal 
ske ang. dette. 
Vi kontrollerer i morgen 

rp. 
Pt.informeret om ovenstående, 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

Lungemed. sengeafs. 0655 HI 

infektionstal, væsketal, Hb 
som hun accepterer. 

Kristina Procida/miso 
læge 

HISI HISI0655 

HISI0655 

Har fået anlagt et dræn ultrasonisk og ligger med pose. Pt. har 
kombineret pneumothorax og pleuraeffusion med 3 cm apikal 
pneumothorax, som strækker sig hele vejen ned ad siden og her 
andrager 1½ cm på det srnalleste sted. 
Der er derfor behov for egentlig kir. drænanlæggelse. Dette er aftalt 
med kir. bagvagt, men forinden tages 

rp. akut rtg. af thorax til 
vurdering af størrelsen af pneumothorax efter udtømning af nu ca. 1 
liter pleuravæske. 

NOTAT INDLAGT/AMetrLANT Hl 

Kirurgisk tilsyn HI 

Søren Thorsen/bolm 
overlæge 

HlSI HISI0655 

HLKATSYN 

Kontaktet tlf af lungemed bagvagt mhp pleuradræn anlæggese pga 
pneumothorax hos en pt med småcellet lungecancer og pleuraeffusion. 
fået lagt et pigtailkateter og kontrolrgt herfeter viser lungen 
udfoldet og minimal mængde pleuravæske. 
Indikation for kir anlagt pleuradræn bortfalder. 
Afdelingen tlf orienteret 

1.res læge M Tolstrup 

NOTAT IND,LAGT/AMBOLANT HI HISI HISI0655 

Lungemed. sengeafs. 0655 HI HISI0655 

Årsag til indl.: 
Hø. sidig pneumothorax samt effusion. 
Kendt med nydiagnostiseret ikke srnåcellet lungecancer. Diagnosticeret 
i august 2012. 
Rtg. af thorax under indl. har vist en hø. sidig pneumothorax samt 
effusion. Sleve canceren sidder i hø. mellemlap samt et rundinfiltrat 

(fortsættes) 
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04.10.12 

17.31 

05.10.12 

10.35 

Lungemed. sengeafs. 0655 HI 

i ve. underlap. 
Under denne indl., er der lagt et pigtail kateter i går aftes 
d.031012 og der er siden da kommet ca. 1 liter i drænet. Der kommer
ikke yderligere.
Pt. har sidst været indlagt under samme billede d. 190912.
Pt. har tid til opfølgning på sin kemobeh. i Onk. Afsnit i dag,
hvorfor hun overflyttes hertil og

udskrives fra vores afsnit 
Pt. er inf. om dette og accepterer. 
Pleuradrænet er ikke sep. inden overflytningen. 

Medicin ved udskrivelsen 
Oral opløsning Laktulose 667 mg/ml ½ ml x l. 
Entero tabl. Perilax 5 mg x l. 
Inh. Bricanyl turbuhaler 0,5 mg/dosis 2 sug x l p.n. max x 4. 
Brusetabl. Mucolysin 200 mg p.n. max x 4. 
Røde morfin dr. 2%, 5 dr. x 1 p.n. max x 6. 
Tabl. Temesta 1 mg x l p.n. max x 2. 
Tabl. Tradolan 50 mg x 1 p.n. max x 4. 
Tabl. Pinex 1000 mg x 1 p.n. max x 4. 

Vibe Maria Rasmussen/bolm 
reservelæge 

NOTAT INDLAGT/A?-æULANT HI HIEI HIEI0861 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI HIEI0861 

Samtale med pt. og ægtefælle. 
Ægtefællen har sendt brev til undertegnede med 2 spørgsmål d. 
02.10.12. Det ene spørgsmål drejer sig om, at den statusattest der 
blev sendt til Hørsholm Kommune har pt. fået at vide, at pt.s 
ansøgning om varig førtidspension først kunne tages op, når pt. har 
været til CT-skanning. Ægtefællen er enormt frustreret, da 
situationen ikke er holdbar for pt. og ægtefællen pga. tendens til 
åndenød tør pt. ikke være alene. Ægtefællen tør heller ikke at lade 
pt. være alene. I den forbindelse har ægtefællen overvejet 
plejeorlov, men da undertegnede ikke kender reglerne grundigt, vil 
det være godt at tage en samtale med vores socialrdg. omkring regler 
og love, og hvad for nogle regler, der er tilgængelige for pt. og 
ægtefællen i denne situation. Både pt. og ægtefællen er grædende undr 
samtalen mest pga. frustruation overfor situationen. Iht. ovenstående 
vil det være en rigtig god ide, at vores ledende oversygepl. Ulla 
Nielsen og socialrdg. Lene Østergaard inddrages i sagen, så vi i 
fællesskab kan finde ud af, hvordan vi bedst kan vejlede pt. og råde 
pt. og ægtefællen, da situationen som sagt er ret uholdbar for både 
pt. og ægtefællen. Såfremt der er brug for at undertegnede involveres 
yderligere, vil jeg selvfølgelig være tilrådighed. 

rp. kopi af dagens notat til ledende 
oversygepl. Ulla Nielsen 

og til socialrdg. Lene Østergaard 
Fahimeh Andersen/band 
Overlæge 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI BIEI HIEI0861 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI HIEI0861 

Socialrådgiver. 
Talt med såvel pt som ægtefælle omkring orlovsmuligheder og mulighed 
for ansøgning om førtidspension, som der har været store problemer 
med. 
Jeg talte med ægtefælle den 27./9. omkring orlov, og hans 
arbejdssituation.I denne måned afspadserer han, for at kunne være i 
hjemmet. 
Oplyser, at han vil tage kontakt til visitator i hjemmeplejen, når 

(fortsættes) 
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(05.10 .12) HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 
pt. kommer hjem. 
Vi aftaler at mødes den 9,/10.12. 

Lene Østergaard 
Soc.rdg. 

05.10. 12 NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI HIEI HXEI08 61 
16. 03 HI Onkologisk sengeafs 0861 HI HIEI0861 

Pt. skulle have haft 3. dags Vinorelbine i går, denne imidlertid ikke 
givet grundet pleuraproblematik. 
Pt.s dræn er sep. i går og d.d. er pt. generet af hoste og har en 
fornemmelse i lungen som hun beskriver, som om at den krøller sammen. 
Alment er pt. upåvirket, ikke dyspnøisk, pæne farver. 
Stetoskopisk høres knitren på hele hø. lungeflade, på ve. lungeflade 
høres vesikulær resp. 
Der foretages kontrolrtg. som endnu ikke er beskrevet, men som kan 
give mistanke om let infiltrat basalt på hø. side. 
Pt, er afebril og fremtræder ikke klinisk inficeret. 
Blodprøver fra i går viser CRP på 13. 
Onk. bagvagt Ellen Bork er informeret fra mikrobiologisk afd., at der 
er fundet vækst af koagulase neg. streptokokker i pt.s 
pleuraekssudat, men at der formentlig er tale om forurening. 
Det aftales, at pt. tabl. Vinorelbine til aften og hun tilbydes orlov 
el. indl. weekenden over mhp, kontrolrtg. af thorax på mandag. 
Pt. vælger at blive i afd. og kontrolleres med temp, samt fornyede 
blodprøver i morgen. 

rp. hæmatologi og infektionstal 
Alice Markussen/jjoe 
reservelæge 

05.10. 12 NOTAT INDLAGT/AMBULANT Hl HIEI HIEI0861 
20. 16 HI Onkologisk sengeafs 0861 HI HIEI0861 

Blevet ringet op fra onk.afd. vedr. ovenstående, da de her til aften 
har målt terap. på 38. Det var planen at hun skulle have Vinorelbine. 
De vil høre, om hun fortsat skal have dette. 
Øvrige værdier pæne med BT 132/70. Puls 90. SAT 93. Normale 
leukocytter og diff.tælling fra i går og CRP på 13. 

Plan 
rp, fornyede infektionstal 

Efter konf. med onk, bagvagt Ellen Bork afventer vi, således at pt. 
ikke får Vinorelbine i aften. Der kan i morgen i dagtiden tages 
stilling til om den skal pauseres yderligere. 

Naja Jespersen/jjoe 
reservelæge 

08.10. 12 NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI HIEI HIEI0861 
12.23 HI Onkologisk sengeafs 0861 HI HIEI0861 

Udskrivningsnotat/epikrise 
55-årig kvinde, kendt med pulmonalt adenokarcinom, dissemineret 
intratorakalt og til aksillære og retroperitoneale lymfeknuder samt 
til leveren, indlægges fra Lungemedicinsk Afd. efter pleuracentese, 
Har i forbindelse hermed også fået konstateret pneumothorax. 
formentlig efter tidligere pleuracentese. 
Kontrolrtg. af thorax af 05,10,12 er uden tegn på pneumothorax og med 
aftagende pleuravæske efter pleuracentese. Der er heller ikke set 
nytilkomne samlede infiltrater. Pt, også afebril med normale 
infektionsparametre. 
Udskrives således til eget hjem. Har allerede kontakt til kommunen. 
men der er endnu ikke etableret hjemmehjælp af nogen art. Har dog 
haft besøg af ergoterapeut. Vil selv sørge for hjælpemidler. 
Har tid til fornyet ambulant behandling 18.10.12. 

(fortsættes) 
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(08.10 .12) HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 
Medicinstatus ved udskrivelsen 
Tabl. Perilax 5 mg x 1 nocte 
Mixt. laktulose 15 ml x 1 nocte 
Turbuhaler Bricanyl 0,5 mg pr. dosis, 2 sug p.n. maks. x 4 
Tabl. Temesta 1 mg p.n. maks. x 2 
Tabl. Pinex 1 g p.n. maks. x 4 
Tabl. Emperal 20 mg p.n. maks. x 4 
Brusetabl. Mycolysin 1 stk. p.n. maks. x 4 
Røde morfindråber 5 dr. p.n. maks. x 6 
Tabl. Tradolan 50 mg p.n. maks, x 4 

Eva Harder/band 
Overlæge 

08.10. 12 NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI HIEI HIEI0861 
14. 55 HI Onkologisk sengeafs 0861 HI HIEI0861 

Som anført er situationen utrolig uholdbar for pt. og ægtefælle. Pt. 
har siden start på kemoterapi haft en del indl. pga, komplikationer 
til kemoterapi. 
Pt. UDSKRIVES d.d. 
Man har allerede kontakt til komtnunen, men der er endnu ikke 
etableret hjemmehjælp af nogen art. 
Pt. er kendt med lungecancer, som har spredt sig til aksillen. 
retroperitoneale lymfeknuder samt til leveren, dvs. pt. er 
inoperabel, og prognosen er ikke helt god. Er planlagt til CT-
skanning efter 3 serier beh, Indtil videre, dvs. siden start på 
kemoterapi, har pt. været ind og ud af sygehuset pga. bivirkninger 
til beh. og pga. ansamling af væske i lungen, som kræver tømning. 

Det er selvfølgelig et dårligt tegn, at pt. fortsat har 
intermitterende væskeansamling er lungen, som kræver tømning. Derfor 
er prognosen heller ikke god, specielt når der er spredning til 
leveren, dvs. uhelbredelig syg. Formålet med kemoterapi er at holde 
sygdommen i ro såvidt som muligt. 

rp. kopi af dagens notat til pt.'s 
sagsbeh. i Hørsholm som tilføjelse 

til statusattest, der blev udfyldt 27,9,2012. 

Derudover kopi af dagens notat til Lene Øster
gaard inden samtalen i morgen 

Fahimeh Andersen/vips 
overlæge 

09.10. 12 AMBULANT BESØG HI HIEA HIEA08 62 

11.29 Onkologisk atnb-afs 0862 HI HIEA0862 

Socialrådgiver. 
Samtale med pt.'s ægtefælle i forbindelse med at pt. har fået besked 
om, at hun ikke kan indstilles til førtidspension pt,, fordi der i 
statusattesten ikke fremgik at pt. var uhelbredelig syg, trods det at 
alvoren er beskrevet. 
FA har skrevet en tilføjelse, og den faxer jeg d.d. på 48493161. 

Lene Østergaard 
Soc.rdg. 

11.10. 12 TELEFONKONSULTATION HI HIEA HIEA0862 
09.40 Onkologisk amb-afs 0862 HI HIEA0862 

Socialrådgiver. 
Opringning fra soc.rdg Merete Martin Hørsholm kommune, i forbindelse 
med pt.'s ønske om at søge førtidspension. 
Hun vil igen drøfte sagen med kommunens lægekonsulent, som evt, vil 
kontakte FA, for yderligere og lægelige oplysninger. 

Lene Østergaard 
Soc.rdg. 
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15.10.12 

10.55 

18.10,12 

09.50 

TELEFONKONSULTATION HI 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Patienten er kendt med dissemineret cancer pulmonis. Ringer til T5-
ambulatoriet og spørger om hvilke noget smertestillende, hun må tage 
mod hold i ryggen. Har længe haft intermitterende problemer med hold 
i ryggen, og det virker som de kendte smerter. Ingen udstråling til 
arme eller ben. Tilskriver det selv at hun hviler meget. Plejer at 
tage Pamol og Ibuprofen. 
Vi aftaler, at patienten godt må 
dagen. Der 

tage denne kombination tre gange 
lægges recept på serveren på 
tabl. Pantoprazol 20 mg x 1 

om 

mens patienten samtidig tager 
dagligt 

Ibuprofen og en 
recept på Tradolan 50 mg p.n. 
maks. x 4 dagligt 

med Pamol i stedet for 
hensigten. 

Ibuprofen, såfremt dette ikke virker efter 

Patienten har en tid i ambulatoriet 
kemoterapi. Får Vinorelbine. 

den 18.10.12 til næste dosis 

Lise Laurberg Holst/bbh 
reservelæge 

AMBULANT BESØG HI 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

81:EA HIEA0862 

HIEA0862 

Patienten møder til tredje serie kemoterapi med Carboplatin og 
Vinorelbine. 

Siden sidst 

Har været indlagt til pleuravæskepunktur. Proceduren blev kompliceret 
med pneumothorax. Efter drænagen er pneumothorax forsvundet. 

AktueJ.J.e 

Er i sin habitualtilstand. Har fortsat åndenød svarende til grad II. 
Ellers er der ingen nytilkomne bivirkninger til kemoterapien. 

Paraklinik 

Dagens hæmatologi tillader 
rp. 3. serie Carboplatin og Vinorel

bine i uændret dosis 
rp. kvalmestillende behandling efter 

EPM
Patienten har i mange år haft smerter i ryggen. Rygsmerterne er 
blevet værre det sidste par uger. 
Mod rygsmerter har patienten taget Ibuprofen, som har medført 
dyspeptiske gener. Mod dyspepsi har patienten taget Pantoloc 20 mg x 
1. Indtil videre har der ikke været effekt af Pantoloc. Derfor 

efterfulgt af 

Der lægges 
Patienten har tid 
ligeledes svartid 
Andersen. 

cresc. tabl. Pantoloc 40 mg x 2 i 
14 dage 

rp. tabl. Pantoloc 40 mg x 1 i 
14 dage 
recept på serveren på Pantaloe 

til CT-skanning af thorax og abdomen og har 
på skanningen den 08.11.2012 hos overlæge Fahimeh 

Patienten og hendes ægtefælle har forskellige problemer med 
førtidspension. Sagen er flere gange blevet diskuteret med vores 
socialrådgiver Lene Østergaard. I henhold til sidste oplysninger fra 
Hørsholm Kommune skulle kommunen kontakte patients kontaktlæge 
overlæge Fahimeh Andersen med henblik på yderligere lægelige 
oplysninger. Af OPUS-notater kan undertegnede ikke se om kommunen har 
kontaktet overlæge Fahimeh Andersen eller ej. Aktuelt er overlæge 
Fahimeh Andersen på ferie, men vender tilbage mandag den 22.10.12. 
Patienten opfordres til at kontakte overlæge Fahimeh Andersen 

(fortsættes) 
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31.10.12 

12.35 

02.11..12 

10.45 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

telefonisk den 22.10.12. 
Patienten er informeret om, indforstået med og accepterer ovenstående 
plan. 

Wojciech Pawlak/bbh 
overlæge 

AMBULANT BESØG HI 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

Psykolog 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Anden samtale med pt. omdrejningspunkt er hvorledes pt. håndterer sin 
situation, samt hvordan børnene 21,24,28 år fungere med den alvorlige 
sygdoms situation. ny aftale d. 12/11 efter at pt. har fået scannings 
svar d. 8/11. 

Ditte Tang Johansen 
aut. psych. 

AMBULANT BESØG HI HIEA HIEA0862 

Onkologisk amb-afs 0862 HI HIEA0862 

Patienten er kendt med pulmonalt adenokarcinom, dissemineret til 
lymfeknuder og lever. Patienten blev indlagt 3.10.2012 hos 
lungemedicinerne med højresidig pneumothorax og pleurainfusion. Fik 
anlagt UL-vejledt pleuradræn og udtømt væske. Patienten fik foretaget 
kontrolrøntgen 5.10.2012, hvor der ikke var tegn på pneumothorax og 
med aftagende pleuravæske efter pleuracentese. 
Patienten henvender sig nu til TS pga. tiltagende hoste i de sidste 
dage. Ingen åndenød i hvile, men måske mere åndenød ved bevægelse end 
vanligt. Er dog ikke særligt generet heraf. Mest generet af hosten, 
som er med sparsomt opspyt, der har ikke været feber eller 
sygdomsfølelse. Patienten har brugt sin PEP-fløjte. Er bekymret for, 
om der igen er så meget væske som ved sidste indlæggelse, og om hun 
derfor igen skal pleuracenteres. 

Objektivt 
VKO, alment upåvirket. Funktionsdyspnø ved gang over længere 
strækning, iøvrigt ingen dyspnø i hvile eller ved små afstande. 
Pæne farver, varm og tør. 
BT 140/92 P 95 T 37,3 ° RF 13 SAT 95% u/ilt. 
St.p.: Vesikulær respiration med dæmpning basalt på højre lungeflade. 
Ingen krepitationer. 

Der bestilles rp. røntgen thorax 
som sammenlignes med røntgenbilleder fra henholdsvis 3.10. og 5.10. 
samt CT-skanning fra 29.10. i samråd med vagthavende radiolog. 
Der ses lidt mere pleuraeffusion siden 5.10., hvor patienten netop 
var blevet pleuracenteret. Men ikke nær så meget væske som ved 
indlæggelsen d. 3 .10. Uændrede forhold siden d. 29 .10. 
Der tales med patient og pårørende om fund på røntgen og patientens 
symptomer. Da patienten ikke er så generet af sine symptomer, og der 
ikke er tilkommet større mængder pleuravæske, vælges det at se an. 
Patienten har en tid d. 08.11. i ambulatoriet, og er iøvrigt 
velkommen til at henvende sig i TS inden da, såfremt der skulle komme 
forværring i symptomerne, eller patienten ønsker pleuracentese. 

Tilføj el.se 

Lise Holst/bvs 
reservelæge 

På rtg. af thorax ses hø.sidig atelektase, som også ses på rtg. fra 
05.10.12. Pt. anbefales at anvende PEEP-fløjte. 

Generelt side 15 
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08.11.12 

10.15 

06.12.12 

15.48 

AMBULANT BESØG HI 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Pt. møder i dag til svar på CT-skanning af thorax og abd. efter 3 
serier kemoterapi med Carboplatin og Vinorelbin. Pt.'s CT-skanning 
viser regression af tumoren i mellemlappen samt viser regression af 
en tumor i ve. lunge. Der er progression af ve.sidig pleuravæske. På 
nuværende tidspunkt oplyser pt., at hun ikke har gener af 
pleuravæske, og derfor afventes, hvornår pt. synes, at hun har brug 
for tapning. Pt. har hostet intermitterende, med indimellem lidt 
forværring, god effekt af røde dråber, som pt. indtager x 1. 

Hæmatologien fra i dag i.a. Pt. får sidste serie Carboplatin og 
Vinorelbin d.d. iht. skema, dvs. 

rp. Carboplatin og Vinorelbin i uændret 
dosis i dag 

rp. Vinorelbin igen om 1 uge, dvs. den 
22.11. 

Herefter overgår pt. til kontrolperiode med ny CT-skanning i uge 2 og 
tid til svar i uge 3 
Pt.'s ægtefælle spørger på ny om terminal erklæring. Til dette har 
jeg svaret, at pt. har alvorlig kritisk sygdom og forventet levetid 
er i hvert fald mere end 3 mdr. For at afslutte diskussionen, som har 
været rigtig mange gange frem og tilbage 

rp. terminal erklæring 
Til sidst skal det tilføjes, at undertegnede er blevet kontaktet af 
kommunen. Har haft en god samtale med sagbeh. fra kommunen. Der er 
sagt, at det er urealistisk at forestille sig, at pt. nogensinde 
kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Pt. har en dissemineret cancer, 
som kræver on/off kemoterapi. 
Pt. anfører, at hun har hørt om beh.muligheden med Tarceva, afhængig 
af EGFR-status. Til dette har undertegnede svaret, at det har man 
også taget højde for, men på daværende tidspunkt, hvor pt. blev 
visiteret, drejede det sig om beh. hurtigst muligt. Materialet på 
daværende tidspunkt var ikke egnet til EGFR-status, og pt. skulle på 
ny have foretaget biopsi. 
Til pt. er sagt, at hvis hun i fremtiden får brug for ny beh., kan 
man jo altid tilbyde Tarceva som 2. linie. 
Pt. indforstået og accepterer 

rp. 

NOTAT IND·LAGT/AMBULANT HI 

Onkologisk amb-afs. 0862 HI 

ovenstående. 
kopi af dagens notat til social
rådgiver Lene Østergaard til 
orientering 

Fahimeh Andersen/vips 
overlæge 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Undertegnede har modt. et brev fra pt.s praktiserende læge, hvor det 
fremgår, at pt., Hanne Kjellerup, er bekymret for, om man er klar 
over, at der er taget leverbiopsi. 
Undertegnede er helt uforstående overfor det modt. brev, som også er 
vedlagt et par mail-korrespondancer mellem pt. og søn om fremtidige 
beh.muligheder. 
Undertegnede har haft en rigtig lang og grundig samtale med pt. den 
08.11.2012 - ifølge dette notat blev pt. grundigt informeret om, at 
vi er godt klar over, at pt. har været til leverbiopsi, men 
materialet var ikke egnet til EGFR-status - såfremt man skal have 
status på EGFR, skal der foretages ny biopsi. 
Ifølge, hvad jeg kan se, fremsendt fra pt.s praktiserende læge, 
ønsker pt. ikke nogen, nye former for biopsi, og ved denne 
konsultation bekræfter pt. og ægtefællen og deltagende søn, at de er 
helt indforståede med det aktuelle svar. 
Såfremt der er brug for gentagelse af information, må denne gentages, 
når pt. kommer i amb. i uge 3. 
Pt. er desuden informeret om, at hun - ved evt. forværring af AT 

(fortsættes) 
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(06.12.12) 

10.01.13 

11.10 

21.01.13 

10.15 

28.01.13 

11.00 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

eller nytilkomne gener - er meget velkommen til at kontakte amb. 
rp. kopi af dagens notat til

pt.s praktiserende læge, Lægerne 

Kongevejscentret, 2970 Hørsholm. 
Modt. materiale må gemmes i pt.s jr. 

UDEN FREMMØDE UDEN FOR KONTAKT 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

Socialrådgiver. 

Fahimeh Andersen/kkri 
overlæge 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Opringning til pt."s ægtefælle, der ønsker 
tlf.besked, og afventer kontakt. 

at tale med ut. Lagt 

Lene Østergaard 
Soc.rdg. 

AMBULANT BESØG HI 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Kommer til evaluering af sin lungecancer. Tilstanden er nogenlunde 
uændret fra tidligere. Har lige fået en influenzavaccination, som 
gør, at hun føler sig en lille smule mere forpustet, hoster også en 
smule. 
Smertemæssigt har hun det også fint. Får af og til en lille smule jag 
i den ene lunge. Tager ikke noget smertestillende herfor. Mener ikke

selv, at hun har behov for det. 
Pt. og hendes mand informeres om, at skanningen viser fuldstændig 
stationære forhold. 
Vi planlægger 

rp. CT-skanning af thorax og abdomen 
i uge 14 

med svar i uge 15 
Svend Erik Nielsen/band 
overlæge 

AMBULANT BESØG HI 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

Pt. møder til pleuracentese. 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Tiltagende dyspnø, især over den sidste uge. På CT 08.01.13 er der 
set rigelige mængder hø.sidigt pleuraekssudat. 
Der udføres i l.a. 

rp. pleuracentese, UL-vejledt 
Pt. er forud for proceduren inf. om risiko for pneumothoraxinfektion 
og blødning. Proceduren udført via læge Camilla Damstrup. 
Såfremt pt. er velbefindende, kan pt. hjemsendes, når der ikke 
længere kommer mere i drænet og dette er seponeret. 
Pt. oplyser, at hun tidl. har været indlagt grundet pleuracentese, 
der trak ud. Har tidl. måtte få både Tradolan, Panodil og også røde 
dråber grundet smerter og hoste mens lungen foldes ud. 

Medicin: 
Røde dråber, 5-10 dr. p.n. 
Tabl. Pinex 1 g p.n. 
Tabl. Tradolan 50 mg p.n., maks x 4. 

Pt. tilføjer, at hun stort set intet anvender af medicin derhjemme. 
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28.01.13 

14.27 

29.01.13 

11.14 

30.01.13 

14.21 

30.01.13 

17.38 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

HIEI HIEI0861 

HIEI0861 

55-årig kvinde, kendt med dissemineret c. pulm., i beh.pause efter 1. 
linie Carbo-Vino. 
Seneste CT-scanning viser stabil dissease. Indl. da hun har behov for
pleuracentese og det ikke er sandsynligt, at den når at løbe færdig
inden amb. lukker.

Objektivt; 

vågen og klar, varm og tør. Pæne farver. 
Funktionsdyspnøisk. 
St.p.: vesikulær resp. bilat. Dog nedsat resp.lyd på hø. side. 

Plan: 

pt. har normale blodprøver for en uge siden og der udføres 
rp. UL-vejledt pleuracentese 

Udføres på hø. side, og der flyder strågul væske. Er informeret om 
risikofaktorer ved indgrebet, der er pneumothorax, infektion og 
blødning. Forbliver indlagt indtil drænet er løbet færdigt. 

r. Camilla Damstrup/ibre

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI HIEA HIEA0862 

Onkologisk amb-afs 0862 HI HIEAIQ862 

Pt.s ægtefælle ønsker plejeorlov, iflg. jr.notat er der den 08.11.12 
lavet terminalerklæring, men denne mangler tilsyneladende. 
Da pt. er uhelbredelig syg 

rp. terminalerklæring dateret fra den 
08.11.12 

Terminalerklæring skalfaxes til kommunen på 4849 3661. 

TELEFONKONSDLTATION HI 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

Pt. er kendt med c. pulm. diss. 

Laura Diness/jjoe 
konst. 1. reservelæge 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Har den 28.01.13 fået foretaget UL-vejledt pleuracentese. 
Pt.s mand ringer i dag til T5, da pt. har fået tiltagende hoste og 
smerter i thorax. 
Da det er sent på eftermiddagen, aftales det, at de tager over 
Modtagelsen. 
Pt. meldes til Modtagelsen, obs. pneumothorax. 

Lise Holst/kkri 
reservelæge 

NOTAT IND,LAGT/AMBULANT H.I 

Akut afsnit HI 

Pt er henvist af e.l. obs. pneumothorax. 
pt. er kendt med c.pulm. diss. 

HISI HIAIAKUT 

HIAIAKUT 

Har fået foretaget d. 28.1.13 en UL-vejledt pleuracentese. I dag har 
pt. haft hoste og i forb. hermed smerter bag sternum. Har ikke haft 
yderl. smerter udenfor hosteanfald. Ingen udstråling af smerter. 
Ingen resp.besvær. 
Ved triage fremstod pt. relativt upåvirket med subnorm. vitale 
parametre med SAT på 95% uden ilt.Pt. har stadigvæk lettere tør hoste 
uden smerter i thorax. 
Ellers pæne farver, varm og tør og relevant. 
Ved stp. er der lettere dæmpning på basis af ve. lunge. Ellers norm. 
vesikulær resp. på apex. Ingen umiddelbar stor mistanke om 
pneumothorax. Pt. sendes til 

rp. rtg. thorax 
obs. recidiv af væskeansamling og lille obs. pneumoni/meget lille 
obs. pneumothorax. 
Der skal bemærkes, at pt. ikke fik foretaget rtg.kontrol efter 

(fortsættes) 
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(30.01.13) 

30.01.13 

20.00 

31.01.13 

11.46 

07.02.13 

14.05 

15.02.13 

08.30 

Akut afsnit HI 

pleuracentese. 
Afventer rtg.svar og ved behov jr.optag el. amb. notat i forhold til 
svar. 

Læge Marie-Laure Jacobsson/kt 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

Akut afsnit HI 

Vær god at se indledende vurdering. 

HISI HIAIAKUT 

HIAIAKOT 

Undertegnede har i samarbejde med mellemvagt RA gennemset rtg. af 
thorax fra i dag. 
Der ses en hø.sidig pleural væskeansamling basalt på hø. lunge. 
Sammenlignet med seneste rtg. af thorax fra november 2012 er 
infiltratet mindsket noget. Pt. fortæller, at man ved UL-vejledt 
drænering i mandags udtømte ca. 3 liter væske. Der foreligger dog 
ingen rtg. af thorax i forbindelse med denne drænering, hvorfor det 
er umuligt at afgøre, hvorvidt infiltratet er gendannet på 3 dage 
eller om der er bedring i tilstanden. 
Der foreligger ingen mistanke om pneumothorax. 
Blodprøver er i.a., således ingen mistanke om pågående infektion. 
Pt. informeres om ovenstående. Tilbydes indlæggelse på overbelagt 
onk. afd. mhp. vurdering af dagens rtg.billede og vurdering af evt. 
handling på dette, men ønsker ikke indlæggelse. 
Pt.s kliniske tilstand kræver ikke indlæggelse. Opfordres til at 
kontakte onk. afd. i morgen mhp. telefonisk information om evt. 
videre akut behandling. 

Elisabeth Rosen/chhe 
læge 

TELE,FONKONSULTATION HI HIEA HIEA0862 

Onkologisk amb-afs 0862 HI HIEA,0862 

Pt.'s mand ringer ind, da de har været set i Akutmodtagelsen i går, 
obs. pneumothorax. Der blev her taget et rtg.billede, der ikke viser 
tegn på pneumothorax eller pneumoni, men blot hø.sidig pleuravæske. 
De undrer sig over, at det allerede kan være gendannet og spørger 
til, om det er kræften, der vokser. 
Informeres om, at det er meget muligt, at al væsken ikke er blevet 
tømt, og det således ikke er et udtryk for, at væsken er gendannet. 
Pt. har ikke symptomer på dyspnø. Informeres derudover om, at vækst 
af cancer og pleuravæske ikke nødvendigvis hænger sammen, og det er 
først, hvis der begynder at komme et øget tømningsbehov, at man skal 
til at tænke i disse baner. Derudover fortæller manden, at de har 
været utrolig glade for at kunne blive tappet heroppe, og det ikke 
har været lige så smertefuldt som første gang. Er informeret om at 
henvende sig på ny, når der kommer symptomer på åndenød. 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

Camilla Damstrup/vips 
konst. 1. reservelæge 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Der er bevilliget terminaltilskud med ikraft.dato 08.11.12 (brev 
04.02.13). 

/jjoe 

OPERATIONSBESKRIVELSE HI HIEA HIEA0862 

Onkologisk amb-afs 0862 HI HIEA0862 

Pt. med c. pulm., aktuelt i pause, møder til pleurocentese. Det er 3 
uger siden sidst. 
Pt. har på ny symptomer i form af dyspnø. Seneste CT-skanning fra 
08.01.13 og vurderet som stabil sygdom. 
Såfremt frekvensen fortsat stiger, må vi overveje at fremrykke pt.s 
CT-skanning. 

(fortsættes) 
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(15.02.13) 

15.02.13 

14.08 

15.02.13 

14.20 

15.02.13 

18.08 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

Der udføres i 
rp. 

Der løber gul væske i drænet. 

l.a. d.d.
hø.sidig pleurocentese

Proceduren forløber for såvidt uproblematisk, men pt. er meget 
smerteforpint ved gennemgang af pleura, der også er stiv. 
Pt. har forud for proceduren fået 

rp. tabl. Mandolgin 50 mg 
og rp. tabl. Pinex l g 
Ved næste pleurocentese bør pt. få smertestillende min. 1 time før, 
der evt. kan suppl. med Temesta. 
Proceduren er udført af læge Camilla Damstrup. Koag.fakt. og 
trombocytter i orden. 
Inden udskrivelse skal der lyttes på pt. 

NOTAT IND•LAGT/AMBULANT HI 

Laura Diness/jjoe 
konst. 1. reservelæge 

HIEA HIEA0862 

Onkologisk amb-afs 0862 HI HIEA0862 

Pt. er d.d. mødt til hø.sidig pleuracentese. 
Der er indtil videre kommet 2 liter, drænet afklemmes med jævne 
mellemrum, idet pt. synes, at det er ubehageligt, at det bliver tømt 
for hurtigt. 
Er svært generet af tør hoste, hvilket pt. også har været i 
forbindelse med tidl. pleuracentese. 
Det vurderes ikke realistisk, at pt. skulle nå at være sufficient 
tømt, inden amb. lukketid, hvorfor 

rp. indl. i sengeafsn., 
indtil endt pleuracentese. 

Afhængig af pt.s symptomer skal der evt. suppl. med rtg. af thorax. 

Medicin: 
Tabl. Tradolan 50 mg p.n., 
tabl. Panodil 1 g p.n., 
Røde Dråber, 10 dråber p.n., 
opløsning af Kodein Stærk 5 ml, p.n. 

Det skal bemærkes, at pt. tidl. er tømt for ca. 3 liter. 

AMBULANT BESØG HI 

Laura Diness/kkri 
fung. 1. reservelæge 

HIEA HIEA0862 

Onkologisk amb-afs 0862 HI HIEA,0862 

Der kommer faktisk ikke mere i drænet nu. 
Der er kommet i alt 2 1. Pt. ønsker ikke at få drænet seponeret 
endnu, men se an om der kan komme mere i løbet af de næste 30 min. 
Såfremt der ikke kommer mere, skal drænet seponeres og pt. skal 
følges op med rtg. af thorax 
for en sikkerheds skyld. 
Henv. er gjort klar, men ikke sendt, idet undertegnede endnu ikke 
ved, hvorvidt drænet bliver seponeret. 
Opflg. til aftenstuegang. 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

Laura Diness/ljoe0051 
konst. 1. reservelæge 

HIEI HIEI0861 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI HIEI0861 

Pt. har fået foretaget pleuracentese af 2 liter ekssudat, det blev 
planlagt amb., og pt. er løbet af i senge-afd., pga. tidspunktet. 
Der er foretaget rtg. af thorax, som ikke viser de store ændringer, 
sammenlignet med den 30.01., som ogsa var kontrol efter 
pleuracentese. 

(fortsættes) 
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(15.02.13) 

18.02.13 

13.00 

19.02.13 
14.00 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

Der er ingen sikker pneumothorax, pt. er velbefindende og 
UDSKRIVES igen. 

I tilfælde af problemer må pt. kontakte os. 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

Ellen Bork/kkri 
overlæge 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Jeg får en opringning fra vagthavende radiolog angående det rtg. af 
thorax, der er taget i fredags. De ser nu, at der er tilkommet en 
lille pneumothorax på ca. 7 mm lateralt og apikalt. Jeg har ringet op 
til pt. og hun fortæller, at hun synes, det går bedre med de 
pulmonale symptomer, har især mærket bedring af dyspnøen i dag. 
Rådes til at komme ind og få taget et kontrolrtg. af thorax, men har 
ikke mulighed for at komme herind i dag og vi aftaler derfor, at hun 
møder i morgen i TS mellem kl. 9 og 10, der skal her tages 

rp. rtg. af thorax 
Er selvfølgelig informeret om, at såfremt der kommer forværring af de 
pulmonale symptomer, skal hun søge læge straks. 
Pt. informeret om ovenstående og samtykker. 

Camilla Damstrup/band 
Konst. 1. reservelæge 

NOTAT IND•LAGT/AMBULANT HI 
Akut afsnit HI 

HIEI HIEI0861 
HIAIAKUT 

Pt. er kendt med c. pulm., aktuelt i pauseforløb. Gentagen behov for 
pleuracentese. Sidst pleuracenteret d. 15.02., kontrolrøntgen af 
thorax har vist mindre apikal pneumothorax. 
Pt. kommer d.d. til kontrolrøntgen af thorax, der viser tiltagende 
hydropneumothorax. Radiologisk overlæge Hans-Otto Raaschou har 
vurderet, at thoraxdræn vil være mest hensigtsmæssig. 
Pt. føler egentlig subjektiv bedring i forhold til weekenden, men har 
ikke haft den vanlige effekt af pleuracentesen. 
Endvidere ytrer pt. ønske om at få fremskyndet sin CT-skanning, idet 
hun har tiltagende behov for pleuracentese. 

Allergier 
Ingen kendte medikamentelle. 

Medicin 
Tabl. Kodein p.n., 
røde dråber p.n. 

Objektivt 
AT ikke akut medtaget. Funktionsdyspnø. Ikke hviledyspnøisk. Pæne 
farver. 
St.p.: Vesikulær respiration på venstre lunge, dæmpning på det meste 
af højre lunge. 
St.c.: Regelmæssig rytme = perifer puls, ingen hørlige mislyde. 
Abdomen: Blødt og uømt. Nat. tarmlyde. 
Ekstremiteter: Slanke og ingen tegn til DVT. 

Plan 
Undertegnede har konf. med gas.kir. bagvagt, der har vurderet pt.s. 
røntgen af thorax. Han anbefaler, at vi starter med alm. væskedræn 
efterfulgt af røntgen af thorax og ved behov fornyet kontakt til gas. 
kir. mhp. stort thoraxdræn. 
Pt. vil blive drøftet på middagskonference. 
Pt. har tidligere i forbindelse med pleuracentese været meget 
smerteforpint, hvorfor det er vigtigt, der gives Morfin forud for 
indgrebet. rp. 2,5 mg Morfin subkutant forud for 
enten pleuracentese eller pleuradræn. 
Der skal d.d. tages 

(fortsættes) 
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(19.02.13) 

19.02.13 

14.29 

20.02.13 

12.36 

21.02.13 

14.05 

Akut afsnit HI 

rp. hæm., væske- og levertal, og koag. 
status skal være fremskyndet. 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

HI Onkologisk sengeafs 0961 HI 

Pt. er drøftet til middagskonf. 
Der bestilles rp. 

Laura Diness/sped 
læge 

HIEI 

UL-vejledt pleuradræn. 
kontrol-rtg. af thorax, 
til den 20.02. 

HIEI0861 

HIEI0861 

Såfremt pt. bliver resp. dårlig, skal der tages akut rtg. af thorax. 
Ved tiltagende hydropneumothorax skal Kir.afd. kontaktes mhp. kir. 
dræn. 

accepterer. Pt. er informeret om planen og 
Pt. bør få 

dette kan gøres i forbindelse 

fremrykket sin evaluer�ngs-CT, 
på mistanke om progression, 

med udskr. 

Er ikke bestilt fra T5. 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

HI Onkologisk sengeafs 0961 HI 

Laura Diness/kkri 
fung. 1. reservelæge 

HIEI HIEI0861 

HIEI0861 

I det væsentlige synes tilstanden stationær, men hun har - af gode 
grunde - smerter i og nær indstiksstedet. 
Ikke hviledyspnøisk. 
Drænet er senest tømt for 3 timer siden, siden da er der ikke rigtigt 
kommet mere, men forinden korn der hærnoragisk væske. 
Vi skal, i eftermiddag, have 

rp. rtg. af thorax. 
Og i morgen skal vi gentage 

rp. 
Desuden skal hun have fast 

rp. 

rtg. af thorax. 

tabl. Tradolan 50 mg x 4 
+ p.n.

Har hidtil haft Pinex og Tradolan p.n., men under aktuelle er det 
hensigtsmæssigt med mere fast, analgetisk beh. 

NOTAT IND•LAGT/AMBULANT HI 

HI Onkologisk sengeafs 0961 HI 

Mogens Hansen/kkri 
overlæge 

HIEI HIEI0861 

HIEI0861 

Pt. har været til rtg. af thorax både i går og i dag, der fortsat 
viser væskespejl. Der er dog aftagende hydropneumothorax. 
Der er det sidste døgn ikke været produktion i drænet. Pt. er 
velbefindende og føler klar bedring i åndenød. 
Vi aftaler sep. pleuradræn 

rp. kontrolrtg. af thorax 22.02.13 
Såfremt pt. bliver akut respiratorisk dårlig, skal der tages akut 
rtg. af thorax og evt. kontakt til kir. afd. rnhp. lungedræn. 

Grundet pt.s tiltagende behov for pleuracentese, bestilles der 
rp. fremskyndet evaluering CT thoarax 

og abd. obs. progression 
gerne i løbet af næste uge. 
Pt. er inf. om, at vi kontrollerer med rtg. og jeg endvidere 
fremskynder CT-skan. Såfremt der er den tilstrækkelige effekt 
vurderet ved rtg. af thorax, kan det fortsat blive nødvendigt med 
stort lungedræn. 
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22. 02 .13 

10.45

25.02.13 

12.08 

28.02.13 
14.15 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

Subjektivt ganske velbefindende. 

HIEI HIEI0861 

HIEI0861 

Radiologisk kan ikke se nogen signifikant ændring siden i går. 
Der resterer en lille pneumothorax apikalt. 
Synes godt vi kan lade hende gå på 

orlov 
Hun må selvfølgelig komme ind til os igen, hvis hun bliver mere 
dyspnøisk, men ellers møder hun mandag formiddag d. 25.02.13 med 

nyt rtg. af thorax 
og så kan vi herefter videre tage stilling. 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

Mogens Hansen/ljoe0051 
overlæge 

BIEI HIEI0861 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI HIEI0861 

NSCL, pulmonalt adenokarcinom. Har været i observationsfase efter 1. 
linje pallierende kemoterapi, Carboplatin og Vinorelbin, 4. serie 
givet 8.11. 
Nu indl. med hø.sidigt ekssudat, lille pneumothorax apikalt efter 
drænage. 
Har været på orlov i hjemmet efter sidste seponering af dræn. 
Respiratorisk velbefindende. Har alene observeret tendens til 
kortåndethed i forbindelse med eksposition fra røg fra brændeovn. 

Objektivt 
Ingen hvile- eller taledyspnø. 
St.p.: Dæmpning og nedsat respirationslyd på hø .. bagflade, vesikulær 
respiration på ve. side. 
Der er taget fornyet rtg. af thorax: Endnu ikke beskrevet, men ved 
gennemsyn synes der ganske uændret lille pneumonothorax helt apikalt 
+ et hø.sidigt ekssudat.

Konklusion 
Der har været luftet overvejelser omkring stort dræn, såfremt pt. 's 
gener er tiltaget eller ikke aftaget. I betragtning af den kliniske 
tilstand og uændret, men helt apikalt mindre pneumothorax skønnes der 
ikke at være indikation herfor. Ovennævnte er afkonf. med overlæge 
Mogens Hansen, som har set pt. tidligere. 

Plan 
Pt. kan UDSKRIVES til hjemmet, 
med givet råd om genhenvendelse såfremt respirationssymptomer 
tiltager. Vi planlægger 

rp. 

rp. 
Pt. har i dag ligeledes været 
og øvre abd. 
Vi beder om rp. 
forbindelse med fremødet til 

AMBULANT BESØG HI 

kontrolrtg. af thorax i slutningen 
af ugen med 
klinisk kontrol hos Fahimeh Andersen 

til evaluerings-CT-skanning af thorax 

foreliggende beskrivelse heraf i 
klinisk kontrol. 

medicin iht. EPM 
Ulla Feen/vips 
1. reservelæge

HIEA HIEA0862 
Onkologisk amb-afs 0862 HI HIEA0862 

Pt. møder i dag til svar på CT-skanning af thorax og abd. 
Pt. er kendt med non-småcellet lungecancer, adenokarcinom, har fået 
Carboplatin og Vinorelbin, afsluttet beh. i november 2012. Ved 1. 
kontrol 3 mdr. efter, dvs. i slutningen af januar, fandt man ingen 
tegn på yderligere sygdomsaktivitet, dvs. uændret status. 
Pt. blev indl. i sidste uge med pleuraekssudat og blev tappet for 
dette. Der var en lille pneumothorax, som ikke har været 

(fortsættes) 
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(28.02.13) 

08.04.13 

09.45 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

beh.krævende. 
Ved amb. besøg i dag har pt. det betydeligt bedre. Får svar på CT
skanning af thorax og abd., som blev foretaget for 2 dage, fremrykket 
fra april md., hvor det var planlagt. Denne CT-skanning viser uændret 
status hvad ang. pt.s lungecancer. Abd. uændret uden sygdom. Ingen 
knoglernetastaser. Pt. har haft pleuraekssudat for en uge siden, det 
er hensigtsmæssigt at give pt. en kontrol tid om ca. l½ md., dvs. 

rp. kontrol CT-skanning i uge 15 og til 
svar hos undertegnede mandag 
den 15.04.13 

Ovenstående plan konf. med overlæge Henrik Anker Nielsen og vi er 
begge enige. Desuden blev pt. informeret om at ved evt. forværring af 
AT el. nytilkomne ....... gener må pt. kontakte os. 
Der sendes recept på Panodil 1 g p.n. maks. x 4 og på hostestillende 
mixt. 8 mg/ml, 3 ml p.n. maks. x 3. 
Efter pt.s eget ønske sep. fast Tradolan 

cont. tabl. Tradolan 50 mg p.n. maks. x 4 
Fahimeh Andersen/jjoe 

AMBULANT BESØG HI 

Onkologisk amb-afs 0862 �! 

overlæge 

HIEA HIEA0862 

HIJ!:Jl0862 

Pt. kendt med c. pulm., non SCLC. Tidligere beh. med Carboplatin og 
Vinorelbin afsluttet nov. 12. 
Herefter pleuracenteret x flere. Kommer i dag med smerter i thorax og 
forstoppelse. 

Anamnese: 
Pt. fortæller, at hun i forb. med CT-skan. skulle tage trøje over 
hovedet og i den forb. fik en jagende smerte i thoraxvæggen på side 
under hø. arm. Har efterflg. været palpationsøm samme sted. Har 
smerter, når hun trækker og specielt når hun hoster. Ingen 
hjertebanken eller trykkende fornemmelse i brystkassen, men øvrige 
traumer. 
Hvad angår obstipation har pt. ikke fået taget sit laksantia. 
Har i mod smerter i thorax taget øget dosis Tradolan og blevet 
forstoppet af dette. Har haft afføring senest i går. Drikker 2 liter 
væske dagligt. 

Objektivt: 
Pt.s thorax inspiceres og der ses ingen rødme eller hævelse. Pt. er 
direkte palpationsøm i midtaksillærlinjen under hø. arm, ingen øvrig 
ømhed. 
St. p.: ve.sidig ves. resp. på hele lungefladen, hø.sidig ves. resp. 
på øverste tredjedel til halvdel af lungefeltet. Ingen hørbar 
respirationslyd nederste på hø. side, formentlig pga. væske. Pt. er 
ikke dyspnøisk i øvrigt. Pt. har endvidere ømhed i arret fra sidste 
pleuracentese, ingen infektionstegn her omkring. Suff. cikatrice. 

Behandling og plan: 

Hvad angår pt.s smerter i thorax er der formentlig tale om en muskel
eller ribbensrelateret smerte fra overbelastning eller forstrækning. 
Pt. foreslås Ibuprofen, men kan ikke tåle dette, da hun tidl. har 
fået svære mavesmerter af dette. Der vælges derfor 

rp. Kodein 25 mg p.n., maks x 3 
da dette også virker hostedæmpende. 
Pt. orienteres om Kodeins forstoppende virkning, og da hun i forvejen 
har problemer med forstoppelse 

cont. Lactulose 15 ml x 2 dagligt 
rp. Movicol brev efter behov 

instrueres i dette, instrueres endvidere i 
rigeligt væskeindtag og bevægelse 

Pt. er ikke generet af dyspnø og der er derfor ingen grund til at 

(fortsættes) 
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(08.04.13) 

15.04.13 

12.40 

19.04.13 

10.30 

HI Onkologisk amb-afs 0862 

overveje pleuracentese. 
Der lægges recepter p� 
Pt. og dennes ægtefælle 

Movicol og Kodein på receptserveren 
er inf. om ovenstående. 

Maria Holst Hansen/ljoe0051 
Reservelæge 

AMBOLANT BESØG HI 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Pt. er kendt med c. pulm., non-småcellet. Beh. med Carboplatin og 
Vinorelbin, afsluttede dette i november 2012. Herefter pleurocentese 
x flere. Pt. møder i dag til svar på CT-skanning af thorax og abd. 
CT-skanning viser status quo. Pt. har været i kontakt med T5-læge den 
08.04.13 pga. smerter i hø. thoraxhalvdel og forstoppelse. 
Smerterne nu aftagende. Forstoppelsen også gået over, da pt. indtager 
Movicol med nogen effekt. 
Vi får en lang snak om ............. , pt. er helt indforstået med den 
givne information og accepterer dette. 

Objektivt 

Ikke akut påvirket. Ingen dyspnø. 
Hals og perifere glandler: Ingen palp. lymfeknuder på halsen, 
periklavikulært el. i aksil bilat. 
St.p.: Vesikulær resp. med nogen basal krep. sv.t. hø. side og 
resp.lyden er meget svag, tydeligvis pga. væske. 
St.c.: regelmæssig hjerteaktion lig perifer puls, ingen hørlige 
mislyde. 
I forbindelse med kontakten den 08.04.13 blev der taget en række 
blodprøver, også D-dimer. Denne på 3,9. Pt. virker på ingen måde akut 
påvirket. Er i sin habitualtilstand. 
Undertegnede tager ny kontakt til Thomas B. R. og vi kigger sammen på 
pt.s CT-skanningsbilleder. Umiddelbart er der ikke tegn på nogen 
emboli i de store kar. Vi bliver enige om, at ved evt. forværring af 
AT, dvs. forværring af hoste og åndenød, må pt. kontakte os akut. 
Hvis dette sker må der tages specifik CT-skanning mhp. obs. 
lungeemboli. Som anført er pt. fuldstændig i sin habitualtilstand med 
normal SAT og der er aktuelt ingen akut forværring af AT. 
Pt. og ægtefælle er helt indforstået med plan, accepterer dette. 
Også foretaget ekg, som viser normale forhold. Pt. bookes til 

kontrol CT-skanning i uge 24 
og svar hos undertegnede i uge 25 
Det skal igen understreges, at ved evt. forværring af AT må pt. 
kontakte os. 

Fahimeh Andersen/jjoe 
overlæge 

AMBOLANT BESØG HI HIEA HIEA0862 

Onkologisk amb-afs 0862 HI HIEA0862 

56-arig kvinde med ikke småcellet lungecancer, er set af Fahimeh
Andersen 25.4. og pt. har allerede dengang ved fremmøde i forbindelse
med en forstrækning for 14 dage siden ondt i hø. side af thorax. Har
i den forbindelse taget smertestillende i form af Tradolan, hvorved
hun er blevet forstoppet. Denne forstoppelse er nu gået over og pt.
tager jævnt Movicol samt laktulose og dette har fået gang i maven,
sidst gang i denne igår og der går luft.
Obj.: vågen og klar, varm og tør. AT upåvirket. ET over middel.
Pæne farver, ingen hvile- eller funktionsdyspnoe.
Abd.: adipøst, blødt, uømt,uden palp. pat. udfyldninger. Nat.
tarmlyde. Frie, uømme nyreloger.
Pt har været lidt underligt smertedækket med Pinex suppleret med
Tradolan og det aftales, at fra nu af får pt.

rp. Pinex 1 g x 3 
sammen med rp. Burana 400 mg x 3 
og for ikke at ødelægge pt.s mave, som åbenbart er sart, 
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(19.04.13) 

22.04.13 

11.36 

25.04.13 

14.00 

25.04.13 

15.06 

26.04.13 
17.20 

26.04.13 

17.49 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

rp. Pantoloc 40 mg x 1 
Det aftales, at pt. går hjem og ved forværring af situationen 
kontakter hun afd. igen. 

ovl. Poul Lange/ibre 

TELEFONKONSULTATION HI HIEA HIEA0862 

Onkologisk amb-afs 0862 HI HIEA0862 

Pt. kontakter T5 telefonisk, da hun i sidste uge er blevet øget og 
ændret i smertebeh. til Pinex 1 g x 3 og Burana 400 mg x 3 + Pantoloc 
40 mg x 1 pga. torakale smerter efter forstrækning. 
Pt. er i sidste uge vurderet ved PL. Notatet ikke skrevet, men 
aflyttet. 
Pt. ringer nu og spørger, om hun må øge Burana til 600 mg x 3, 
hvilket accepteres. 
Derfor cresc. Burana 600 mg x 3 
Pt. må kontakte TS-funktionen, hvis hun fortsat ikke er suff. 
smertedækket efter et par dage. 

Maria Holst Hansen/ljoe0051 
Reservelæge 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 
Onkologisk amb-afs 0862 HI 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Der ringes til onk amb 0862 fra lab at der er fundet s.ka på 6,5. 
Patient har nået at forlade afdelingen inden svaret var færdigt. 
Patient er telefonisk kontaktet og det aftales at hun møder i 
modtagelsen mhp resonium behandling. 
Patient er meldt til CVI 

Anette Kolby Sygeplejerske 

NOTAT IND,LAGT/AMBULANT HI 

Onkologisk amb-afs, 0862 HI 

HIEA 

Grundet sygdom er ut. blevet bed om, at hjælpe i T5. 

HIEA10862 

HIEA0862 

Der resterer kun enkelt problemstilling med denne pt., der er mødt i 
dag og i følge personalet ligner sig selv og ikke akut påvirket og 
går hjem. 
Problemstillingen er om hun er lidt ikterisk og der er taget 
blodprøver, men de foreligger aktuelt ikke. 
Pt. er lovet, at stuegangsgående læge på 0861 i aften vil se 
blodprøverne og kontakte pt. Som det beskrives får blodprøver ikke 
nogen terapeutiske konsekvenser akut, hvis bilirubin skulle være let 
for høj et. 
Sygepl. fra TS vil orienterer onkologisk bagvagt om planen. 

NOTAT IND,LAGT/AMBULANT HI 

Lars Drivsholm/ljoe 
overlæge 

HIKI HIKI0161 
HI Onkologisk sengeafs 0861 HI HIEI0861 

Nedenstående notat af 25.04.2013 kl 14.00 er ikke korrekt. Notatet er 
ved en fejl skrevet i denne patients journal. 

Anette Kolby sygeplejerske 

NOTAT IND,LAGT/AMBULANT HI HIKI 

Akut afsnit HI 

56-årig kvinde kendt med c. pulm. med levermetastaser.
Aktuelt i pauseforløb.

Allergier: 

Ingen kendte. 
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(26.04.13) Akut afsnit HI 

Dispositioner: 

Ingen kendte. 

Expositioner: 

Ingen kendte. 

Tidl.igere: 

Pt. fik i august 2012 diagn. ikke-småcellet lungecancer med 
udbredning til lever, modsat lunge og lymfeknuder i bughulen. 
Kemoterapi afsluttet i dec. 2012 - aktuelt i pauseforløb. 
Er de sidste 2 mdr. blevet pleuracenteret gentagne gange. 
08.04.2013: indl. pga smerter i thorax samt forstoppelse - udskr. med 
laxantia. 
Ingen andre kroniske sygdomme. 

Aktuel.t: 
Pt. var til kontrol på onk. amb. igår og fik ifm dette taget blodpr., 
som viste markant forhøjede levertal. Pt. blev ringet op fra lab. 
igår aftes og fik besked på at møde op i modt. idag. 
Pt. fortæller, at hun i løbet af de sidste 2-3 dage har bemærket, at 
hun bliver tiltagende gul. Har samtidig haft kitfarvet aff. og mørk 
urin. Har været afebril indtil idag og ingen smerter under hø. 
curvatur. Har de sidste 2 uger haft smerter i thoraxvæggen på siden 
under hø. arm. Har været indl. for dette den 08.04. på onk. afd. og 
blev vurderet som muskel- eller ribbensrelaterede smerter. 
Ingen kvalme eller opk. 

Øvrige organsystemer: 

C-P: pt. er pga sin cancersygdom generet af hoste og hæmoptyse.
Følges af onk. mhp dette.
Ellers systematisk adspurgt: ingen klager.

Alkohol.: 

Intet dgl. forbrug. 

Tobak: 

Tidl. ca. 10 pakkeår. 

Medicin: 

Tabl. Ibuprofen 600 mg x 3 dgl. 
Panodil 2 tabl. x 3 dgl. 
Klorsoxazon 250 mg x l om aftenen. 
Pantoprazol 40 mg x 1 mane. 

Socialt: 
Bor med æf. i eget hus. 

Objektivt: 

God AT, upåvirket. ET over middel. 
Vågen og klar, orienteret. 
Normale farver, varm og tør. 
Værdier: RF 16. SAT 95. Puls 76. BT 167/84. 
Øjne: ikteriske sclerae. Runde og egale pupiller, reag. nat. for lys. 
Collum: Ingen tegn til struma, adenit eller halsvenestase. Ingen 
nakkerygstivhed. 
St.p: ve.sidig ves. resp. på hele lungefladen. Hø.sidig ves. resp. 
apicalt, men ingen hørbare resp. lyde på resten af hø. side. 
St.c.: Regelmæssig rytme, ingen mislyde. 
Abdomen: udspilet abdomen med tympanisme. Let palp. ømhed under hø. 
curvatur. Ingen indir.- eller slipømhed. Ingen organomegali. Normale 
tarmlyde. 
Expl. reet: ikke udført, at pt. har smerter ved sideleje. 
Ekstremiteter: Normal kraft og sensibilitet, fri bevægelighed. Ingen 
ødemer, normal puls i a. dorsalis pedis bilat. Ingen dyb lægømhed. 

(fortsættes) 
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(26. 04 .13) 

27.04.13 
12.29 

27.04.13 

17 .11 

Akut afsnit HI 

ParakJ.inik: 
Bilirubin 101. ALAT 265. Bas.fosfat. 1110. LDH 1360. Leukocytter 6,8. 
CRP 31. Hb 8,4. 

Konklusion og plan: 
56-årig kvinde kendt med c. pulm. med levermetastaser. De sidste 3
dage blevet tiltagende ikterisk med kitfarvet aff. og mørk urin. Har
markant forhøjede lever-/galdetal.
Der er taget temp. kl. 18 og pt. er subfebril med temp. på 37,6.
Ingen mavesmerter. Ingen kvalme eller opk.
Obj. er pt. let palp. øm under hø. curvatur og abdomen er udspilet.
Ingen indir. ømhed. Ingen slipømhed.
Paraklinisk: Bilirubin 101. ALAT 265. Bas.fosfat. 1110. LDH 1360.
Leukocytter 6,8. CRP 31. Hb 8,4.
Pt. henvises til rp. UL-skanning i
morgen
mhp vurdering til ERCP.

rp. 
midnat. 

faste fra 

Pt. er konf. med BV Morten Boe. 
Pt. er informeret om ovenstående og samtykker. 

Samra Ahmed/mlf 
Stud med. 
Supervis. Morten Boe 
Læge. 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 
Akut afsnit HI 

HIKI HIKI0161 
HIAIAKUT 

UL-abdomen viser: Flere afrundede metastaser i begge leverlapper. 
Venstre leverlap forstørret, denne ses med en galdestase, formentlig 
som følger af tryk fra metastase. Ingen ekstrahepatisk galdestase, 
slank galdeblære. 
Øvrige intraabdominale forhold ikke beskrevet. 
Har ikke fået taget blodprøver 

rp. 
siden i går ved modtagelse, 

fornyede levergaldetal og 
infektions tal 

Pt. er til morgen afebril, fortsat smerteforpint, primært fra højre 
side af ribben samt højre lunge. Dette er habituelt. 
Pt. er diskuteret med overlæge Carsten Sørensen, aktuelt ikke 
indikation for intervention. Vi fastholder planen med kontroltal d.d. 
Pt. er forelagt, at vi er nødt til at vurdere dagens UL-skanning samt 
forventeligt også supplere med CT-skanning for at vurdere teknisk 
mulighed for at gennemføre ERCP. Alternativt må man udføre PTC. 
Pt. angiver fortsat ekskretmisfarvning og moderat ikterisk. 
Såfremt infektionstal ikke er steget kan pt. gå på orlov til mandag. 
Såfremt der er stigende tal bør pt. indlægges, dette vil vi forsøge 
af gøre i onkologisk regi. 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

Akut afsnit HI 

Andreas Karlsen/adam 
Læge 

HIKI 

Pt. har været til intrahepatisk UL-skanning der viser let 
intrahepatisk galdestase i venstre leverlap. 
Der er en slank choledocus. 
Paraklinisk har pt. d.d. bilirubin steget fra 101 til 124, 
leukocytter fortsat normale og CRP stationært på 29. 

Objektivt 
Hun fremstår mere kronisk end akut medtaget. 

HIKI0161 
HIAIAKUT 

(fortsættes) 
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11.11 

Akut afsnit HI 

Konklusion 
Spørgsmålet er om denne pt. vil have gavn af en ERCP idet hun som 
anført har en slank choledocus, har kun stase i venstre side. 
Det er muligt at hun i stedet for skal have anlagt et PTC-dræn. Idet 
hun er så upåvirket, aftaler jeg med hende at hun går hjem på orlov, 
møder fastende mandag morgen, indlægges på 151 eller 161 til videre 
plan, og vi skal til rtg.konf. mandag se hendes UL-billeder og 
diskutre videre plan. 
Pt. er informeret og accepterer. 
Hun er desuden informeret om at henvende sig før ved febrilia eller 
forværring i hendes tilstand. 

NOTAT IND,LAGT/AMBULANT HI 

Kir sengeafs 0161 HI 

Stine Høyrup/adam-vikar 
I.res.læge

HIKI 

Pt. kommer tilbage fra orlov mhp. videre plan. 

Subjektivt 

HIKI0161 

HIKI0161 

Pt. har de sidste 2 uger bemærket, at hun er blevet tiltagende gul, 
har kitfarvet afføring og mørk urin. Er desuden til tider øm i det 
øverste af abdomen, smerterne kan vare i op til 1½ times tid og 
forsvinder derefter. Er ikke febril. Har gang i maven. 
Nedsat appetit de sidste to uger. Opkast i går pga. meget kvalme. 
Kan fint indtage væsker per os. 

Ingen åndenød, ingen brystsmerter. Smerter sv.t. højre side af 
ribben, trykket pga. kraftig hoste. Kendt med hostehæmoptyse pga. 
cancersygdomn. 

Objektivt 
Pt. er vågen, 
medtaget. 
Hud: Lettere 
BT 136/82. 

klar og orienteret. Ikke akut påvirket. Lettere kronisk 

ikterisk, varm og tør. 
Puls 83. Sat. 93 (er kendt med dette). 

Temp. i øret 36,8. 
Ingen ilttilskud. 

RF 12. 

St.c.: Regelmæssig hjerteaktion = p.p. Ingen hørlige mislyde. 
St.p.: Vesikulær respiration venstresidigt, højresidigt basalt intet 
luftsskifte. Ingen bilyde. 
Abdomen: Udspilet, palpationsømhed medialt under begge kurvaturer og 
midtabdominalt kranielt umibilicus. Ingen indirekte eller slipømhed, 
ingen defence. Normale tarmlyde. 
Øjne: Ikteriske sclera. Runde og egale pupiller. 

Paraklinisk 
stigning i bilirubin til 146 (124 for 2 dage siden). 
INR 1,0. Leukocytter 6,4. 
Afventer resterende blodprøvesvar, der må forventes forhøjede 
levertal. 

Plan 
Pt. er konfereret med overlæge Frank Ulveman, der findes indikation 
for ERCP, taget pt.s unge alder i betragtning og at ERCP muligvis 
k�nne afhjælpe nogle af pt.s symptomer. Pt. er informeret om 
indgrebet og risikoen for blødning og perforation. 
Der foreligger en normal INR 1,0 og trombocytter 329. 

rp. booke pt. i Orbit 
rp. anæstesitilsyn 
rp. præ-medicin og tromboseprofylakse 

Pt. taler med anæstesi i dag og går derefter på orlov indtil i morgen 
kl. 7. 30. 
Skal møde fastende. 

(fortsættes) 
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Kir sengeafs 0161 HI 

Pt. er informeret om plan og samtykker. 
Pt. er konfereret med overlæge Frank Ulveman. 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

Kir sengeafs 0161 HI 

Anna Skov/chan-elev 
reservelæge-vikar 

HIKI HIKI0161 

HIKI0161 

56-årig kvinde kendt med cancer pulmonalis, afsluttede kemo i
november 2012, kontrol under pause.
De seneste par uger haft påvirkede lever- og galdetal, abdominalia i
øvre abdomen og kitfarvet faeces og mørk urin.
Kvalme.
Der findes indikation for ERCP ved overlæge Frank Ulveman.

TELEFONKONSULTATION HI 

Onkologisk amb-afs 0862 HI 

Anna Skov/chan-elev 
reservelægevikar 

HIEA HIEA0862 

HIEA0862 

Ut. kontaktes af pt.s ægtefælle, som oplyser, at pt. aktuelt er 
indlagt på kir. Pt. har de sidste par uger haft påvirkede lever- og 
galdetal med mavesmerter i kitfarvet fæces. 
Pt. har en bilirubin på 146 og stigende levertal med LDH på 1320, 
basisk fosfatase 1140 og ALAT 268. 
Til ægtefællen er sagt, det vil være bedst, at han snakker med læger, 
der går stuegang på pt. på kir. afd., men i flg., hvad jeg kan læse i 
OPUS, har man aftalt, at overlæge Frank Ulvemann, vil vurdere 
aktuelle mhp., om der findes indikation for ERCT. 
Til ægtefællen er sagt, at lige så snart pt. er færdig på kir. afd., 
må pt. have en tid hos undertegnede mhp. videre onkologisk beh. 

OPERATIONSBESKRIVELSE HI 

Kir sengeafs 0161 HI 

Fahimeh Andersen/ljoe0051 
overlæge 

IUKI HIKI0161 

HIKI0161 

Pt. identificeres ved overlæge Frank Ulveman, der gøres "time out" 
ved ut. 

I 
gøres 

UA 
KUJK02 ERCP 
KJKE02 Transduodenal papillotomi 
KJKE18 Indsættelse af stent i galdegang 

Indikation 

Galdegansobstruktion sv.t. det ve. galdetræ, set på UL. 

Procedure 

Duodenoskopet nedføres glat, og papillen opsøges. Via papillotomet 
indføres guiden, først pancreasgangen. Det lykkes efterflg. af føre 
guiden intrahepatisk og fremstille kolangiogram. Her ses et meget 
spinkelt galdetræ sv.t. hø. leverlap, mens der på ve. side ses 
tydelig dilatation ned mod et område lige inden bifurkaturen. 
Der oplægges uncovered Wallstent 80 cm, og man forsøger herefter at 
komme ud i det ve. træ, men uden helt. Wallstenten ekspanderer 
formentlig ikke tilstrækkeligt til at man kan passere igennem 
maskerne. 
Der er gjort papillotomi. 
Peroperativt er givet i.v. Gentamycin 160 mg. 
Vi må de næste dage afvente effekt af stenten. Der er ikke 
behandlingsmulighed i form af ny ERCP eller PTC. 

Operatører: Helle Lund og Frank Ulveman. 

(fortsættes) 
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13.09 

02.05.13 

11.22 

03.05.13 

12.13 

Kir sengeafs 0161 HI 

NOTAT IND,LAGT/AMBULANT H.I 

Kir sengeafs 0161 HI 

Er egentlig velbefindende i dag. 
hvilket er følger efter skopien. 
stent så godt som det var muligt 
se hvor stor effekt den har. 

Helle Lund/msko 
afd. læge 

HIKI HIKI0161 

HIKI0161 

Der er lidt uro i øvre abdomen, 
Orienteres om at der blev anlagt 
og at man må følge galdetallene og 

Pt. har lidt svingende appetit, har spist en banan i går, men havde 
kvalme i morges. Der var god effekt af kvalmestillende, som man evt. 
kan give igen. 
Jeg har justeret pt.s Burana, som hun synes hun har haft god effek af 
de sidste par uger til 600 mg x 3. 
Tilstede ved stuegang er vir og jeg orienterer om, at den kirurgiske 
procedure som sådan er udført. 
Jeg har herefter kontaktet bagvagten på onk. afd., Poul Lange og 
orienteret ham. De har ikke umiddelbart mulighed for at tage pt. i 
dag på grund af overbelægning, men vil vende tilbage så snart det er 
muligt. Jeg synes ikke umiddelbart, at pt. er til at udskrive 
indenfor de nærmeste par dage. 
Som anført ser de kirurgiske muligheder fremover yderst begrænset ud. 
Jeg har ikke direkte sagt dette til pt. 

NOTAT IND,LAGT/AMBULANT HI 

Frank Ulveman/emp 
overlæge 

HIKI HIKI0161 

Kir sengeafs 0161 HI HIKI0161 

Pt. har det lidt bedre i dag. Det trykkende ubehag i abdomen er 
forsvundet. Appetitten er ikke stor. Dagens bilirubin viser en lille 
stigning, er nu 173. Den kan stadig nå at vende, men optimismen er 
nok begrænset. Jeg har ikke orienteret pt. om dagens lab. tal. Der 
kan være grund til en smule tålmodighed endnu. 
Jeg stiler fortsat mod at pt. flyttes til onkologisk regi. 

NOTAT IND·LAGT/AMBULANT HI 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

Pt. har kvalme og behov for 

Frank Ulveman/chan-elev 
overlæge 

HIEI HIEI0861 

HIEI0861 

rp. fast Emperal 20 mg, ½ time før hvert 
hovedmåltid 

Tager ikke længere sep. Burana 
Pt. er informeret om aktuelle sygdomsstatus og at aktuelle UL 
desværre har vist tegn på levermetastaser, som i lyset af aktuelle må 
vurderes som et udtryk for progression. 
Vi tager levertal i morgen og på mandag 
Bilirubin fra i dag stabiliseret. 
Vi har talt om, at vi håber på effekt af stenten og såfremt der 
kommer betydelig bedring af levertallene, kan evt. neopl. beh. komme 
på tale i form af Alimta eller Tarceva. 
Pt. spørger selv, om dette er endestationen og jeg har sagt, at vi 
ikke kan afvise dette. Vi håber dog på effekt af stenten. 
Under alle omstændigheder er det vigtig at prioritere tiden og jeg 
har tilbudt pt. og ægtefælle enestue, og da dette ønskes, vil vi 
forsøge at etablere dette. 
I lyset af aktuelle progression, mener jeg det er usigtsløst at 
foretage genoplivsningsforsøg ved evt. hjerte- eller 
respirationsstop. der findes ikke indikati,on MA�-team 
eller intensiv 

Det er dog fortsat rimeligt at EWS-score pt. og at ernæringsscreene 
pt. 

(fortsættes) 
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05.05.13 

12.44 

06.05.13 

15.19 

07.05.13 

09.30 

HI Onkologisk sengeafs 0961 HI 

Både pt. og pårørende er ganske 
påvirket af situationen og jeg har derfor valgt ikke at inf. pt. og 
pårørende om aktivitetsniveau, da jeg ikke mener, pt. og pårørende 
aktuelt er i en stand til at kunne profitere deraf. 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

HI Onkologisk sengeafs 0961 HI 

Henrik Anker Nielsen/ljoe0051 
overlæge 

HIEI HIEI0861 

HIEI0861 

Pt. har haft temp. stigning igen igår aftes, den er normaliseret til 
morgen, men hun virker let påvirket og utilpas. Levertallene er 
uændrede høje, der er ikke tegn på effekt af stenten. CRP er 
ligeledes svært forhøjet, men kan ligeså vel skyldes tumorbyrden. 
Palliativt mener jeg, der er indikation for antibiotisk behandling 

rp. inj. Zinacef 1500 mg x 3 dagl. i.v. 
og rp. inj . Metronida zol 5 O O mg x 3 

Der er taget venyler. 
Pt. giver udtryk for, at hun er ved at være klar over situationen nu, 
og der ikke er effekt af anlæggelsen af stent. Vi taler lidt om mere 
fast smertestillende medicin, som pt. har været tilbageholdende med 
og hun accepterer. 

rp. 

samt rp. 

Vi tager 

Fentanylplaster 25 mikrogr./time, 
skiftes hv. 3. døgn 

tabl. morfin 10 mg p.n. eventuelt 
som injektion uden maks. x 6 

blodprøver igen i morgen, 
men umiddelbart ser det ud 
er ikke indikation for EWS 
palliativt. 

som om pt. er i et terminalt forløb, der 
og aktivitetsniveauet er udelukkende 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

HI Onkologisk sengeafs 0961 Hl 

Ellen Bork/band 
overlæge 

HIEI HIEI0861 

HIEI0861 

Bilirubin for nuværende i uændret niveau siden stentanlæggelse 30.4. 
Til gengæld er der kommet stigende CRP i samme periode og tilkomst af 
febrilia, formentlig pga. stentanlæggelsen, og pt. er sat i relevant 
antibiotisk beh. 
Klinisk er pt. rimelig velbefindende, men fortsat ikterisk. 

Ved gennemgang af pt. 's leverparametre over tid kan det synes lidt 
påfaldende, at CT-skanning den 5.4., dvs. umiddelbart før aktuelle 
udvikling, ganske vist beskriver hypodense processer i leveren, men 
ikke mange og overvejer hæmangiomer, da de samme processer har været 
PET-negativ i forbindelse med skanning i 2012 på Gentofte. Samtidig 
er der ved UL af galdevejene før indsættelse af ovennævnte stent set 
forholdsvis beskeden intrahepatisk galdestase og kun i ve. leverlap. 

Plan/konklusion 
Fortsat i.v. antibiotisk beh. 
Udelukkelse af alternative årsager til leverpåvirkning. 

rp. pausering af Panodil 
rp. hepatitisparametre og immunglobuliner 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

Diætistafs.HI 

Diætetisk beskrivelse 

Ulla Feen/vips 
1. reservelæge

HIEI HIEI0861 

HIDADIÆT 

Henvisningsarsag:Pt. henvist grundet nedsat kostindtag samt kvalme og 
madlede. 
Nuværende kost: sygehuskost og findelt. 

(fortsættes) 
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Diætistafs.HI 
Motivation: Pt. vil gerne spise og drikke, men har ikke haft appetit 
til det serverede kost, oplyser at have fået "appetitfremmende" 
medicin igår hvilket har hjulpet lidt. 

Diætetisk problemstil.l.ing og behov 
Pt. har ikke spist og drukket sufficient i den seneste tid, har dog 
taget på i vægt OBS væske?? Pt. har kvalme og madlede og har det 
faktisk bedst med smagsneutrale fødevarer som kartoffelmos og 
risengrød samt friske frugter. 
Vægt:90,9kg (habituelt ca. 89kg) 
Højde:169cm 
BMI:31 
Energibehov: ca. 9000kJ og 95g protein og 2700ml væske. 

Diætetisk intervention 
Plan: Kosten tilpasses i samarbejed med pt. som skemakost. 
Formål.: At bedre ernæringstilstand. 
Socialt: pårørende tilstede ved samtalen da han også sover på stuen. 

Diætetisk monitorering 
Evaluering: Opfølgning primo uge 20. Pt. bør vejes x 3/uge. 
Sam.arbejde og accept: Pt. er indforstået og accepterer planen. 
Udleveret: % 

Maria Fray 
kl. diætist 

NOTAT IND•LAGT/AMBOLANT HI 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 
HIEI HIEI0861 

HIEI0861 
Det drejer sig om en 56-årig kvinde, kendt med cancer pulmonis non 
småcellet, adenokarcinom. 
Pt. er allerede tilknyttet onkologisk afd. siden 2012, som anført 
pga. diss. pulmonalt adenokarcinom. Fik eterfølgende palliaerende 
kemoterapi med Carboplatin og Vinorelbine. Efter kemoterpi har pt. 
været til kontrol CT-skanning. Senest d. 05.04.13 som vurderes til 
status quo, det vil sige uændret og pt. skulle fortsætte med videre 
kontrol. 
2 dage efter pt. har været i amb., har hun igen haft kontakt med amb. 
og er blevet set af en kollega Poul Lange på det tidspunkt begynder 
pt. at får stigende basisk fosfatase og LDH og siden da er der gået 
betydeligt ned ad bakke med aktuelle levertal, med basisk forfatase 
på 1380, LDH 216, PP 0,52, bilirubin 151. 
Pt. har været indl. hos kirurgerne d. 25/4 og under indl. hos 
kirurgerne har man foretaget UL-skanning af leveren, som viser 
levermetastaser, naturligvis progression og pt. fik anlagt ERCP uden 
større effekt. Man har på et tidspunkt diskuteret om, pt. skulle have 
PTC, men man har taget ERCP i første omgang. 
Siden d. 05.05.12 på mistanke om abdominal fokus blev pt. sat i 
Zinacef, Metronidazol beh. samt engangsordination med Genta. 
Pt. har haft tendens til stigende leukocyttal på 15,3 og CRP på 248 
siden d. 2. maj, tallene har stort set været stigende, men er begyndt 
at falde siden i går. Har været stigende til 363 og efterfølgende 
faldet til 260 i CRP. Vi må se, hvordan det går med tallene, det er 
kun 2 dage siden pt. blev sat i beh. 
Antibiotiskbeh. blev først iværksat d. 5. maj, det vil sige for 2-3 
dage siden, man har også samtidig lavet OSB minus EWS, minus 2222 og 
minus ITA eller MAT. 
Ut. har haft en lang samtale med pt. og ægtefællen iht. hele 
forløbet. Forløbet har dog været belastende og kompliceret for pt. og 
ægtefællen. Mange Forskellige informationer specielt forløbet hos 
kirurgerne har været hårdt. Pt. får at vider, at der ikke er noget at 
gøre. 
Så sent som i dag bleve pt.'s CT-skanning fra d. 5. april gennemgået 

(fortsættes) 
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16.08 
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10.37 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

og man fastholder fra Rtg. afd. stadigvæk, at der er uændrede status. 
Synes det ville være hensigtsmæssigt at fortage en CT-skanning under 
indl. og mest sammenligne om sygdomsstatus på CT-skanningen også har 
ændret sig eller ej. 
Klinisk kunne man godt mistænke progression, men faktisk siden 
slutninge af april kan man se stigende levertal, men selvfølgelig 
skal man ikke udelukke de andre tilstande, som godt kan give 
påvirkning af levertal. Herunder er der blevet foretaget 
hepatitisprøver og CMS, EBS virus i går. 
Afventer svar på samlede vurdering og konklusion. 
Udfra det kendskab jeg har til pt. er der stor mistanke om 
progression af sygdommen. 
Pt. og pårørende informeres om, sådan som situationen er. Vi har 
ryggen mod muren og anset årsagen til stigende basisk fosfatase, det 
vil sige levertal i det hele taget, mest sandsynligt som anført 
mistænkes progression. 
Pt. og ægtefællen er godt klar over den kritiske tilstand. De er også 
godt klar over at kemoterapi ikke kan komme på tale, men der kan 
måske være en lille mulighed for beh. med Tarceva. Der er ikke blevet 
lovet nogen beh. Der er blevet sagt, alt afhængiger af om, hvordan 
pt. ·s almentilstand ændre sig og om hvordan levertallene 
efterfølgende ændres. 
Pt.'s aktuelle gener er smerter og selvfølgelig påvirkede levertal. 
Pt. er godt smertedækket. 
Ønsker antineuroplastisk beh. såfremt beh. kan forbedre livskvalitet 
eller lindre pt.·s gener. 
Iht. ovenstående notat 

rp. 
som må sammenlignes med d. 5. 

CT-skanning af thorax og abdomen 
april. 

samt 
Pt. har været i i.V. 

rp. levertal og væsketal 
til i morgen 

infektions tal 
antibiotisk beh. siden d. 5. maj. 

Fahimeh Andersen/ljoe 
overlæge 

NOTAT IND,LAGT/AMBULANT HI HIEI 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

HIEI0861 

HIEI0861 

D.d. har vi bestilt CT-skanning, som vi håber bliver udført i dag el.
i morgen.
Undertegnede har informeret pt. om beh. med Tarceva og forventede
bivirkning relateret til det. Hvis pt. beslutter sig for beh. med
Tarceva, og hvis AT tillader det, kan vi starte minidosis på 50 mg og
så se, hvordan det går. Vi må vurdere pt. i morgen. Undertegnede er
ikke på arbejde, har konf. sygdomshistorie meget kort med kollega
overlæge Lars Drivsholm, som er enig i, at hvis vi skal starte beh.
med Tarceva skal det i hvert fald være i minidosis, dvs. 50 mg dagl.

NOTAT IND•LAGT/AMBULANT HI 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

Fahimeh Andersen/jjoe 
overlæge 

HIEI HIEI0861 

HIEI0861 

AT i det store hele uændret, pt. er træt idag, sover dårligt om 
natten. 
Dagens paraklinik er ikke fremkommet, umiddelbart kan det virke som 
om pt. er en anelse mindre ikterisk. 
Situtionen gennemdrøftet med pt. og æf. Alt i alt er AT dårlig, PS 3-
4. Man har overvejet Tarcevabeh. i reduceret dosis, men pt. har svært
påvirkede leverparametre med x 5 forhøjelse af transaminase,
hvilket,sammenholdt med den forholdsvis begrænsede udsigt til effekt
og AT, gør beh.overvejelser udsigtsløse. Dette er pt. fuldstændig
indforstået med. Derimod har man stort behov for at få gennemført den
berammede GT-scanning, også af psykologiske årsager, for at

(fortsættes) 
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HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

sammenligne med tidligere billedmodaliteter. For nuværende er 
levermetastasering med størst sikkerhed diagnostiseret ved UL
scanning, processerne har været vanskelige at fremstille på CT
scanning, man har mistænkt hæmangiomer og der foreligger negative 
biopsi fra august 2012, hvilket pt. er klar over ikke udelukker 
levermetastasering. 
Den berammede CT-scanning opretholdes derfor. 
Pt. er idag informeret om aktivitetsniveau og er ganske indforstået. 
Således opretholdes rp. minus 2222 

rp. minus ITA og MAT 
rp. minus EWS 

Foreløbig fortsætter vi iværksat antibiotisk beh. pga. påvirkede 
infektionstal efter CVK-anlæggelse, skifter dog Metronidazol i.v. til 
supp. af praktisk grunde. 

Metronidazol i.v. sep. 
rp. Metronidazol 1 g x 3 dgl. 

Plan: fortsat antibiotika endnu 
rp. 

et par dage samt ovennævnte 
tbl. Imozop 7,5 mg p.n. nocte 

Pt. har ytret ønske om at de 
samtale med psykolog. 

voksne børn kunne have udbytte af en 

Rl Ulla Peen/ibre 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI HIEI HIEI0861 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI HIEI0861 

Pt. med cancer pulmonis disseminatus afventer CT-skanning af thorax 
og abd. Er til dette d.d. Der er endnu ikke svar på denne. Pt. mødes 
af undertegnede direkte efter, at CT-skanningen er udført. Pt. var 
blevet stillet i udsigt at starte Tarcevabeh., men hun har nu ændret 
indstilling til dette, efter at have talt med UP. Det forklares, at 
en forudsætning for at få Tarceva er, at man har lidt at stå imod 
med, ellers kan man ikke tåle denne TKI. 
Pt.'s status i øjeblikket er altså, at hun ikke ønsker Tarceva. Det 
er også undertegnedes opfattelse, at pt. ikke i øjeblikket er 
kandidat til denne beh. Hun forklarer på stuegang, at hendes urin er 
blevet væsentligt lysere efter anlæggelse af stent, og desuagtet at 
levertalene, specielt basisk fosfatase og bilirubin er for stigende, 
kan man måske forvente et fald, selvom pt. blev stentet den 30.4. I 
afventen på dette rp. ny blodprøvestatus inkl. 

leverparametre, 
og pt. er indstillet på at få svar på CT-skanningen på mandag, hvor 
vi har gennemgået denne på vores rtg. morgenkonf. 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI 

Diætistafs.HI 

Opfølgning på ernæringsterapi. 

Poul Lange/vips 
overlæge 

HIEI HIEI0861 

HIDADIÆT 

Pt. oplyser at spise lidt bedre og vi enes om at øge 
portionsstørrlesen til middag til S-kost. Skermakosten tilpasses igen 
efter ønske. Opfølgning ultimo denne uge. 

Maria Fray 
kl. diætist 

NOTAT IND,LAGT/AMBULANT HI 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

Klokkeslet fiktivt. 

HIEI HI:EI0861 

HIEI0861 

Klinisk er tilstanden bedret en anelse, appetitten øget. Det 
begrænsede fald i S-bilirubin synes at være stagneret på et niveau 
120 - 130, de øvrige leverparametre er i det store hele uændret. 
Pt. og ægtefællen informeres om svar på CT-skanning fra 10.05.13, der 
fortsat ikke viser intratorakal progression og fortsat fremstiller de 

(fortsættes) 
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(13.05.13) 

14.05.13 
10.55 

15.05.13 

10.40 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

stærkt mistænkte levermetastaser temmeligt dårligt. Den anlagte stent 
aflaster ikke fuldstændig, idet der fortsat er galdevejsdilatation, 
dertil ses tegn på nytilkommen akut pankreatit, formentlig efter 
stentanlæggelse, hvilket bekræftes af paraklinik, der viser x 20 
amylaseforhøjelse henover tidspunkt for stentanlæggelse. 
Pankreatitten er sådan set behandlet, idet pt. har fået antibiotika, 
væske og smertestillende. Er p.t. ikke forpint. 
Talt med pt. omkring det videre forløb, vi må kontrollere udvikling. 
På forespørgsel om eventuelt fornyet leverbiopsi, såfremt 
leverparametre ikke ændrer sig og situationen fortsat ikke er ganske 
entydig, er pt. ikke umiddelbart indstillet herpå, idet tidligere 
leverbiopsi (der var uden malignitet) var temmelig belastende. 
Fortsætter antibiotika endnu et døgn, stiler mod færdigmelding 
15.05.13. 

Ulla Feen/band 
1. reservelæge

NOTAT IND•LAGT/AMBULANT HI 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

Som planlagt 
sep. antibiotika 

Pt. kan nu FÆRDIGMELDES 
mhp. formodet udskrivelse til aflastningsplads. 

HIEI HIEI0861 
HIEI0861 

Vi har drøftet til konference, at ægtefællen er svært belastet af 
pt.s forløb og nu også en far, der er indlagt i afd. Vi tilbyder 
samtale med præst og/eller psykolog. 

Ellen Bork/band 
overlæge 

NOTAT INDLAGT/AMBULANT HI HIEI HIEI0861 

HIEI0861 HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

Udskrivningsnotat 
Pt. har fået plads på Louiselund d.d. Klinisk er tilstanden uændret, 
pt. er træt og mat sv.t. performancestatus 4, leverparametre i 
uændret niveau, bilirubin igen lidt stigende (137). Ingen smerter 
p.t.
Pt. har fået Prednisolon 50 mg dagl., ønskes reduceret

dim. Prednisolon 25 mg minimum 1 uge, 
kan eventuelt yderligere udtrappes med halvering afhængig af pt.s 
almentilstand og ønske. 
Der berammes 

rp. klinisk kontrol om 1 md. hos kontakt-
læge Fahimeh Andersen, eventuelt un
dertegnede, dette efter pt.s ønske 

Medicinstatus 
Iflg. EPM 

Epikrise 
Kendt med dissemineret NSCLC med udbredning til modsat lunge, 
lymfeknuder, retroperitoneale glandler og lever, sidstnævnte har 
været vanskeligt fremstilleligt billedmæssigt. Siden november 2012 i 
pauseforløb efter 1. linje kemoterapi. 
Indlægges med tiltagende abdominalia, kitfarvet afføring, mørkfarvet 
urin, der findes betydeligt påvirkede leverparametre og foretaget UL
skanning, som dels viser levermetastasering og dels forstørret ve. 
leverlap med nogen galdestase. Man anlægger d. 30.04.13 stent i 
galdeveje, hvilket dog ikke har overbevisende effekt på tilstanden. 
Overvejelser omkring eventuel 2. linje behandling opgives, dels pga. 
almentilstand, dels pga. de påvirkede leverparametre. 
Pt. udskrives til Louiselund, medgives amb. tid til klinisk kontrol 
efter 1 md., såfremt tilstanden tillader dette. 
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(15.05.13) 

23.05.,13 
08.30 

24.05.13 

08.27 

24.05.13 
10.00 

27.05.13 
08.49 

27.05.13 
08.54 

HI Onkologisk sengeafs 0861 HI 

NOTAT IND•LAGT/AMBULANT HI 
Onkologisk amb-afs 0862 HI 

Sankt Lukas ringer og beder om 
+ seneste blodprøver. 

UDEN FREMMØDE UDEN FOR KONTAKT 

Palliativ Udkør ambafs A'7A,8 FS 

Visitationsnotat 

jr. kopi (fra 
dette faxes 

/vips 
sekr. 

HIEA HI.EA0862 
HIEA0862 

2013) inkl. skanningssvar 
på 3945 5101 

FSEA FSEAA7A8 

FSEAA7AB 

Vi har modtaget henv. på pt. fra egen læge. 
Det drejer sig om en pt. med diss. NSCLC med udbredning til modsatte 
lunge, lymfeknuder, retroperitoneale glandler, lever. 
Pga. tiltagende icterus er der forsøgt anlæggelse af stent uden 
overbevisende effekt på tilstanden. 
Pt. er nu udskrevet til Louise Lund. Der udbedes kontakt fra det 
palliative team. Imidlertid fremgår det fra jr., at Sankt Lukas 
ligeledes er kontaktet. Afd. spl. Elsebeth Rasmussen vil derfor 
kontakte Sankt Lukas, således at vi afklarer hvilket team der tager 
sig af pt. 

UDEN FREMMØDE UDEN FOR KONTAKT 

Gitte Juhl/ljoe 
overlæge 

FSEA FSEAA7AB 
Palliativ sengeaf�. A7A8 FS FSEIA7A8 

Patienten netop henvist fra egen læge. Det fremgår af journalen at 
patienten også er henvist til Set. Lucas hospice. Ved kontakt d.d. 
til sygeplejerske Kirsten Enevoldsen, Set. Lucas Hospice oplyser de, 
at patienten er visiteret d. 23/5 til første ledige plads. Egen læge 
Tina Kølle, Kongevejs centeret, Hørsholm, er orienteret om denne 
beslutning. Patienten afsluttes herfra. 

UDEN FREMMØDE UDEN FOR KONTAKT 
Palliativ Udkør ambafs A7A,8 FS 

Visitation 

afd. spl. Elsebeth Rasmussen 

FSEA FSEAA7A8 
FSEAA7A8 

Vi har tidl. modtaget henv. på pt. På det tidspunkt blev det oplyst, 
at pt. var tilknyttet Skt. Lukas team. Imidlertid ønsker pt. at 
forblive på Louiselund, som ikke dækkes af Skt. Lukas pall. team. 
Derfor vil pt. blive tilbudt besøg fra DPT, Nordsj. hospital. Der er 
fra spl. Jeanne Hartsner givet oplysninger om, at besøget gerne må 
være snarest. Pt. er kendt med diss. c. pulm. med lunge, 
retroperitoneal metastasering, levermetastaser. Hun er massiv 
ikterisk. 

UDEN FREMMØDE UDEN FOR KONTAKT 
Palliativ Udkør ambafs, A7A8 FS 

Visitation 

Gitte Juhl/jmor 
overlæge 

FSEA FSEAA7A8 
FSEAA7A8 

Vi har modtaget henv. på pt. fra Onk. afd., Herlev. Det drejer sig om 
en 82-årig kvinde med cholangiokarcinom, comorbiditet i form af 
Raynauds fænomen og sklerodermi. Pt. har modtaget 1 serie kemoterapi, 
men blev indl. pga. peni. Pt. er nu i performance status 3 og tåler 
ikke yderligere kemoterapi. Hun har selv ønsket tilknytning til Pall. 
Enhed. 

(fortsættes) 
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(27.05.13) 

28.05.13 

14.00 

Palliativ Udk!Z'r ambafs A7A,8 FS 

Der er problematiker iform af obstipation, nedsat appetit samt udtalt 
træthed. 
Pt. kan kontaktes på tlf. 20 46 50 57. 

Der er foranlediget hjemmepleje. Pt.s ægtefælle har tidl. klaret 
tingene, men har også sine udfordringer, idet han har Parkinsson. 
Pt. vil blive tilbudt besøg fra DPT. 

AMBULANT BESØG HI 

Palliativ Udkør ambafs A7A8 FS 

Gitte Juhl/jmor 
overlæge 

FSEA FSEAA7A8 

FSEAA7A8 

1. Hjemmebesøg. (aflastningsplads Louiselund i Hørsolm.

Tilstede er pt, ægtefælle, 2 personale fra pl. centret og ut 

Pt har c. pulm med med spredning til retroperitoneale glandler og 
lever. 
Er gift og har 3 voksne børn, med god kontakt. 

Pt er for 14. dage siden udskr til aflastningsplads fra onk. afd. 
Hillerød. Fam. har fra kommunen fået lovning på at pt kan forblive på 
aflastningsplads. Pt har selv afvist Hospice som der også har været 
sendt henvisning til. 

Pt giver udtryk for at være tryg ved den pleje og behandling der er 
på pljecentret og har god kontakt til el. 

Der er iværksat optimering af smertebehandling med fentanyl plast og 
suppl. med pn morfin. Pt giver udtryk for at være godt smertedækket. 

Pt har ødem af begge UE og personalet har bedt el. henvise til pall. 
fys. Endvidere mhp vejrtrækningsøvelser og lindrende massage. 

Pt er udtalt ikterisk i hus og sclera. Personalet fortæller pt 
indimellem er lettere konfus. Kan korrigeres, men har svært ved at 
huske hvad der er gået forud i forbindelse med behandlingen. 

Samtalen handler om hvad pt og familie kan forvente af forløbet. Pt 
er fuldt orienteret om sygdommen og ønsker at dø på aflastningsplads. 
Håber at den sidste tid vil gå hurtigt og fortæller hun føler sig 
afklaret hermed. 

Der er etableret tryghedskasse med ord. via el. Vi aftaler personalet 
vil tage kontakt til el. vedr. yderligere at ord. Inj. solumedrol 20 
mg. Pt har gennem længere tid været i behandling med tbl prednisolon 
25 mg. og må forventes at få vanskeligheder ved at indtage medicin 
pr., os. 

Pt giver udtryk for angst specielt i forbindelse med anfald af 
dyspnø. Har røde dråber og anvender disse med god effekt. 

El kontaktes mhp temesta 1mg efter behov. 

Samtidig tages kontakt til el vedr. notat om at pt ikke ønsker indl. 
ved evt akut situation ej heller genoplivning. 

Ægtefælle har haft plejeorlov da pt var hjemme. Denne er nu ophørt, 
og han er istedet sygemeldt fra sit arbejde som lokomotivfører. Pt 
informeres om tilbud om at tale med soc. rådg. ved KB. Pt oplever god 
støtte fra arbejdsgiver. 

Vi aftaler hjemmebesøg igen d.6/6 

(fortsættes) 
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06.06.,13 

09.00 

04.02.16 

11.00 

Palliativ Udk!Z'r ambafs A7A,8 FS 

Udkørende spl. Anja Kjems Jakobsen 
Palliativ Enhed 

AMBULANT BESØG HI 

Palliativ Udkør ambafs A7AB FS 

Hjemmebesøg. 

Samtale med kontaktspl, Jeanne 

Pt og ægtefælle sover. 

FSEA FS.EAA7A8 

FSEAA7A8 

Spl fortæller pt det sidste døgn er tiltagende bevidsthedssløret. Via 
el er plast fentanyl øget til 100 mikrog/time grundet smerter i 
benene. 
Derudover er der suppl. med inj. morfin 20 mg pn mgv. 

Spl. orienterer ægtefælle om mit besøg, men der er ikke umiddelbart 
nogen spørgsmål hvorfor vi aftaler at personale og pt og familie kan 
kontakte mig ved evt behov. Der er fortsat god og tæt kontakt med el. 

Udkørende spl. Anja Kjems Jakobsen 
Palliativ Enhed 

UDEN FREMMØDE UDEN FOR KONTAKT HIEA HIEA0862 

Onkologisk amb-afs 0862 HI HIEA0862 

Efter skriftlig anmodning fremsendes d.d. journalkopi cont. 1-37 til 
Patienterstatningen. 

/kmor00l0, sekr. 
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_j Kontaktårsag 

Udførelse startet Kontaktlrsag og helbredsoplysninger 
26.04.2013 14:13 Smertor i hø flank. Cancer Pulm + Hepar 

26.04.2013 13.13 C. pulm. Forhøjede levertal 

08.04.2013 14:37 Kommer til T5 pga sm. ved hø. armhule/ hø side samt obstipation. 

30.01.2013 17:39 Pneumothorax. Pt. har fjernet 3 I væske fra hojre lunge i mandags. Ankommer nu med vejrtrækningsbesvær. 

J Status 

Udførelse startet Vurderingsområde Status 
15 05 2013 14.24 Respiration, cirkulation og Virker rimelig velbef. 

bevidsthed 
15 05 2013 14 24 Sociale oplysninger og Udskrives dd. til Loutselund- medgiver relevant medicin til 5 dage, medliste, kopi af epikrise, udskrivelses rapport amb, tid. 

livsstil og recepter på serveren. 
15 05 2013 14 24 Hud, slimhinder og sår Selv klaret dette sammen med vir. 

15.05.2013 14.24 Smerter pn xl 

15.05.2013 07 39 Søvn og hvile Sovet ved tilsyn. 

15.05 2013 U7-39 Udskillelse af Hjulpet av vir til wc xl. 
affaldsstoffer 

14 05.2013 20:51 Respiration, cirkulation og klar og relevant. 
bevidsthed 

14.05 2013 20:51 Sociale oplysninger og haft meget besøg i aften, datter meget grædende, vir ligesådan grædende. 
livsstil 

haft meget besøg i aften, datter meget grædende, vir ligesådan grædende. 

14.05 2013 20:51 Ernæring spist det serverede ønskekost, drukket suff 

14 05.2013 20-51 Kommunikation talt med vir omkring det ikke at sove her og han er meget uforstående overfor beslutningen der er truffet dd. ked af det og 
frustreret, opfyser at han IKKE tager hjem, men vælger at sove i en stol. talt om dette samt drøftet det med 
afdelingssygepiejersken,. enes om at sove i "hakket", men kommer der patienter op, der skal ligge der, ml han rykke til en 
stol. aftalt IKKE at gå ind pi stuen om natten torklaret at det Ikke er ok i forhold til medpatient, men hvis behov vil nat 
sygeplejersken hente ham. dette accepteres 

14.05 2013 20:51 Udskillelse af selv kairet dette med hjælp fra vir 
affaldsstoffer 

selv kairet dette med hjælp fra vir 

14.05 2013 20:51 Smerter gange 1 fået morfin tab med god effekt 

14 05.2013 14.25 Sociale oplysninger og vir været her hele dagen, har talt med ham om at han ikke kan sove på gangen 1 nat pga brandsikkerhed, tager hjem og 
livsstil sover. 

14.05-2013 14:25 Ernæring spist halvdelen til morgen og til frokost. 

14.05 2013 14*25 Funktion, fald og aktivitet Selv gået til og fra toilet med virs hjælp. 

14 05 2013 14:25 Viden og udvikling vedr undsknvelse: Har fået aflastningsplads på Louiselund på torsdag. Der var først blevet lovet plads i morgen, men det er 
rykket til torsdag, til stor ærgelse for vir og H. Vir overvejer at tage H hjem i morgen, men det må følges op på i aften eller i 
morgen 

14.05 2013 14-25 Udskillelse af selv gået på toilettet. Ikke adspurgt til dette. 
affaldsstoffer 

14.05 2013 14:25 Smerter Er sat op i PN morfin, hun synes hun har ondt når der bliver "murret rundt" med hende, opfordret til at sige til, så hun kan få 
smertestillende ved mobilisering 

13.05 2013 22:35 Respiration, cirkulation og iv ab givet. Venflon proppet til natten 
bevidsthed 

13.05.2013 22.35 Psykosocialt h glæder sig til at komme ud af iv ab beh 

13.05.2013 22-35 Sociale oplysninger og vir sover på gangen- har været her hele vagten 
livsstil 

13.05.2013 22-35 Ernæring spiser og drikke Tint 

13.05.2013 22 35 Funktion, fald og aktivitet sengeliggende fraset toiletbesøg 

13,05.2013 22:35 Udskillelse af vir har hjulpet H på badeværelset 
affaldsstoffer 

13.05.2013 22 35 Smerter pn morfin x 1 

13.05.2013 14-30 Søvn og hvile Sovet skidt pga. uro hos medpt. 

13 05.2013 14-30 Psykosocialt H er meget realistisk omkring sin situation og femtid. Kim virker meget frustreretf hans far ligger på stue 6-1), og UP 
forsøgte til stuegang at tale med ham, om vigtigheden af også at komme lidt væk fra hospitalet hvilket han pure afviste. 

13 05.2013 14-30 Hud, slimhinder og sår Fået hjælp af husbond til pers. pleje. 

13.05.2013 14:30 Ernæring Spist det serverede, er blevet øget i kost hos Maria diætist. 

13.05 2013 14-30 Viden og udvikling Meldes til aflastning, og kan færdigmeldes efter slut IV-AB. Der er ikke umiddelbart nogen behandlingstilbud lige pt, da H's 
levertal fortsat er meget forhøjet, og vi har derfor talt med H om en midlertidig aflastningsplads. 

13.05 2013 14:30 Smerter Har fået p.n tbl. morfin x 2. 

13.05.2013 07:02 Søvn og hvile sovet ved tilsyn 

12.05.2013 23:09 Sociale oplysninger og pt og vir er overbevist om at vir er medindlagt var derfor meget overrasket over at pt kom ind pi en 2 mands stuen, har 
livsstil tilbudt vir at overnatte i amb , men han vil være ved pt sover derfor på gangen.det ml tages op på stuegang at vir ikke har 

krav på at være på stuen om natten når pt har det så godt. har sagt til vir at det enhver tid er sygepl, der vurderer hvem der 
skal have ene stue.og at vi ikke lægger pt pi gangen for at han kan være her.( ^agt på en pæn og soper måde ) 

12.05 2013 23:09 Hud, slimhinder og sir venflon gået død , ny lagt i h hånd 

12.05 2013 23:09 Ernæring spiser sufficient 

12.05 2013 23:09 Funktion, fald og aktivitet klarer sig selv 

12.05 2013 23-09 Kommunikation klar og relevant % klager iøvrigt 

12.05.2013 23 09 Udskillelse af klarer selv dette 
affaldsstoffer 

12.05 2013 23:09 Smerter har fået 10 mg morfin til at stå på natbordet 

12.05.2013 14-29 Respiration, cirkulation og I.v. givet kl 14 
bevidsthed 

12.05.2013 14:29 Psykosocialt stillle dag 

12 05.2013 14 29 Sociale oplysninger og vir har hjulpet med alt det personlige pleje 
livsstil 
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Udføi else startet 

12.05.2013 14:29 

12 05.2013 07" 19 

11.05.2013 22-23 

11 05.2013 22 23 

11.05.2013 22 23 

11.05 2013 22:23 

11.05.2013 22.23 

11.05.2013 14:57 

11 05.2013 14-57 

11 05.2013 14:57 

11 05 2013 06:45 

10 05.2013 23:41 

10 05 2013 23:41 

10 05 2013 23:41 

10 05 2013 23-41 

10.05 201S 23 41 

10-05.2013 23-41 

10.05.2013 23 41 

10.05.2013 13 44 

10.05.2013 13 44 

10.05.2013 13.44 

10,05 2013 13 44 

10.05 2013 13.44 

10 05.2013 13-44 

10 05 2013 13-44 

10-05.2013 06.45 

10 05 2013 06:45 

09 05.2013 20:50 

09.05.2013 20-50 

09 05 2013 20:50 

09 05 2013 20:50 

09 05 2013 15:29 

09 05 2013 15:29 

09 05 2013 07:26 

09 05 2013 07:26 

09 05 2013 07:26 

08 05 2013 21:53 

08 05 2013 21:53 

08 05 2013 21:53 

08.05 2013 21:53 

08 05 2013 15 10 

08 05 2013 15:10 

08 05 2013 15-10 

08 05 2013 15 10 

08 05.2013 15 10 

08 05 2013 15 10 

08.05.2013 07 19 

08 05.2013 03.58 

07.05.2013 21 22 

07.05.2013 21-22 

07.05.2013 21 22 

07.05.2013 21.22 

07.05.2013 21-22 

07.05.2013 21:22 

07.05.2013 15:15 

07.05.2013 15 15 

Vurderingsområde 
Ernæring 

Søvn og hvile 

Psykosocialt 

Sociale oplysninger og 
livsstil 
Hud, slimhinder og sir 

Ernæring 

Smerter 

; Status 
spist fint 

sovet godt 

ganske veltilpas 

vir ha hygget om pt hele aften 

venflon lobet sc. ny lagt i h. hånd 

spist sufficient 

har fået 10 mg morfin til at stå på natbordet 

Respiration, cirkulation og I.v. AB sat op kl 14 
bevidsthed 
Funktion, fald og aktivitet Har været i bad 

Smerter 

Søvn og hvile 

Psykosocialt 

Sociale oplysninger og 
livsstil 
Hud, slimhinder og sår 

Ernæring 

Viden og udvikling 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Smerter 

fået morfin ved 10 tiden og sov efterfølgende et par timer 

sovet godt 

har det væsenligt bedre er rigtig glad for prednisolonen som gør at hun kan spise 

vir til stede hele vagten 

er hvid igen i øjnene 

spist sufficient 

IVAB givet proppet hererter 

klarer selv dette 

har 1 tbl morfin til at stå pi natbordet 

Respiration, cirkulation og Er ikke vejet i dag, da H havde drukket næsten 2 I. vand. Har aftalt med H at hun bliver vejet i morgen i stedet, 
bevidsthed 
Hud, slimhinder og sar Har selv klaret dette. 

Ernæring Spist og drukket det serverede. 

Funktion, fald og aktivitet Siddet i stol på stuen. 

Viden og udvikling Afv. svar ct-scan-

+ aff og + vandladning. Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Smerter 

Respiration, cirkulation og IV-AB først sat op kl 7 
bevidsthed 

Har flet pn. x 2. 

Søvn og hvile 

Psykosocialt 

Sociale oplysninger og 
livsstil 
Ernæring 

Smerter 

har sovet godt 

Virker glad og i godt humør 

Haft besøg af alle børnene samt andet familie. 

Spist som serveret. Har ydeligere spist vanilie is med frugt. Drukket ca 2 kander væske. 

% haft behov for pn i AV, dog udleveret tbl morfin til natten - H sov rigtig godt på dette, natten til i dag. 

Respiration, cirkulation og AB givet kkl 14 
bevidsthed 
Hud, slimhinder og sår selv klaret brusebad 

Søvn og hvile sovet godt 

Hud, slimhinder og sår PVK løber lidt trægt 

Smerter 

Ernæring 

Kommunikation 

Udskillelse af 
affalds- toffer 
Smener 

se plan 

Spist som serveret, er meget glad for kræsekost. 

Bestilte hepatitis bid. pr er gennemgået til aftenstuegang, OK 

Kløre selv dette 

Givet FN x 2, se plejeplan. 

Respiration, cirkulation og cont. iv AB OBS om det er de rigtige hepatitis-prøver der er bestilt/ 
bevidsthed 
Søvn og hvile 

Sociale oplysninger og 
livsstil 
Ernæring 

Viden og udvikling 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Søvn og hvile 

Kommunikation 

siger hun sover afbrudt, der er ord PN sovetbl 

vir været I afd hele dagen. 

spiser ikke så meget. Drikker suff.-er på den 3. P-drik. 

talt om situationen.Talt om at tarceva er for risikabel i f.t. nuværende leverfkt. Talt om aktivitetsnivau, Hanne er helt 
realistisk omkring dette. Grådlabil til morgen, SC morfin givet. Faldt helt til ro efter. Tilbudt at tale med psykolog, det ønker 
hun ikke- Men måske børnene vil tage mod tilbudet-de melder tilbage, 
angiver at maven fung. +vandl. 

sovet godt 

Der er bestilt pårørende kost til og med fredag 10/5 

Haft besøg hele aftener af børn. Virker rimelig afklaret i forhold til behandiingsmuligheder. 

Spist og drukket det serverede. 

Psykosocialt 

Ernæring 

Funktion, fald og aktivitet Gået til toilet, ellers ligget i sengen. 

Viden og udvikling 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Smerter 

Sociale oplysninger og 
livsstil 
Hud, slimhinder og sar 

Havde mange spørgsmål omkring tarceva, H har talt med Fahime om dette til aftenst. gang. 

Klarer selv dette. 

Har lidt smerter ved bevægelse, men ikke nok til at ville have p.n. smertestillende. Har fået en p.n. morfin 10 mg tbl. ind 
stuen til selv adm. 
Vir sover på stuen og søn er på besøg over middag. 

Har selv klaret brusebad. Rent tøj er udleveret. 
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0303570314 
Hanne Kjellerup 

Status og plan, seneste måned [-3 år] 11:01 

Udførelse startet 

07*05 2013 15:15 

07.05 2013 15:15 

07.05.2013 15 15 

07.05.2013 15 15 

07.05.2013 15:15 

07.05.2013 06 53 

07 05.2013 06 53 

07.05 2013 01-48 

0b 05 2013 21:43 

06 05 2013 21:43 

06.05.2013 21:43 

06.05.2013 21.43 

06 05 2013 14:56 

06.05 2013 14:56 

06.05 2013 14-56 

06.05.2013 05:20 

06 05.2013 05-20 

05.05-2013 23:42 

05.05.2013 23-42 

05 05 2013 23:42 

05.05 2013 23 42 

05 05.2013 23:42 

05 05 2013 23 42 

05.05 2013 14 12 

05 05 2013 14:12 

05 05 2013 14 12 

05 05 2013 14 12 

05 05.2013 14 12 

05.05 2013 14 12 

05 05.2013 04 23 

05 05 2013 04 23 

05.05 2013 04:23 

05 05 2013 04 23 

04 05.2013 22 47 

04 05 2013 22-47 

04 05 2013 22.47 

04 05 2013 22:47 

04 05 2013 22.47 

04 05 2013 22:47 

0^ 05 2013 22:47 

04.05 2013 13:51 

04 05 2013 13:51 

04.05.2013 13:51 

04.05.2013 04:59 

04.05.2013 04:59 

03.05.2013 21:24 

03.05.2013 21:24 

03 05.201? 21-24 

03.05.2013 21 24 

03.05.20] 3 21 24 

03.05 2013 21 24 

03.05.2013 21:24 

Vurderingsområde 

Ernæring 

Viden og udvikling 

Kommunikation 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Smerter 

Søvn og hvile 

Smerter 

Ernæring 

[Status 
Spist som serveret. Diætisten har tilrettelagt skemakosl. 

Der er udleveret medicin til de kommende 3 tage, (dog kun tbl). Dette ønsker H fremover så hun kan tage pillerne før 
måltiderne, da hun så har bedre appetit 
Talt om fremtid og sygdomsstatus. Der er henvist til CT for at fl et indblik i hvordan bl.a. nyre ser ud. efterfølgende må der 
tages stilling til om der kan tilbydes nogen som helst form for behandling. 
Pt og pårørende er informeret om aktuelt aktivitetsniveau og samtykker. 

Der er bestilt pårnrende kost til imorgen, vil AV eller NV ligeledes gøre dette til resten af ugen / 
Klare selv dette. Giver ikke udtryk for problemer. 

Givet PN x 1. 

sovet lidt afbrudt. Synes det er sengen der brummer, så hun vågner, 

se plan 

Der er bestilt pårørendekost, men findelt på rugbrød og frugtstykker skal vist arrangeres af diætisten 

Respiration, cirkulation og velbefindende, 
bevidsthed 

Ernæring Der er rod I H's mad, der kommer findelt kost på sandwichbrød op, men H vrl gerne have der på rugbrød. Derudover vil hun 
gerne have udskåret frugt til natmad, måske diætisten kan komme ind over mane?/ Der skal også bestilles kost til Kim, H's 
kæreste / 

Funktion, fald og aktivitet Ligget i sengen hele vagten. 

Smerter 

Ernæring 

Kommunikation 

Smerter 

Søvn og hvile 

Hud, slimhinder og sår 

Har spurgt H flere gange om hun har smerte, hvilken hun svarer nej til. Ser heller ikke smerteforpint. Haft god effekt af 
fentanyl plaster, Fortæller selv at hun har haft det meget bedre, 
glad for risengrød 

har ikke talt så meget med pt idag 

% smerteklager 

Sovet ved tilsyn 

Sengetøj mv skiftet til morgen - ifl H var seng gennemblødt af sved. 

Respiration, cirkulation og Fik en kulietur, ellers uændret , føler sig mere træt. 
bevidsthed 
Ernæring Spist lidt frugt ,drukket lidt te, spist en p-is 

Funktion, fald og aktivitet Gar selv til og fra toilet 

Kommunikation Ked af det . 

Udskillelse af Vandladning x 2 på toilet % aff 
affaldsstoffer 
Smerter Lagt en sc nål i ve over arm givet pn morfin, pga smert hø lunge 

Respiration, cirkulation og forhøjet CRP.er sat i IV AB behandling.%EWS 
bevidsthed 

Psykosocialt har været ked af det idag,det virker ikke som om stenten har haft den påtænkte virkning,kan godt fornemme at det går ned 
af bakke 
har faet luftmadras,meget glad for denne 

spiser sparsom t,drikk€r suff 

+ afføring 

Hud, slimhinder og sår 

Ernæring 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Smerter har smerter det meste af tiden,er ikke god til at sige til,har fået Fentanyl plaster 24 mikg på 

Respiration, cirkulation og EWS midt på natten 0 - pga smerter i Abd, konf med mellemvagt Sune Råder, der udleveres tabl. tradolan, samt ses an 
bevidsthed natten over. 
Søvn og hvile vågen midt pi natten, fortæller at hun vågnede med et sæt, kan ikke angive hvorfor. Efter tradolan tilsyneladende sovet. 

Sociale oplysninger og Vir sover på stuen. Bør indlægges i systemet sum medindlagt 
livsstil 
Smerter Beskriver smerter i højre side af abd - kender smerterne fra tidligere, men mener ikke de har været så stærke som i nat (dog 

mener hun ikke at det var det der vækkede hende) 
Respiration, cirkulation og Tp 38,3 der er taget Venyler VH er kontaket der er bestilt ny blodprøver der skal se af NV, som må vuder om VH skal 
bevidsthed kontaktes 
Søvn og hvile ligger det meste af tiden i sengen 

Sociale oplysninger og Ægtefælle sover her 
livsstil 

Ernæring Spist et havl stykke med leverpostej, samt frisk frugt, dikker fint pr os 

Funktion, fald og aktivitet Går selv til og fra toilet 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Smerter 

Sociale oplysninger og 
livsstil 
Kommunikation 

Der er urinn fra sendt til D+R Meget mørk. pt oplyser at hun har haft aff x flere 

i hø lunge ønsker ikke extra smerte stillende 

vir har lige været hjemme en tur,ellers er han her hele tiden 

jeg har ikke talt si meget med pt og vir idagrdøren har været lukket.og jeg har fornemmet at de gerne ville have ro idag 

% 

Respiration, cirkulation og Generet af dyspnø xl samt hoste - Tidl kendt med en del pleura væske, bor evt. lyttes på til st. g. 
bevidsthed 
Søvn og hvile Ellers tilsyneladende sovet ved tilsyn 

Respiration, cirkulation og uændret 
bevidsthed 

svært ved at falde til ro pga smerter i hø lung, pt har taget klonioxazon 

pt efterlyser en bædre madras 

Spist en leverpostej mad, stort glas saftvand til afen maden 

Ægtefællen sover på stuen 

Givet laktulose til natten 

Smerter 

Søvn og hvile 

Hud, slimhinder og sår 

Ernæring 

Kommunikation 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Smerter smerter i hø lunge. OBS om pt kan have glæde af plurædræn???? 
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0303570314 
Hanne Kjellerup 

Status og plan, seneste måned [-3 år] 11:01 

Udførelse startet Vurderingsområde 
03^05.2013 1^ 58 

Status 

Respiration, cirkulation og Lev. tal er stabile - nye bl.pr de kommende dage. Ses an. Der er %2222 %rTA og %MAT men + EWS. H og vir er ikke 

03.05.2013 14.58 

03.05 2013 14:58 

03 05.2013 14:58 

03.05 2013 14:58 

03.05.2013 14:58 

03.05 2013 04 05 

03.05 2013 04 05 

03.05.2013 04-05 

03 05 2013 04 05 

02 05.2013 21.13 

02 05.2013 21 13 

02 05 2013 21 13 

02 05 2013 21:13 

02 05 2013 21.13 

02 05 2013 14-28 

02 05 2013 14.25 

02.05 2013 14:28 

02 05 2013 14:28 

02.05.2013 14:28 

02.05.2013 14:28 

02.05.2013 14:28 

02.05 2013 06:25 

01.05-2013 21:37 

01 05.2013 21:37 

01 05 2013 21:37 

01 05.2013 21 37 

01 05 2013 21:37 

01 05.2013 21 37 

01 05.2013 21:37 

01 05 2013 14.44 

01 05 2013 14:44 

01 05 2013 14 44 

01 05 2013 14-44 

01 05 2013 14-44 

01 05 2013 14 44 

01 0F 2013 14:44 

01 05 2013 06:43 

01 05 2013 06:43 

01 05 2013 06:43 

01 05.2013 06:43 

01 05 2013 02:59 

30 04 2013 21 15 

50 04 2013 21 15 

30 04.2013 21 15 

30 04.2013 18:22 

30.04.2013 18 22 

30.04.2013 18:22 

30.04.2013 13 54 

30.04.2013 13:54 

30.04.2013 13:54 

30.04.2013 13:54 

30.04.2013 13:54 

30.04.201? 07:39 

30.04.2013 07.39 

bevidsthed 
Psykosocialt 

Sociale oplysninger og 
livsstil 
Ernæring 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Smerter 

informeret, da det af HAN vurderes at de fomuværende ikke kan rumme denne information. 
Snak omkring fremtiden i dag. H. virker rimelig fattet, hvorimod vir er meget grådlabil - H angiver at hun jo godt ved hun er 
alvorlig syg - Da H's tilstand kan gå begge veje og for at give H og vir ro er der ved st.g. med HAN besluttet forløblg enestue. 
Vir været her hele vagten. 

Spist meget sparsomt - sat i fast kvalmestillende. 

% aff. udi. laktulose og laksoberal dr. endvidere sat fast laksantia. 

Angiver lette smerter abd, svarende til mavemuskler, ønsker ikke pn med. 

Respiration, cirkulation og EWS 3-mellemvagt svarer ikke. Scorer pga sat 91-21 PN 
bevidsthed 
Søvn og hvile 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Smerter 

vågen enkelt gang ved tilsyn-ellers sovet, 

sulten-spist og drukket cola. 

smerter i abd. ved mobilisering. Ikke rnsket PN. 

Respiration, cirkulation og ia 
bevidsthed 
Sociale oplysninger og 
livsstil 

Ville gerne have suppe, men fik kvalme, da den blev serveret. Fået emperal Kun drukket saft og vand 

Har ikke haft aff nogle dage. fået laktulose og perilax vesp- obs effekt 

vir har været her hele vagten 

Ernæring 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Smerter 

Psykosocialt 

Sociale oplysninger og 
livsstil 
Hud, slimhinder og sir 

pn xl 

nogen gang ikke hele relevant ang beh og sm beh 

Mand hos pt hele DV 

godt gul, stigning i bilrubin, .pt ej info 

spiser/drikker nogenlund Ernæring 

Funktion, fald og aktivitet mere oppe idag 

Udskillelse af vandln x flere 
affaldsstoffer 
Smerter VAS 5/7 få fast sm beh + pn 

Søvn og hvile sovet ved tilsyn 

Respiration, cirkulation og lav sat uden ilt, givet 2 I Hoster en del 
bevidsthed 
Psykosocialt vir været hos pt hele aftenen 

Hud, slimhinder og sår ikterisk. Trykaflastende madras er bestilt, da pt har smerter i ryggen, kan kun ligge på ryggen 

Ernæring spist 1/4 stk franskbrød med pålæg, drukket rimeligt + 1 p-drik 

Funktion, fald og aktivitet mob pi gangen 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Smerter 

Sociale oplysninger og 
livsstil 
Hud, slimhinder og sår 

Ernæring 

Funktion, fald og aktivitet TL og lidt på senge kant i DV 

+ flatus ingen aff. Pt bedt om laktulose, plejer at tage ved behov 

VAS 3 Smerter j ribben, højre side 

mand hos pt hele DV, var med til st gang 

stadig meget gul 

små forkvalmet, fået pn uden effekt, spiser/drikker sparsomt 

Kommunikation 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Smerter 

Søvn og hvile 

Psykosocialt 

Kommunikation 

Smerter 

Smerter 

Ernæring 

Har fået "skånsomt" info ang ERCP. kan ikkegøre mere for pt. er KFB. 
Kontakt til onk afd dd med henblik på overflytn. de har ikke plads lige nu. 
sparsomt vandln 

VAS 9, fået morgen tbl som supp (givet diclon istedet for tbl burana) mge. 
Pt har sm i halsen efter ERCP, syntes det er svære at -lug tbl. Må få smerte still som hun har behov for. 
sovet afbrudt grundet uro og smerter 

Er noget påvirket over det hele. 

Bad FV om at godkende medicin til Hanne tidligere inat, men hun har kun godkendt det faste og ikke PN 

VAS 5-6, PN x 1. 1 tabl. tradolan. Ikke godkendt i ERM og dermed ikke noteret 

KL 1.30 VAS 5-6, PN x 1 

Spist en banan og drukket p-drik. Drop proppet 

Funktion, fald og aktivitet været mob til/fra toilettet, gik fint 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Ernæring 

Kommunikation 

Smerter 

Sociale oplysninger og 
livsstil 
Ernæring 

Funktion, fald og aktivitet 

Kommunikation 

Smerter 

Ernæring 

Kommunikation 

+ vandl 

fået vand, vil vente med mad 

Retur fra opv, vågen og klar, pæne farver. Dog træt. 

vas 0 

Ked af vente tid til ERCP. er cancer pt og vil godt tilbage til onk afd til mere kemp beh. 

Faste til ERCP 

SH 

Hentet tit OP kl 13 

VAS 5 ej flet pn 

FASTE 

retur fra orlov som aftalt afventer ERCP 
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0303570314 
Hanne Kjellerup 

Status og plan, seneste måned [-3 år] 11:01 

Udførelse startet 
29.04 2013 12:52 

29.04.2013 12.52 

29,04 2013 12:52 

29 04.2013 11.54 

29.04 2013 11:54 

29.04 2013 11:54 

29.04.2013 11:54 

29 04 2013 11:54 

27.04.2013 12:30 

27.04.2013 12-30 

27 04.2013 12-30 

27 04.2013 10:03 

27-04.2013 10 03 

27 04 2013 10.03 

27 04 2013 10 03 

26.04 2013 13.13 

26.04 2013 13 13 

25.04.2013 15:31 

25.04.2013 15:31 

2S.04.2O13 15:31 

25.04.2013 15:31 

25.04,2013 15:31 

25.04.2013 15:31 

08 04.2013 14-43 

OR 04.2013 14-43 

08.04 2013 14:43 

25 02.2013 14 47 

25.02.2013 10:29 

25 02 2013 10-29 

22 02 2013 14-31 

22-02 2013 14-31 

22 02 2013 14 31 

22 02 2013 14:31 

22 02 2013 03.22 

22 02 2013 03.22 

21 02 2013 22:54 

21 02 2013 22:54 

21 02.2013 22:54 

21.02 2013 22:54 

21 02 2013 22:54 

21.02.2013 15:25 

21 02 2013 15:25 

21 02.2013 15:25 

21.02.2013 15:25 

21.02.2013 15-25 

21.02.2013 15:25 

21.02.2013 IS 25 

21.02.2013 03 26 

21.02.2013 03.26 

20.02,2013 21 38 

20.02.2013 21 38 

20.02.2013 21:38 

20.02.2013 21:38 

Vurderingsområde 
Ernæring 

Viden og udvikling 

Kommunikation 

Status 
Faet morgenmad inden orlov 

Talt med anæstesi 

Møder kl 7.30, 30.4 

Respiration, drkufation og EWS = 0 (2 - 2). SAT er nedsat pga lungecancer. Målt til 93% x 2 i DV ~ tilladt værdi er > 90% (er lagt i EWS score som 
bevidsthed 
Sociale oplysninger og 
livsstil 
Hud, slimhinder og sår 

Kommunikation 

kronisk score) 
Vir har fulgt pt. 

Hud og øje er gullige, ellers pæne farver. 

Mødt som aftalt 7.30, men er udskudt til 30.04 kl 7.00 

SH Udskillelse af 
affaldsstoffer 

Respiration, cirkulation og Retur fra UL. Vko og vb. Får taged nye levertal og inf.tal. Afv. svar på disse biodprøver og plan um videre forløb / 
bevidsthed 
Ernæring Spiser lidt rugbrød med pålæg og djus. 

Smerter Ingen klager. 

Respiration, cirkulation oe V§gen, klar og relevant. ABC Etabil- EWS 0. Faster for UL af sbd. 
bevidsthed 
Sociale oplysninger og Pt. mand hos hende, 
livsstil 
Hud, slimhinder og sår Varm og tør. 

Smerter ikke på t.p. (følge pt. 

Ernæring Parørende fortæller at pt. er begyndt at kaste klart spyt op med blod 1 blandet. 

Kommunikation Pt var hos T5 læge i går og gik hjem og afventede svar på blodprøver. Kontaktet pt. d.d. ang. blodprøver der viser stærkt 
forhøjede Jevertal. Pt meldes i CVI. Pt.s pårørende kører hende i modtagelsen. 

Respiration, cirkulation og Fremtræder ved ankomst til T5 amb i sin habituelle tilstand. Bl prøver bestilt, desværre er leverprøverne misset, 
bevidsthed 
Hud, slimhinder og sår En anelse ikterisk i øjnene. Ikke ikterisk i huden. 

Funktion, fald og aktivitet Sidder i korestol 

Viden og udvikling 

Kommunikation 

Smerter 

Udtrykker selv at det jo nok er forventeligt med lidt komplikationer til sygdommen. Tror ikke der kan gøres det store. Vi taler 
om at bl.pr dd evt kan have mening i forhold til fremrykning af amb tid. 
Plan er at pt går i lab og får taget nye prøver. Herefter tager pt hjem. Aftaler at aftenstuegang ringer pt op mhp akutte tiltag. 
Inf om at vi ikke forventer noget akut. 
Smerter l forbindelse med det brækkede ribben. 

Respiration, cirkulation og Der er lyttet på pt og umiddelbart er der lidt væske, men da pt ikke er særligt generet af dyspnøe, skal hun ikke 
bevidsthed pleurasenteres. 

Udskillelse af Pt har ikke haft regelmæssig afføring de sidste dage, har heller ikke taget tilstrækkeligt laksantia. Pt er vejledt i dette samt 
affaldsstoffer opfordret til at tage movicol 1-2 gange dagl. indtil der er gang i maven Igen. 
Smerter Sm, ved hø. side af ribbenene efter hun i lørdags lavede en forkert bevægelse. Sat i beh. med pamol og kodein. 

Smerter Pt'en har gener af mavesyre og der er lavet recept på Omeprazol, som er det pf'en føler virker bedst. 

Respiration, cirkulation og Pt'en er velbefindende, 
bevidsthed 

Viden og udvikling Pt'en kommer herind sammen med vir. Har været til rgt pi vej op i afd. Bliver hentet før tid til CT og får ikke drukket en liter 
vand inden. 

Respiration, cirkulation og Pæn resp. rtg er unædret fra igår. Går pi orlov, møder ind mandag, får taget rtg af thorax på vejen. Henvisnig er med givet 
bevidsthed 
Sociale oplysninger og Vir været her. 
livsstil 
Ernæring Spist og drukket suff. 

Udskillelse af +aff 
affaldsstoffer 
Respiration, cirkulation og pæn resp uden problemer, 
bevidsthed 
Søvn og hvile sovet ved tilsyn 

Respiration, cirkulation og Rolig og regelmæssig respiration, ingen hoste. 
bevidsthed Velbefindende og ved godt mod - håber at kunne komme hjem imorgen. 
Psykosocialt Vir + søn pi stuen hele aftenen. 

Funktion, fald og aktivitet Sengeliggende hele vagten. 

Udskillelse af Ikke spurgt ind til om der har været aff i aften, 
affaldsstoffer 

Smerter Har fortsat smerter omkring indstiksstedet med føler sig godt smertedækket. 

Respiration, cirkulation og respiration bedret mindre smertefuld. % aoutput i lungedræn. dette seponeret 
bevidsthed 
Søvn og hvile vågen hele vagten 

Sociale oplysninger og vir har været her hele dagen 
livsstil 
Ernæring spiser og drikker sufficient 

Funktion, fald og aktivitet været en del oppe og gå med vir på gangen det gir stærkt fremad 

Udskillelse af har ikke haft aff et par dage , har udleveret perilax og lactulose 
affaldsstoffer 
Smerter fortsat en del smerter primært ved lungedræn stedet 

Sovet ved tilsyn 

Pleuradræn ingen produktion i nat. 

Søvn og hvile 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 

Respiration, cirkulation og pleuradræn ligger stadig, men der er ikke kommet noget i det her til aften. Har ikke uærat generet af hoste, 
bevidsthed 
Ernæring spiser og drikker suff. 

Funktion, fald og aktivitet gået et par ture på gangen sammen med hendes mand. 

Viden og udvikling været til rtg af thorax der skal ses / skal ned til kontrol rtg igen i morgen. 
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0303570314 Status og plan, seneste måned [-3 år] 11:01 »P 
OL dl 

Hanne Kjellerup •i Bl 

Udforelse startet 
20.02.2013 .15 i8 

20 02.2013 15 18 

20 02 2013 15 18 

20 02 2013 15.18 

20.02.2013 15:18 

20.02.2013 15:1S 

20 02.2013 04:54 

20.02.2013 04:54 

20 02.2013 04:54 

19 02.2013 22:54 

19.02 2013 22 54 

19 02 2013 22.54 

19 02 2013 22 54 

19.02 2013 22-54 

19.02 2013 22 54 

19 02 2013 22:54 

15.02.2013 19-27 

15 02.2013 19:27 

15.02 2013 19 27 

15.02 2013 19:27 

15 02.2013 14-26 

15 02 2013 14:26 

15 02 2013 14:26 

15.02 2013 14 26 

15 02 2013 14 26 

15 02 20i3 14:26 

28.01 2013 23:13 

2&.01 2013 23:13 

Vurdenngsomrlde 
Respiration, cirkulation og 
bevidsthed 
Sociale oplysninger og 
livsstil 
Hud, slimhinder og sår 

Ernaering 

Funktion, fald og aktivitet 

Smerter 

Respiration, cirkulation og 
bevidsthed 
Søvn og hvile 

Smerter 

Respiration, cirkulation og 
bevidsthed 

Patienten er overflyttet fra 

PsykosociaJt 

Sociale oplysninger og 
livsstil 
Ernæring 

Funktion, fald og aktivitet 

Smerter 

Respiration, cirkulation og 
bevidsthed 
Hud, slimhinder og sår 

Kommunikation 

Smerter 

Respiration, cirkulation og 
bevidsthed 
Sociale oplysninger og 
livsstil 
Funktion, fald og aktivitet 

Kommunikation 

Udskillelse af 
affaldsstoffer 
Smerter 

Respiration, cirkulation og 
bevidsthed 
Smerter 

Status 

fortsat en lille smule hoste, men dog aftagende, dræn tømt for 600 ml blodig væske kl 9.00 ca ANG ews der er lagt aceptable 
værdier ind på si , på 90 
visitator har været her og set til pt kommer igen mane 

klarer sig med etagevask i dag 

spist 75 % af maden 

har været ude og gå med vir på gangen 

er opstartet fast tradolan 50 mg x 4 har fået pn pamol og tradolan kll5 

Pleuradrænet ligger stadig fint og fungerer med blodtilblandet væske. Posen er ikke tømt i nat. 

Pt'en er blevet vækket af tilsyn, men siger hun har sovet 

Ingen klager i nat 

har flet lagt et pleuradræn, tømt for 1000 ml meget blodigt output, kontaktet mellemvagt, der ikke mener vi skal gøre noget 
andet end hvis BT falder, værdierne er stabile. H har en del hoste i forbindelse med tømningen, og hun mener selv det er 
fordi det løber hurtigt, så hun klemmer det af engang imellem selv. Faet kodein "stærk" og røde dråber til at tage hosten. 
0862 

Er en del bekymret over hele situationen, og er en del angst før hun skal have anlagt drænet, fik morfin sc med rigtig god 
effekt, og hun siger selv at det gik meget bedre end frygtet. 
manden har været her hele vagten, har tilbudt ham at sove her, men han vil formegentlig gerne hjem og sove. 

spist og drukket suff. 

er fuldt selvhjulpen 

har haft lidt smerter i forbindelse med hosten og omkring indstiksstedet, flet tradolan plus pinex PN kl ca. 20.00, har glemt 
at notere det i EPM. 
Rtg thorax taget. % pneumothorax. 

% gennemsivning af forbinding 

Sagt til pt, at det er vigtigt, at hun ringer ind, hvis hun bliver tiltagende dyspnoisk, hvis det begynder at bøde fra indstikstedet 
eller hvis hun bliver akut dårlig. 
Har smertestillende til og med i morgen kl 12 

Dyspnøisk ved ankomst. Hoster. Føler der er pleuraexudat. Patient har røde dråber for hosten. Adm selv disse. 

Ankommer med vir 

Siddet / ligget i sengen. Ankommer til afd i kørestol. Kan ej gå længere distance grundet dyspnøe. 

Meget nervøs ved tanken om drænanlæggelse. 

Se manuel plejeplan. 

Er øm ved drænet. Har flet udi en doseringsæske med pamol 1 gr x 4 samt SO mg tradolan x 4. Desuden givet extra 50 mg 
tradolan. 
anlagt pleuradræn i amb af T5, i løbet af aftenen tømt for ilat 2670 ml. Drænet fjernet, og patienten udskrives 

patienten har haft brug for tradolan, har taget egne pliler 

iJ Plejeplaner 

Udførelse startet 
06 05 2013 22.44 

05.05 2013 08:44 

Seponeret i Plejeplan vedr. 
Smerter 

Titel på plejeplan Mål 
Smerter i hø lunge, 

pvk 

Handlinger 

Ml Planer 

Udforelse startet 

30 01 2013 15:31 

15 02.2013 14:20 

15.02 2013 19 31 

20 02 2013 15:22 

21 02.2013 15:21 

22.02.2013 14-35 

25 02.2013 14 46 

08.04.2013 14 41 

26.04.2013 18-34 

26.04.2013 20:00 

27.04.2013 17:25 

30.04.2013 00:39 

30.04.2013 13:53 

01.05.2013 03:00 

! Afsluttet I Plan 
Andet 

Andet: Pleuracentece 

Observation 

Observation 

Koordinering 

Koordinering 

Andet 

Koordinering 

Koordinering 

Koordinering 

Beskrivelse 
Vir ringer ind, H har hostet siden pleuracentese i mandags. Flere smerter, nedsat AT. H har ikke 
mulighed for at komme inden kl 14 derfor meldes hun i CV1 
Indl 0861 mhp færdig udtømning/kontrol rtg thorax efter pleuracentese. 
Rtg henvisning er lavet. 
Forventes uds efter BV har set rtg thorax. 
Rtg af thorax skal tages tidligst 1 time efter dræn sep. 
Pt udskrives til amb. 

pt skal have taget rgt af thorax i dag og i morgen mhp om lungen har foldet sig ud. dræn må 
ikke fjernes før. endvidere skal pt,s smerter observeres 
pt skal obs til i morgen efter fjernelse af pleuradræn, ved pludselig forværring skal der tages acut 
rgt af thorax, der er sendt henvisning til fremrykning af pt.s ct scan mhp progression, der tages 
kontrol rgt af lungerne i morgen hvis alt er ok kan pt udskrives . obs om pt skal have recepter pi 
smertestillende / 
CT-scan 25/2 kl 11, 1 I vand inden. Har gyldig creatinin. 

Pt'en har fået en tid i amb på torsdagd.28/2 til svar på CT-scan og kontrolrgt. Får taget bl.pr i dag 
i lab. 

Har planlagt tid til hos FA den 15/4 til scanningssvar samt opfølgning på om det smertestillende 
virker og om der er kommet gang i maven. 
Afventer UL af abd. som udføres imorgen. Faste fra midnat. 
Formentlig ERCP mandag. Mangler information om dette 
Pt gået orlov fra kl. 20 møder fastende kl. 8 i morgen til GG og ul- scanning.E. aftale morten kir 
Jæge/vz 

pt går på orlov til Mandag den 29/4 møder pi afd. K- 161 kl 7.30 til nye bl.p + evt stent 
anlæggelse 
ERCP 30.04 Møder fra orlov kl 7,30 

ERCP dd 

Afvente virkning af stent 
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0303570314 Status og plan, seneste måned [-3 år] 11:01 
Hanne Kjellerup 

Udførelse startet Afsluttet ^ Plan Beskrivelse 

01 05.2013 14.42 er faktisk KFB. Kontakt til onk afd igen 2/5 med henblik pø overflyt dertil. 

02.05 2013 14:27 onk afd kl 14 dd efter aftale 

07.05 2013 15:19 Andet: CT Afv CI 

10.05 2013 14:13 Andet Afv. svar ct-scan. 

14.05 2013 14:34 Koordinering udskrivelse: Har en aflastningsplads pi Louiselund på torsdag kl 13. Skal have medicin med til 
over weekenden + en medicinliste. 
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Pr11vetagningsdato og tidspunkt 
09/05/2013 08:44 

Modta(l_elsesdato ?2 tidl!f)unkt 
10/05/2013 1 J:4 7 

Svar udskrevet dato og tidspunkt 
17/05/2013 15:05 

2000228 

NORDSJÆLLANDS HOSP. HILLERØI 

ONKOLOGI, SENGE 0861 

DYREHAVEVEJ29 
3400 HILLERØD, 84 

Att. 

Internt LaD. nr. og 1-'røvematerrale 

H53388: (.) 

Resultat af undersøgelse(r) 

Hepatitis E virus-antistof 
Hepatitis E virus-antistof(lgG) 
Hepatitis E virus-antislof(lgM) 

Svar slut 

NEGATIV 
NEGATIV 

Patient 

KJELLERUP.HANNE 

 

Status 
Endelig 

Kooi af dette svar er sendt til: 

t'fØVe mærxet 

Laooratooenummer 

2000228.11 

Ansvarligt laboratorium (Oplysninger om rnelOde kan fås ved henvendelse til ansvanigt laboratorium, eller påwww.ssi.dk): 
VE Mikrobiologisk Diagnostik og Virologi. MDV serologi. Tlf:3268 3470. Fax:3268 3148. 

Kliniske oplysninger: 

Resullatet af undersl!lgelseme må kun gengives i dets helhed, medmindre laboratotiet har givel tilladelse W andet. 
For resistensbestemrne1$er gælder: S=Sensiti11, l=lntermediær. R=Resistent, DDS=Susceptible dose dependant. 
Rådgivning og kommen la rer vedrørende resultater er Ikke omfattet af akkrediteringen. 
Akkrediteringsstatus ror den enkelte analyse rremgår ar Diagnostisk Håndbog på www.ssl.dk. 

Svar fra SSI - 16-08-2013 

r 

VE 

VE 

STATENS 

SERUM 

INSTITUT 

lortbygg,t <>g bda,mper 

�miuommit sygdom.rrt� 

og medf"dtt ffdtl,., 

DANAK 
TESTRog.nr.W 

Stat""• Sen.m lnslltul 
ArtJ !erivej 5 
2300Kbh S 

Tit.: 3261! 3268 
Fax 3268 3868 

EAN: 6798000362192 
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Prøvetagnlngsdato og tidspunkt 
06/05/2013 UNKNOWN 

ModtaQ_elsesdato 09. tid�unkt 
14/05/2013 15:05 

Sva udskrevet dato� tidt,>i.nk1 
21/05/2013 15:35 

2000228 

NORDSJÆLLANDS HOSP. HILLERØI 

ONKOLOGI, SENGE 0861 

DYREHAVEVEJ29 
3400 HILLERØD, 84 

Att. 

Internt Lab.nr. og Prøvematenare 

T53943: (Serum) 

Resultat af undersøgelse(r) 

Hepatitis delta virus-antistof. 
Hepatitis delta virus-antistof IKKE PÅVIST 

Patient 

KJELLERUP, HANNE 

 

Status 
Endelig 

Kopi af dette svar er sendt til: 

P11!1ve mærket 

E13+1058976-9071734281 

Lal>Oratonenummer 

2000228.13 

Taler imod hepatitis D virus co- eller 
superinfektion.Anti-HDV optræder sent, 2-4 
uger efter klinisk sygdom. 

Svar slut 

Ansvartigt laboratorium {Oplysninger om metode kan fås ved henvendelse til ansvartigl 1aboratorlum. eller på www.ssi.dk): 
VE Mlkrobiologisk Diagnostik og Virologi. MDV serologi. Tlf:3268 3470. Fax:3268 3148. 

Kliniske oplysn!nger. Ydemummer ej påført patientseddel 

Resultatet af undem,gelseme må kun gengives i dets helhed, medmindre laboratoriet har give! Wladelse til andet. 
For resistensbestemmelser gælder. S=SenslU11, !=Intermediær, R�Resistenl. DDS=Susæptible dose dependant. 
Rådgivning og kommentarer vedr"rende resullater er Ikke omlattel af akl<redi!er1ngen. 
Akkredlleringsstalus for den enkelte analyse fremgår ar Oiagnostisk Håndbog på www.ssi.dk. 

Svar fra SSI - 16-08-2013 

VE 

STATENS 

SERUM 

INSTITUT 

louby99tr og bdamp,r 

.smitsomme 1y9do,nme 

09 mtdfødtt tidefstr 

DANAK 
TESTRognr.UT 

Staten, Serum lnstitlJI 
Art.llerivej 5 
230010,hS 

Tl.; 3268 3268 
Fax: 3268 3868 
EAN: 57980003621 !12 
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Diagnostisk Center 
Patologiafdelingen 
Rigshospitalet 

Rekv.nr 12422018 lflll,�11111 Il� 
Histologi / Pakkeforløb 

Bispebjerg Hospital 
Lungemedicinsk ambulatorium 

Patient: Kjellerup, Hanne 

Materiale: 

01: 2 vævspølser, hø. leverlap 

Kliniske oplysninger: 

Tumor pulm. dx. + levetforandriner. 

Makroskopi: 

01: 5 nålebiopsier i alt m ålende 13 mm. 

Mikroskopi: 

Rekv.læge: 

Rekvireret: 

Modtaget: 

F. Nissen

30.08.2012

30.08.2012 13:54

01: Nålebiopsimateriale fra lever bestående af leverparenkym med steatose. lngen 

inflammation. Ingen malignitet. 

Mikroskoperet af: 

Godkendt af: 

Makroskoperet af: 

Diagnoser: 

01: Lever 

Lise Christensen den: 04.09.2012 kl: 09:58 

Lise Christensen den: 04.09.2012 kl: 09:58 

Pia Rovsing Sandholm/hk02 

fedtdegeneration 

nålebiopsi 

Svar sendt til: 

Rekvirent: 

Kopi til: 

Lungemedicinsk ambulatorium, Bispebjerg Hospital 

Røntgen 1, Bispebjerg Hospital 

Udskrevet den 25.04.2016 kl. 10:56 

Patologiafdelingen, Rigshospitalet: Teilumbygningen, tlf. 35455483, Bispebjerg, tlf. 35312631 

Side 1 



Diagnostisk Center 
Patologiafdelingen 
Rigshospitalet 

Rekv.nr 12422014 llllll llllllrnlllH 
Cytologi I Pakkeforløb 

Bispebjerg Hospital 
Lungemedicinsk ambulatorium 

Patient:  Kjellerup, Hanne 

Materiale: 

01: 8 udstryg, hø. leverlap 

Kliniske oplysninger: 

Tumor pulm. dx. + leverforandringer. 

Mikroskop i: 

Rekv.læge: 

Rekvireret: 

Modtaget: 

F. Nissen

30.08.2012

30.08.2012 13:45

01: Udstrygning af fin nå Isaspirat bestående af perifert blod og hepat ocytter iblandet 

flager af lymfocytinfiltreret bindevævsstroma. ingen specifik inflammation eller 

malignitet. 

Mikroskoperet af: Lise Christensen den: 04.09.2012 kl: 09:59 

Lise Christensen den: 04.09.2012 kl: 09:59 Godkendt af: 

Diagnoser: 

01: Lever 

ingen malignitetssuspekte celler 

finnålsaspirat 

Svar sendt til: 

Rekvirent: 

Kopi til: 

Lungemedicinsk ambulatorium, Bispebjerg Hospital 

Røntgen 1, Bispebjerg Hospital 

Udskrevet den 25.04.2016 kl. 10:56 

Patologiafdelingen, Rigshospitalet: Teilumbygningen, tlf. 35455483, Bispebjerg. tlf. 35312631 

Side 1 



LABORATORIEUDSKRIFT 
Fra Søg svar 

Bestillingsformål= Behandling 

Udskr. af bruger fra afdeling 

Side 1 (Blad 1 af 2) Dannet 25-04-2016 kl. 10:59:27 

dsk amMfs røtøt li 

odrhs' "o06035' i"{)46(l36" owdéi" 
112644 

•2OI2 

sep 

009061 
113365 

"msodi '''009060'bosddi VoodddT 
114345 464830 850998 • 851102 

009061 
853849 Prøvedato og klokkeslæt; 

(For urin og fæces er prøvedato 
= sluttidspunktfor opsamlingsperioden) 

Rekvirent: 

Andre modtagere; 

Kommentar: 

H EMATOLOtil 

192450 

2009 

maj 

29 

09:00 

018856 

018856 

379661 : 

2012 

jul i 

25 

10:16 i 
LAMB 
(BH) i 

'LAMB': 
..m.j 
Note I • 

230149 

2012 

aug 

28 

10:49 

"TiNF-
(BH) 

•IS#"'"' 
„(BH) 

18 
00:48 

HIA1AK 

sep 

18 

2012 2012 2012 2012 i 2012 2012 
sep sep okt i okt 

18 i 27 

HiÅIÅK 
UT(H1) 

01:24 08:30 j 09:19 12:15:12:20 

HIAIAK HLE10S61 > HIEA086 : HIAIAK i HIAIAK HIAIAK 
UT(HI) i (HI) 20)1) . UT(HI) i UT(HI) UT(HI) 
HIAIAK' "Htei(l36i j 'HIALAk i HiALÅK HfAiAK 
UT(HI) : (HI) : UT(HI) i UT(HI) UT(Hp 

okt 

3 

12:54 

X 

Erc(B)- Erytrocytvol. Middel [MCV] ! _J ^ 85 j 

1 8,7 i 8,9 8,5 i 8,8" 8,5 T~ 

fl 
ramol/1 

82-98A 

' 7j-9,5 A' B - Hæmoglobin 9,0 i 9,5 

! _J ^ 85 j 

1 8,7 i 8,9 8,5 i 8,8" 8,5 T~ • 8,6 

fl 
ramol/1 

82-98A 

' 7j-9,5 A' 

B - Leukocytter 

B - LeukocytU pe (mask.) gruppe i i i ( 

i • B - Basofiloeytter " 0,02 i 0,02 i 0,02 j 0,04 i i • <0,20 A 

B - Eosinofiiocytter 

B - Ljmfocytter 

B - Metamvelo.+MyelOi+Piomyelocytte 

B - Monoeytter 

B - Neutrofilocytter 

0,05 i 0,06 I 0,03 j 0,07 i xl09/l 

Xl09/l 

<0,45 A 

0,70-4,80 A 

B - Eosinofiiocytter 

B - Ljmfocytter 

B - Metamvelo.+MyelOi+Piomyelocytte 

B - Monoeytter 

B - Neutrofilocytter 

2,20 i 1,31 . : 1,13 i 

xl09/l 

Xl09/l 

<0,45 A 

0,70-4,80 A 

B - Eosinofiiocytter 

B - Ljmfocytter 

B - Metamvelo.+MyelOi+Piomyelocytte 

B - Monoeytter 

B - Neutrofilocytter 

0,02 Xl09/l <0,05 

B - Eosinofiiocytter 

B - Ljmfocytter 

B - Metamvelo.+MyelOi+Piomyelocytte 

B - Monoeytter 

B - Neutrofilocytter 

0,52 ; 0,55 0,68 i . ; 0,21 i Xl09/1 <1,10A 

B - Eosinofiiocytter 

B - Ljmfocytter 

B - Metamvelo.+MyelOi+Piomyelocytte 

B - Monoeytter 

B - Neutrofilocytter 4,18 i 4,94 4,56 j 6,84 [ ^xiQ9/! 

xlO9/! 

1.80-7,40 A 

' 145-390 A B - Trombocytter 283 i 266 198 1 196 | 292 232 i \ 

^xiQ9/! 

xlO9/! 

1.80-7,40 A 

' 145-390 A 

ELEKTROLYTXER+iVJETABOI ITTER 

P - Bilirubiner ; 10 ; 8 . 3 1 ... { ^ 4 i 

1,25 i 

1 |imol/I 5-25 A 

P - Calcium-ion frit (pH=7,4) 1,21 1 1,24 1,22 i 

{ ^ 4 i 

1,25 i 1 1,20 mmol/1 1,18-1,32 A 

P Karbamid ; 3,0 i 2,5 i 

l 103 i 

M i . 3,5 j J 

i j 104" 

69 " 

mmol/l 

mmol/1 

pmol/1 

3.1-7,9A 

_9_8-106A 

" 50-90 A" 

P - Klorid 
; 3,0 i 2,5 i 

l 103 i 

M i . 3,5 j J 

i j 104" 

69 " 

mmol/l 

mmol/1 

pmol/1 

3.1-7,9A 

_9_8-106A 

" 50-90 A" P - Kreatinin; (enz.) 70 80 i 75 { 85 i 73 73 73 i 

104" 

69 " 

mmol/l 

mmol/1 

pmol/1 

3.1-7,9A 

_9_8-106A 

" 50-90 A" 
Nyre  -  eGFR ml /min  per  I .73m2 65 i 70 I 60 j 72 72 : 72 i ml/min >60BA 

p(vB; ipt)- Glukose(diag.) 6,1 mmol/1 <6,1b 

P - Glukose 6.1 i 6,9 t 6,3 i 6,2 ! 7,8 Ti 7,6 T mmol/1 4,2-7,2 

P(aB)- Laktat : i ! •: 1,8 

138 

mmol/1 0,7-2,1 

137-144 P - Natrium l46 145 ri40 1" 136 T 141":' 140' j 139" 139T" 

1,8 

138 mmol/1 

0,7-2,1 

137-144 

SXltE-B.VSE-og OXYGENST VI US 

P(vB) C02 total 

Pt(aB). Svrebasestatusgiuppe 

i | 32 T 33 T mmol/1 23-31 P(vB) C02 total 

Pt(aB). Svrebasestatusgiuppe r j i I 

PCaB) - pH, (37 "C) 

P(aB) - pC02; (37 0€) 

P(aB) - p02; (37 "C) 

P(aB) - Base excess; (aktuel) 

Hb(aB) - 02 sat. 

P(aB3 - Hydrogencarbonat; (aktuel, 37 X"') 

, ... , | 
i ; 1 

7,43 

5,9 1 

9,6 4 

4,4 ' 

kPa 

7.37-7,45 

4,3-5,7 

PCaB) - pH, (37 "C) 

P(aB) - pC02; (37 0€) 

P(aB) - p02; (37 "C) 

P(aB) - Base excess; (aktuel) 

Hb(aB) - 02 sat. 

P(aB3 - Hydrogencarbonat; (aktuel, 37 X"') 

i - j ; 

7,43 

5,9 1 

9,6 4 

4,4 ' 

kPa 

mmol/1 

9,6-14,4A 

-3,0-3,0 

PCaB) - pH, (37 "C) 

P(aB) - pC02; (37 0€) 

P(aB) - p02; (37 "C) 

P(aB) - Base excess; (aktuel) 

Hb(aB) - 02 sat. 

P(aB3 - Hydrogencarbonat; (aktuel, 37 X"') 

j i i : 0,94 0.92-0,99 A 

PCaB) - pH, (37 "C) 

P(aB) - pC02; (37 0€) 

P(aB) - p02; (37 "C) 

P(aB) - Base excess; (aktuel) 

Hb(aB) - 02 sat. 

P(aB3 - Hydrogencarbonat; (aktuel, 37 X"') i ! i 1 : i 28,6 1 mmol/1 22,0-27,0 

PROTEINER 

P - Albumin 46 T 42 1 43 42 37 38 i f gd 36-45 A 

"""'<10 P - C-reaktivt protein [CRP] <16 i <10 I 13 ii 12 tj i 8 S mg/l 

36-45 A 

"""'<10 

ENZYMER 

P - Alanintransaminase[ALAT] i 1 33 i 1 26 i 

74-~| 

U/I_ 

U/l 

1P:45A_ 

"25-120 A' P - Amylase 64 i | 

26 i 

74-~| 

U/I_ 

U/l 

1P:45A_ 

"25-120 A' 

P - Aspartattransaminase[ASAT] i 38 i 34 i ; 1 1 U/l 15-35 A 

P - Basisk fosfatase 

P - Laktatdehydrogenase 

J20 T 122 f 114 ii . 91 i U/l 35-105A 

" 105-205 A 

P - Basisk fosfatase 

P - Laktatdehydrogenase 993 li i 724 t U/I 

35-105A 

" 105-205 A 

IIÆMOSTASE 

P - Koagulationsfaktorll+VH+X [INR] 0,9 | 0,9 1,0 i [ 0,9 i f <1,2 A 

P - KoagulationsfaktorII+VII+X 0,96 j i J i 0,99 i arb.enh./l >0,60 A 

ENDOKRINOLOGI 

P - Thyrotropin(TSH); (IRP 81/565) 1 f 2,61 i 1,98 I 
xl0"3int,enh. 

n 0,35-4,00® 

1 Rettet el. Kommenteret ^ ng tokymentatiI°nf0," akkj;- DAflAK Se^ "S^ avar" ' Labka HiL-MEDF7Serie 7 
..... ... A=Alder/køn. B=Beslutmng. DHDagsafhæng. F=Ferttlitet. G=Gravid. Gr=GTazone. iJdskrevet:25-04-2oi6io:S9:28afKarin 

M Midlertidigt svar Ter=Terapeutisk.Tox=Toksisk. Mortensen 



L ABORAT ORIEUDSKRIFT 
Fra Søg svar 

Bestillingsfonnål= Behandling 

Udskr. af bruger fra afdeling 

Side 1 (Blad 2 af 2) Dannet 25-04-2016 kl. 10:59:27 

n-mu 

aiifis ' 
192450 

2009 
maj 

'ooaojf"!' borø'i f do9Win,'"romiié,i'' "dMoéi" f Jo-kao BowslioCTt 
379661 i 230149 112644 

2012 • 2012 i 2012 Prøvedato og klokkeslæt: 

(For urin og fæces er prøvedato 
= sluttidspunktfor opsamlingspcrioden) 

Rekvirent: 

Andre modtagere: 

Kommentar; 

IFIDER 

113365 114345 ' 464S30 : 8J099S ; 851102 

2012 2012 I 2012 2012 i 2012 

29 
09:00 

jul 1 aug j sep 
25 28 ! 18 

10:16! 10:49,00:48 

sep 
18 

sep 1 sep 
18 i 27' 

okt 
3 

okt 
3 

S53849 

2012 
okt 

01:24 08:30 09:19 12:15 ; 12:20 

018836 

018856 

LAMB i L1NF ! H1AIAK 
(BH) i (BH) I UT(HI) 

LÅMB' LIKF •" HiAIÅk' 

.ÆH).. 
Notel 

HIA1AK HIEi0861 ' HIEA0S6 HIAIAK ! H1ALAK 
UT(HD ; (HI) I 2(H!) • UT(HI) : UT(HI) 

mteKTHiEiossn -HiAMrtmiAk 
.HTllffl.. I .y.T(H!)...., „(HI)... J OTpnj j UT(Hp 

3 
12:54 
HIAIAK 
urfHi: 

UT(HI) 

P - Kolesterol 
P - Kolesterol HDL 

P(fPt)- Kolesterol LDL 

P(fPt)- Triglycerid _lyc 
ANTIGENER / A1N I'ISTOFFER 

6,9 t 

1,0 l 

LDL 

-L62 T 

mmol/1 

nimol/l 

mmol/1 

mmol/1 

<5,0B 

>j,0B' 

.313;:. 

<2)00b 

Ercs(B)- Erythrocyt-antigen 
MERIKAMENTER+TOXIKOI.OGl 

Taget Taget: 

Hb(B)- Carbonmonoxidhæmoglobin 
Hb(B)- MethæiTiogiobin 
ONKOLOGI 

©søl 
6,01 <0,02 

>'103arb-enh. 
/]___ _ P - Cancer-antigen 125 

P - Carcinoembryonaltantigen 
90 li 

<5 i 

140 il 

" <5~ 

_<35 

<5 

JIVERSK 
B - Bacteri u m+fungus 
Pt - Elektrokardiografi [EKG12] Taget i faget Taget \ 

Notel: A Victor, EKG med tilbage, 5164 SSI: Ved resultater 2.00 mniol/l og såfremt blodprøven ikke er taget 

som fastcprø\ c. tilrådes faste ved næste bestemmelse af triglycerid. 

SS2: 0.10 (Vejl. nedre tox. kone.). 

LDL: (fPt)S-TrigIycerid = 4,00 mmol/1. S-Cholesterol-LDL 
kan derfor ikke bestemmes. 

n Rettet el Kommenteret Udførselssted og dokumentation for akkr. DANAK ses i "Søg svar" i Labka II. Pnmcr Hi HiL-MEDFrse« nr.rn 
— „ .' A=Alder/køn, B=Beslutning. D^Dagsafhæng. F=Fertilitet, G=Gravid. Gr=Gråzone. U(fakrevet:25-04-20i6i0:59:28afKarin 
M Midlertidigt svar Ter=Terapeutisk.Tox=Toksisk. mi^Mcrtco™ 



LABORATORIEUDSKRIFT 
Fra Søg svar 

Bestil!ingsfonnål= Behandling 

Udskr. af bruger fra afdeling 

Side 1 (Blad 1 af 1) Dannet 25-04-2016 kl. 10:59:10 

m~mu 

009051 0091)61 ! 009061 i OOMsi ; 009061" 
875664 972899 : 987420 969456 • 575989 

2012 2012 ; 2012 , 2012 i 2012 
okt okt I okt okt i okt 
4 5 j 6 8 f 17"" 

08:27 19:15 :11:30 08:41:12:52 
HISI0655 HIEIOSCl llHIOSOl !H1EI0S6I ! HlhAOSO 

009061 j 009063 
573997 ! 519377 

2012 . 2013 
nov i jan 
7 i ir 

13:56 i 09:i3 
HIEA0S6 H1EA086 

2<m) } 2(HI) ! 

009067"": " 009008 009063 
358149 ! 034746 230023 

2013 i 2013 , 2013 
jan ; feb ( feb 
30 • j "'l5 ''T 19 ' 

Prøvedato og klokkeslæt: 

(For urin og fæces er prøvedato 
= sluttidspunkt for opsamlingsperioden) 

Rekvirent: 

Andre modtagere; 

Kommentar: 

(Hl) : (HI) i (HI) i (HI) i 3 (HI) 
HISI0655 : HiETOSff i' i'HIElOSÉ I HjffilMéi r 

18:19 i 09:16 (14:00 
HIAIAK i HIEA086 ? HIEA0«6 

,  . y i ø i ) .  | . . .  L . . ? ® .  
UT(HI) i 

JL 
EiÆMATGLOGI 
Erc{B)- Erytrocytvol. Middel [MCV] 1 87 s 93 f! 82-98 A 

B - Hæmoglobin 8.8 T 8,2 i 8,5 8,3 " I "9,1 8,6' r | 8,4 mmol/I 7,3-9,5a 

B - Leukocytter 8,1 : 7,9 i 7,4 i 4,1" i 4,2 5.1 i 5.9 7,1 : f 7,6 xl09/I 3,5-8,8a 

B - 1 .e« kocyt i) pe t m ask. i gru ppe [ I ! 
B - Basolllocytter 
B - Eosinofllocyfter 

B - Lymfocytter 

0,02 : 

0,07 

1,57 

( 
i 0,01 

; 0,03" 

[ 0,84 

i : I : "(102I 

0,12 i 

1,56 i 

*ioy/i 

xl09.1 

X 10^/1 

<0,20 A~ 

<0,45 A 

0,7-4,8 A 

B - Metaniyelo.+Myelo.+Proniyeiocvtlei 

B - Monocytter 
0,02 ! 

0,33 ; 
i 

0,01 

i 0,4 i 
| -• 0.62: 

0,60 i 
X1.Æ 
Xl09/l 

<0,05 
"  d j A  

B - Neutrofilocytter 6,07 2,85 4,80 i Xl09/l 1.8-7,4a 

B - Trombocytter 232 ; | 111 l i 231 . "22T 224 i 218 i 270 f 250 Xl09/1 145-390a 

EI F KTROI,YTT K R+M.ETABOL ITi" ER 

P - Bilirubiner \ 6 . 7 : 6 i : 6 gmol/1 _ 5-25 A _ 
P - Calcium-ion frit (pH-7,4) 1,25 1,24 1,18 i 1,18-1,32a 

P - Karbamid 
P - Kreatinin; (enz.) 

3,5 

64 

4,0 i 

66 

3,6 

70 
i 

2,4 l 

68 

3,6 

66 

5,2 

11" 

3,5 i 
71 i 

3,6 

65 

mraokl 

nmol/1 

3.1-7.9A 

50-90 A 

Nyre - eGFR ml/min per 1.73m2 83 ' si r 76 • i 79 ; 81 " 68 75 i "82 ' ml/min >60^ A 

P - Glukose i 
P - Kalium 4,2 3.8 i 3,8 4,4 : 4,0 1 4,0 3,8 i i 4,5 mmol/1 3,5-4,6A 

P - Natrium 137 4 137 li 137 Jj 141 " 138 : ! ' 141 140 i | 139 mmol/1 137-144 
SYRE-BASE-og OXYGENSTATUS 
P(vB)- C02 total i i i 

i 1 29 i mmol/1 23-31 
PROTEINER 

P - Albumin 38 35 li 40 
i ; 

43 ; 46 % i 45 ; 39 i 39 gd 36-45 A 

P - C-reaktivt protein [CRPJ 13 t 36 ti 30 If 11 H 1 i 40 t mg/l <10 
ENZYMER 

P - Alanintransaminase[ALAT] 29 j 29 23 i 22 U/l 10-45A 

P - Amylase i 61 i U/l 25-120A 

P - Basisk fosfafase i i 108 Ti 109 T 95 i 1 i 86 U/l 35-105 A 

P - Laktatdehydrogenase 1 : 495 Ti 420 f 360 i 465 1 U/l 105-205 A 

HÆ MOST ASE 

P - Koagulationsfaktorll+VII+X [INR] i i 0,9 0,9 1,1 1 0,9 
SSI 

(-) <i,2 A 

P - KoaguIationsfaktorII+VII+X 1 1,06 1,13 0,78 | 1,04 (. . .)  arb.enh./l >0,60 A 

ENDOKRINOLOGI 

P - Thyrotropin(TSH); (IRP 81/565) : 1,96 i 
*10 3int.enh. 

/I 0,35-4,00® 
ANTIGENER / ANTISTOFFER 
Ercs(B)- Erythrocyt-antigen i | Taget i 1 

SSI: Ikke (yidt koirekt 

| Rettet el. Kommenteret "d^ei^ted f dokumentation for akkr. DANAK ses i "Søg svar" i Labka II. Prin[er;HI H[L.MEDF7Scrie nr,:16 
v-H „ ... A=Alder/køn, B=Beslutning.D=DagsaTnæng. F=Fertilitet.G=Gravid. Gr=Grazone. udskrevet:25-04-20i6i0:59:i0afKarin 
M Midlertidigtsvar Tei-Terapeutisk. Tox=Toksisk. Elisabeth Mcmcnsen 



LABORATORIEUDSKRIFT 
Fra Søg svar 

BestillingsfonnåF- Behandling 

Udskr. af bruger fra afdeling 

Side 1 (Blad 1 af 1) Dannet 25-04-2016 kl. 10:58:39 

: 0862 Bl 

(109071 : 009071' '!'009071 1 009071 !' 009071 
466S99 : 4S0298 : 519844 523515 • 480331 597268 * 651971 

2013 2013 2013 | 2013 2013 2013 i 2013 
maj maj i maj maj i maj maj maj 
3 | 4 | 4 5 i 6 ( 7 8 

lOTOO 08:15 i 21:50 08i39 : 08:42 08:34 ) 08:30 

"'0091)71'"'" 009071' 
715635 I 788616 

2013 i 2013 
maj i maj 
9 r ii 

08:43 i 0"8:36 
HlfclOSOI :HlEl086i 

(HI) 

llEibsSV 

"ooooVi' 
909499 

2013 
maj 

1£" 
08726 

H1EI0861 
(Hl) 

HiEiO'86i' 
(HI) 

Prøvedato og klokkeslæt: 

(For urin og fæces er prøvedato 
= sluttidspunktfor opsamlingsperioden) 

Rekvirent: 

Andre modtagere: 

Kommentar: 

H EMATOLOGI 

(HI) 
HiHOSél 

HIEI0861 ; H1E10S61 ;HIBI0S61 tmHOSSi fFSSiEi ;H1EI0861 iH1EI0861 
(Hl) ; (HI) (HI) I (HI) : (HI) 1 (HI) 

iiimcsSi HiEiosSi 
(HI) i (Hl) t (HQ : (HD : (HO I (Hl) 

Wft 
.® i 

Ere(B)- Erytrocytvol. Middel [MC V] 82 i .  

e
n

; 
oo 

5 83 85 i 86 A 82-98  A  

B Hæmoglobin 7.8 i 7,4 : 1 7,2 4 7,3 i 6,9 J mmol/l " 7j-9,5A' 

B - Leukocytter 19,1 t  17,7 t; 15,5 '  r 15,3 r: 15,81 i 14,0 T 14,1 Ti f 16,7 1 xl09/l 3 ,5 -8 ,8a  

B - Trombocytter : 341 i 354 |  369 372 j i 342 *I09/1 ! 45 -390a  

ELEK i ROl VT iER+MET AJBOLITTER 

P - Bilirubiner 172 f 196 f  177 i  168 l i  151 T 117 T 128 Ti 126 1 li 137 1 pmol/l 5-25  A  

P - Calcium-ion frit (pH=7,4) 1,24 1 mmol/l 1 ,18 -1 .32A 

P - Karbamid 3.7 2,9 41 2,3 4 3,8 I 3,1 4! ramoW ' 3 ,1 -7 ,9  A  

P - Kreatinin; (enz.) 50-90A 

Nyre - eGFR ml/min per I.73m! 88 >90 >90_ >90 i >90 ml/min >60ba  

P(kB)- Glukose kl. 18.00; (POC) | : 7.5 mmol/l 
P - Kalium 3,8 ! 3,6 i 3,7 3,9 i 3,9 mmol/l 3 ,5 -4 ,6A  

P - Natrium i 136 li 1 i33 4 136 4 : 138 i 136 1 1 mmol/l 137-144 P
* m

 

i
 

i
 

P - Albumin 
P - C-reaktivt protein [CRP] 

32 4 32 ,  

387 T 

l i  29 J 

; 363 1 

1 28 41 28 4 

i  3U t  260 T 

1 27 4 29 4: 29 i 29 J 
i 62 T 44 t ] 27 1 

g/L.,,,. 
mg/l 

36-45 A 

<10 

P - Immunglobulin M i i >: i,09 I I i 

S:1 
gd 

6 ,1 -14 ,9a  

0 ,39 -2 ,08A 

ENZYMER 

P - AlanintransaminasefALAT] 192 T 176 l i  180 1j 189 l i  216 T 1 259 T 294 Ti 268 i  233 T U/l 10-45  A  

P - Amylase 1 i 1 ; : i 73 U/l 25-120A 

P - Basisk f'osfatase 1090 t  1100 T 1130 f  1140 T 1380 T; | |  1940 T 2010 Ti 1880 T 1790 1 U/l 35-105A 

P - Laktatdehydrogenase 976 t i 140 li 930 I* 936 li 973 T i |  1150 t 1230 ti 1350 T 1420 1 U/l 105-205A 

HÆMOSTASE 

P - Koagulationsfaktorll+VII+X [INR] 1,1 1,2 i 1,3 Ti 1,3 l i  1,3 T i 1,4 T 1.2 i 1,1 1 1,3 1 <1 ,2  A  

P - KoagulationsfaktorII+Vll+X 0,69 0,65 i  0,56 4 , 0,56 4! 0,52 4 0,46 4 0,67 i 0,72 i 1 0,55 J arb.enh,/! >0 ,60  A  

ANTIGENER i  ANTISTOFFER 
P - ( ytomegalovirus-antistot art- k.(liste) 

P - Epstcln-Barr vlrus-antNol; (liste) 
i | 
: i 

i : 
1 5 ^ 

1 i. 
KMA i 
KM A i  : i  1 

P - Hepatitis A virus-antistof i liste) i i KMA; I 

P - Hepatitis B virus (DNA); arb.antalk.(WHO 97/750) 
i 

0 ' 

xlO^int.enh./ 
1 

P - Hepatitis B virus c-antistof 
P Hepatitis B virus e-anttgen&antlstof; flrete) ' 1 • i 

1 0 j 1 
i KMA i 

0 

P - Hepatitis B virus e-antigen i 1 i  0 \ 0 

P - Hepatitis B virus e-antistof • i 0 i 0 

P - Hepatitis B virus s-antigen; arh.k.(0 1) o i 0 

P - Hepatitis B virus s-antistof ' 0,0 i int.enh./l <13,0 

P - Hepatitis C virus (RNA); arb.antaikfWHO 96/790) i  ! : i 0 
xlO^int.enh./ 

1 <15 

P - Hepatitis C virus (RNA); taxon(gcnotypc i iKMA i 1 

P - Hepatitis D virus-antistof arb.k.(0 1) KMA i  j 

P - Hepatitis E virus-antistof | i Sendt i 0 

n Rettet el. Kommenteret Udførselssted og dokumentation for akkr. DANAKses i "Søg svar" i Labka II pnnrerHi HiL-MEDrrsene nr.; ,4 
• ••ji . A=Alder/køn. B=Beslutnmg. D=Dagsafhæng. F=Fertilitet.G=Gravid. Gr^Grazone. udskrevet:25-04-2oi6io:58:40afKai-in 

M Midlertidigt svar Ter=Terapeutisk. Tox=Toksisk. øUab^Mo^sæ 



LABORATORIEUDSKRIFT 
Fra Søg svar 

Bestiltingsformål= Behandling 

Udskr. af bruger fra afdeling 

Side 1 (Blad 1 af 1) Dannet 25-04-2016 kl. 10:58:56 

Prøvedato og klokkeslæt: 

(For urin og fæces er prøvedato 
= sluttidspunkt for opsamlingsperioden) 

Rekvirent; 

Andre modtagere: 

Kommentar: 

HÆMATOLOGI 

K 'ootth-
505439 : 333658 

2013 2013 
feb apr 
25 8 

13:32 11:50 

'orooVi"! ' 00907T" 
887229 i 148510 : I6I7S5 

2013 i 2013 i 2013 
apr apr i apr 

25 ^ 15 25 

HIEA086 HIEA086 
2{HJ) : 2(H1) 

limios'sv 
(HI) 

12:15 12:43 :15:01 
HIEA0S6 ! HIEA086 i HIEA086 

'd^i' 'i"009671 
187183 ! 207630 

2013 j 2013 
apr j apr 
26 ! 27 __ 

14:21 12:39 
29 

•»tr "^OOOTT 
350904 379775 

2013 2013 
maj maj 

I 2 
07:52:07:30 08:05 

HIAIAK H1MAK 
irrfHi) ut(hi) 
HiAIAk' HiAIAK" 
UT(HI) UT(H1) 

HlKI016i;Hiia0l61 HIKI0I61 

<HI 

„„(Hl) („{HI) (HI) 

ErclB)- Erytrocytvol. Middel [MCV] 

B - Hæmoglobin 
B - Leukocytter 

92 

"sJ" 
7,6 

•323" 

6,1 

86 j 

8,9 I 
"'7,1 i 

303 

85 

8,5 

5,8 

"331' 

8,4 ! i 8,1 8,0 

6,8 ' 6,4 6.4 9,2 1| 15,3 1 

3(19 , f 3i^ T 327 I 300 

mmol/l 

xl09/l 

82-98 A 

7,3-9,5A 

3,5-8,8 Å' 

145-390 Å B - Trombocytter 
IlFLEKTROLATTER+METABOLltTÉft 

Xl09/1 

P - Bilirubiner 
P - Caicium-ion frit (pH=7,4) 

P - Karbamid 

34 i 19 , 

i .2 i _J l.'2£; 

2,9 4 2,8" 4! 2,7 4; 

64 67 ' 67 

84 79'T 79 ^ 

85 t 101 t 124 f 146 t 155 if 173 1 jimol/l 

mmol/l 

mmoW 

gmol/l 

ml/min 

mmol/l 

mmol/l 

mmol/l 

5-25' 

2.2 

58 

>90 

6,9 ' 

4.3 

138 

3,8 

63 

85 

5,1 

69 

"76" 

U8-I,32_A 

3T"-7,9A 

50-90 A 

>60° A 

4,2-7,2 

3,5-4.6A 

137-144 

P - Kreatinin; (enz.) 
Nyre - eGFR ml/min per 1.73mz 

P - Glukose " 
P - Kalium 
P - Natrium 

S\ RE-BASE-og OX V G EN STATl ;S 

4,5 

138 

4,4 

139 

4,5 

137 

4,6 

137 

4,2 

134 4 

P(vB)- C02 total 
[PROTEINER 

30 mmol/l 23-31 

P - Albumin 38 44 i 43 i 39 40 j 41 39 I 35 4 33 4 g/l 

P - C-reakfivt protein [CRP] 16 ' r- • 31 i 31 f 29 T 34 t 54 'ij 148 1 mg/l <10 

ENZYMER 
P - Alanintransaminase[ALAT] 21 • 291 i i 270 T 265 f 258 T 268 t 237 i 207 1 U/l 10-45 A 

P - Amylase 55 i 49 44 966 11 ^45 1 U/l 25-120A 

P - Basisk fosfatase 96 i 774 I i 1030 T 1110 Tj 1090 1 1140 T 1130 4 1060 1 U/l " _ 35.-105 A 

P - Laktatdehydrogenase 592 T Ti220"lj i isio 1 1360 ij i330 i 1320 il 1220 ij 988 i U/l T05-205A 

HÆMOSTASE 
P - Fibrin D-Dimer 3,6 ' f. i ; il mgFEU/l <0,5b 

P - Koagulationsfaktorll+VII+X [INR] 1.0 \ 0,9 i i 1,0 0.9 i 1,0 1,0 i 1,0 I 1,0 <1,2 A 

P - KoagulationsfaktorII+VII+X 0,94 ; i 1,10 1 i 0,98 1,04 1 0,97 : 0,97 i 0,99 ^ 0,86 arb.enh./! >0,60 A 

ANTIGENER / ANTISTOFFER 
Ercs(B)- Erythrocyt-antigen i 1 i Taget | : i ! 1 1 

n Rettet el. Kommenteret Udførselsstedog dokumentation for akkr. DANAKsesi "Søg svar" i Labka II pna.æwwL-veonsæc^s 
h-r1 ... , A=A1 der/køn. B=Beslutning. D=DagsaThæng. F=FertiJitet.G=Gravid. Gr=Gra2one. udskrevet:25-04-20i6i0:5S:57afKarin 
M Midlertidigt svar Ter=Terapcutisk. Tox=Toksisk, ei.^mo^ 



Q EPM - OrdinationsoversKjt 

Filer Vis Funktioner ynks Vindue Hjælp 

FMK 
/} Ingen 

lW cave 

Kjellerup, Hanne CPR; 038357-0314 Alder 59 år 

Onkologisk amb-afs 0BB2 Hl start 04-09-2012 Vægt: 

^ <1> Aktuel | SeEonsrat | Dispfadm pi anden org enhed | Naturlægemidler iHtetoiklj Recepter | 

^ Seneste aktuelle & seponerede: 

MEPM 

Start*. Slut Org.enhed Type Lægemiddel Varefonn | Dosis AdmveJ Handling Tidspunkt Bruger 

07-09-2012 14:57 08-09-201 2 1 4:57 HIEA0862 xEn Movlcal pul.toral opLendos 8 stkx 1 OR Seponeret 07-98-2012 14:57 LENNIE05 
18-09-2012 10:35 19-02-201314:09 HIEIOSBI P.N. BncanylTurbuhsler 0,5 mq/dosis inhal... 2 sug x 1 IH Seponeret 19-02-201314:09 LDIN0003 
18-09-2012 10:35 19-02-201314:09 HIEID8B1 P.N. Mucolysln 200 mg brusetabl... 200 mgx1 OR Seponeret 19-02-201314:09 LDIN0003 
19-09-2012 10:36 28-01-2013 14:48 HIEI0861 Fast Perila* 5 mg enterotabletler 5 mg x 1 OR Seponeret 28-01-201314:48 LDINC003 
18-09-201210:38 28-01-2013 14:48 H1EI0861 Fast Lactulose "Orifarm" 687 mg/ml oral opl... 10005 mg x 1 OR Seponeret 28-01-2013 14:48 LDIN0003 
19-09-2012 12:28 28-01-2013 14:49 HIEI03B1 P.N. Temasta 1 mg tabletter 1 mpxl OR Seponeret 28-01-201314:49 LDIN0Q03 
19-09-201214:54 29-04-201314:45 HIKI0161 P.N. Pinex 500 mgfilmovertru... tooo mgxl OR Seponeret 29-04-201314:45 ASK00049 

21-09-2012 11:00 29-09-2012 11:00 HIE10861 Fast Bloclavid (Komb 500... lilmovertruknetabl. 1 stkx3 OR Seponeret 21-09-201212:33 HNIE0079 
36-10-201212:04 08-10-201212:01 HIEIOSBI P.N. Ondansetron "Takeda" Brngfilmovertrukn8 mgxl OR seponeret 08-10-201212:81 EHAR0001 

15-10-2012 10:49 18-10-201210:13 HIEA0BB2 Fast Pantoprazol "Nycomed" 20 mq enterotabiel... 20 mgxl OR Seponeret 18-10-201210:13 WPAW0OC1 
18-10-201210:18 01-11-201210:18 HIEAQ8B2 Fast Pantopraiol "TAKEDA" 40 mg enterotablet... 40 mg x 2 OR Seponeret 18-10-201210:18 WPAW0001 
18-10-201211:50 18-10-201213:50 HtEA0862 Tlf, Aloxl 50 mikrog/ml Inpv... 250 mikrog x i IV seponeret 19-10-201211:52 NSNE0D01 
18-10-201211:51 18-10-201213:51 HIEA0863 Tlf. Prednisolon "Glostrup" 50 mg tabletter 50 mgxl OR Seponeret 18-10-201211:52 NSNE0001 
18-10-201211:53 18-10-201213:53 HIEA0862 Tlf. Ondans etron "Take da" 8 mgfilmovertrukn Brnqxl OR Seponeret 18-10-201211:54 NSNE0001 

28-01-201314:49 05-05-2013 12:18 HIE10861 P.N. Tradolan 50 mg tabtetfer 50mgx1 OR Seponeret 05-05-201312:18 EBOR0004 

15-02-201311:45 15-02-2013 11:53 HIEADB52 P.N Kodein SAD 25 mg tabletter 2Smpx1 OR Seponeret 15-02-201311:53 LDIN0003 

15-02-2013 11:53 28-02-2013 14:58 HIEA0862 P.N. Kodein Stærk"DAK' 8 mg/ml oral oplas... 40 mgxl OR Seponeret 28-02-2013 14:58 FAND0Q21 

20-02-201312:34 28-02-201314:56 HIEA0862 Fast Tradolan 50 mg tabletter 50 mg x 4 OR Seponeret 28-02-201314:56 FAND0021 

28-02-201 3 1 4:57 14-05-201310:27 HIEIOSBI P.N. Kodein S1ærk"DAK, S mg/ml oral opløs... 24 mgxl OR Seponeret 14-05-201310:27 EBOR0004 

38-04-201314:41 03-05-201313:04 HIEI0BB1 P.N Kodein "DAK" 25 mg filmoverlruk... 25 mg x 1 OR Seponeret 03-05-201318:04 EBOR0004 

08-04-201314:43 HIEIOSBI P.N. Movicol pul.toral opl.endos n stkxt OR lUdskrevet 15-05-201310:22 IUPEE0DD2 id 
Relaterede 

Qrg enhed | Type Starte Slut Lægemiddel Vareform Dosis Adm.vei Handling Tidspunkt Bruger 

Klar 

v , , iniét i " ;!• 11 iootar | Hjælp 

Brugernavn Karin Elisabeth Mortensen Enhed' Hl Onkologisk og Palliativ Oatd 11:23:18 



◄ !, �kluel \ Seitoneret \ Dlspfadm på anden org. enhed I Naturlægemidler ;tisio-rlk!I Recep1er I

► Seneste aktuelle & seponerede· 
Start• Slut Org.enhed Type Lægemiddel 

19-04-2013 14:57 29-04-2013 14:46 HIKI0161 Fast Omeprazol "Stada' 
I 9-04-201314:57 22-04-2013 11 :37 HIEAOB62 Fast Burana 
� 9-04-2013 14:59 29-04-2013 14:45 HIKI0161 Fast Pamol 
22-04-2013 11:37 29-04-2013 14:45 HIKI0161 Fast Burana 
29-04-2013 11 :08 30-04-201 3 11 :08 HIK10161 xl::n Hexamycin 
29-04-2013 11 :08 30-04-201311:0B HIKI0161 �l:n Buscopan 
29-04-2013 11.12 30-04-201311 :12 HIKI0161 �l:n lnnohep 
129-04-2013 1 4:42 15-05-2013 10:06 HIEI0861 Fast Pamol 
129-04-2013 14:43 05-05-2013 12:15 HIEIOB61 Fast Klorzoxazon "DAi<" 
129-04-2013 1 4:44 HIEIOB61 Fast Pantop razol "T AKED/1:' 
30-04-2013 13:36 30-04-2013 21.36 HIKI0161 P.N Morfln"DAI<" 
30-04-2013 13:36 30-0 4-201 3 21 :36 HIKI0161 P.N. Toradol 
30-04-2013 13:36 30-04-2013 21 :36 HIKI0161 P.N. Morfin SAD 
30-04-201313:36 30-04-2013 21 :36 HIKl0161 P.N. Dehvdrobenzperidol 
30-04-2013 1 3:36 30-04-2013 21 :36 HIKI0161 P.N. Burana 
30-04-2013 13:36 30-04-2013 21 :36 HIKI0161 P.N. Tora do I 
30-04-2013 1 3:36 30-04-2013 21 :36 HIKI0161 P.N. PeUdln S.AD 
]0-04-2013 13:36 30-04-2013 21:36 H!KI0161 p N. Zofran 
30-04-2013 13:36 30-04-2013 17:36 HIKI0161 P.N. Fortecortln (Is) "Merck ... 
30-04-2013 13:36 30--04-2013 21 :36 HIKI0161 P.N. Zofran 
30-04-2013 13:36 30-04-2013 21 :36 HIKI0161 P.N. Rapifen 
Relaterede: 
I start• Slut Org.enhed Type Lægemiddel 

Klar 

Kjellerup, Hanne 
Onkologisk amb-afs 0862 Hl 

Vareforrn 
20 mg enterokapsl . 
400 mg fllmovertru ... 
500 mg filtnovertru ... 
600 mg mmovertru ... 
40 ma/ml inj.væsk. .. 
20 mg/ml lnj.væsk. .. 
10000 a-XalE/ml i 
500 m!l fllmovertru ... 
250 ma tabletter 
40 ma enterotablet.. 
1 o mg tabletter 
30 mgfml inj.væsk. .. 
20 mgfml lnJeldlon . 
2,5 mg/ml inJ.væsk. .. 
400 mg filmovertru. 
30 mg/ml inj.væsk ... 
1 O mg/ml lnJekllon ... 
2 mg/ml inj.væske, ... 
4 mg/ml lnfekbons ... 
2 mg/ml lnJ.væske, .. , 
O 5 ma/ml ini.væs� 

'lareform 

Dosis 
40 mg i 1 
400 mg X 3 
1000 mgx3 
6□0 mgxJ 
160 max1 
20 mg x1 
4500 Xai-enh. x ... 
1000 mgx3 
250 max 1 
40 max 1 
10 max1 
15 mgx1 
8 8 mai 1 
0,5 max 1 
400 max1 
15 mg X 1 
10 mgx1 
1 mgx1 
8 max1 
4mgx1 
0 5 max1 

Dosis 

OR 
OR 
OR 
OR 
IV 
JIV 
se 

OR 
OR 
OR 
OR 
IV 
IV 
IV 
OR 
IV 
IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

CPR:  Alder. 59 år start: 
04-09-2012 Vægt: 

Adm.vai Handling Tldspunkl 
Seponeret 29-04-2013 14:46 
Seponeret 22-04-2 01 3 11 :3 7 
Seponeret 29-04-2013 14.45 
Seponeret 29-04-2013 14:45 
Seponeret 29-04-201311:09 
Seponeret 29-04-2013 11 :09 
Seponeret 29-04-2013 11 :13 
Seponeret 15-05-2013 10:06 
Seponeret 05-05-2013 12:15 
Udskrevet 15-05-2013 10:22 
Sepone1et 30-04-2013 13:37 
Seponeret 30-04-2013 13:37 
Seooneret 30-04-2013 13:37 
Seponeret 30-04-2013 13:37 
Seponeret 30-04-2013 13:37 
Seponeret 30-04-2013 13:37 
Seponeret 30-04-2013 13:37 
Seponeret 30-04-201 313:37 
Seponeret 30-04-2013 13:37 
Seponeret 30-04-2013 13:37 
Seooneret 30-04-2013 13:3 7 

Adm.vei Handling Tidspunkl 

HEPM 

Bruger 
ASK00049 ... 1 
EVMAOL02 
ASK00049 

ASK00049 
ASK00049 
ASK00049 
II.SK00049 
UPEE0002 
EBOR0004 
UPEE0002 
PLAV\!0001 
PLAWOOO! 
PLAW0001 
PLAW0001 
PLAW0001 -

PLAW0001 
PLAW0001 
PLAW0001 
PLAV\!0001 
PLAW0001 
PLAV\!0001 ... 1 

Bnuger 

I ' •- : 

1 j I.':;µ,�, j I 1u · ter ) ' c, " 1· �' : ! 1U. d &, (;_ ;pt31,: 

Brugernavn: katin Elisabeth Mortensen Enhed: Hl Onkologlsk og Pall1at1v Oafd 1 11 :24"58 



af PM Ord1m:thOn4!,0Vf'l'1itgt 
_ 

Flll1_r Vjs E,unklioner bJnks Vind]le !:J)ælp 

◄
�\duel I Sei:toneret I Dlspladm på anden org. enhed I Naturlægemidler 1Hlsiori:ll Recepter I

► Seneste aktuelle & seponerede· 
Start• Slut Org.enhed Type Lægemiddel 

M-04-201313:38 30-04>2013 17:38 HIKJ01Ei1 P.N. fortecortln (Is) "Merck 
0-04-2013 13:36 30-04-2013 21 :36 HIKI0161 P.N. Zofran 

130-04-2013 13:36 30-04-2013 21 :36 HIKI0161 P.N. Rapifen 
IJ0-04-2013 13:36 30-0 4-201 3 21 :36 HIKI0161 P.N. Pamol 
30-04-2013 14:55 30-04-2013 14:55 HIKI0161 Tlf. Hexamycln 
)1-05-2013 13:05 03-05-2013 12:02 HIEI0861 Fast Burana 
03-05-2013 12:02 HIEIOB61 Fast Emperal 
)3-05-2013 12:11 HIEIOB61 Fast Lactulose "Orifarm" 
)3-05-2013 18:04 03-05-2013 18:04 HIE1□861 P.N. lllorfln"DAK' 
05-05-2013 12:04 08-05-2013 10:24 HIEI0861 Fas1 Melronidazol "B. Braun• 
05-05-2013 12:16 HIEI0861 P.N. MorflnSAD 
05-05-2013 12:16 HIEI0861 Fast.I Fentanvl "Orlon" 
05-05-201 3 12:19 HIEI0861 Fast Laxoberar 
06-05-201 J 1 J:16 14-05-2013 1 0:29 HIEIOB61 Fast Cefuroxim "Fresenius ... 
D8-05-2013 09:54 HIEI0861 P.N lmoclone 
D8-05-2013 09:56 HIEI0861 P.N. Rede mortlndråbef'S ... 
)8-05-2013 1 0:24 08-05-2013 11 :57 HIEI0861 Fast t.1e1ronldazol SAD 
08-05-2013 11 :57 08-05-2013 16:29 HIE10861 Fast Metronldazol "D�' 
08-05-2013 16:29 14-05-2013 10:29 HIEI0861 Fast Metronldazol "B. Braun" 
� 4-05-2013 10:27 14-05-201 3 1 0:33 HIEIOB61 P.N. Morfln"DAK:' 
� 5-05-2013 10:07 HIE10861 Fast Prednlsolon "Glostrup• 

Start• Slut Org.enhed Type Lægemiddel 

Klar 

Kjellerup, Hanne 
Onkologlsk amb-afs 0862 Hl 

Vareform DOSIS 
4 mg/ml injektions ... 8 mgx1 IV 
2 malm! inJ.væske .... 4 max1 IV 

0,5 mQ/ml !ni.væsk 0,5 mgx1 IV 

500 ma filmovertru ... 1000max1 OR 
40 malm! JnJ.veesk 1somgx1 IV 
600 mg filmovertru ... 600 mgx3 OR 
1 O mg tabletter 20 max 3 OR 
667 mg/ml oral opl. .. 10005 mgx1 OR 
20 mg/ml inj.væsk ... 5 mgx1 se 

5 malml lnf.væske, ... 500 mgx3 ri/ 

1 O mg !ab letter 10 mgx1 OR 
25 mlkrog/llme de" 1 s1k/ln1eival KU 
7,5 mg/ml orale dr. 2,5 mg X1 OR 
1500 mg pul.lin].+ ... 1500 mgx3 IV 
7,5 mg 1ilmovertru 7,5mox1 OR 
2 % draber 10 drbx1 OR 
1 a SUPPOS itorter 1 axJ PR 
5□0 mg n1movertru ... 5□0 max 3 OR 
5 mDlml lnf.veeske, .. 500 max3 IV 
20 mg/ml ini.veesk. 1omax1 se 

50 mg tabletter 25mgx1 OR 

Vareform Dosis 

CPR:  Alder: 59 ar S1art 
04-09-2012 Veeat 

Mm.ve/ Handling 
Seponeret 
Seponeret 
Seponeret 
Seponeret 
Seponeret 
Seponeret 
Udskrevet 
Udskrevet 
Seponeret 
Seponeret 
Udskrevet 
Recept 
Udskrelll!t 
Seponeret 
Udskrevet 
Udskrevet 
Seponeret 
Seponeret 
Seponeret 
Seponeret 
Recept 

Adm.ve) Handling 

I {s"fiW': i! · , �- or, · · 

Tidspunkt 
30-04-2013 13:37 
30-04-2013 13:37 
30-04-2013 13:37 
30-04-2013 1 3:37 
01-05-2013 1 2:40 
03-05-2013 1 2:02 
1 5-05-201 3 1 0:22 
15-05-2013 10:22 
03-05-2013 18:04 
08-05-2013 10:24 
15-05-2013 1 0:22 
15-05-2013 1 0:24 
1 5-05-201 3 1 0:22 
14-05·2013 10:29 
15-05-2013 1 0:22 
15-05-2013 1 □:22 
08-05-2013 11 :57 
OB-05-2□13 16:29 
14-05-2013 1 D:29 
14-05-2013 10:33 
15-05-2013 10:25 

Tidspunkl 

fHEPM 

Bruger 
PLAW0001 � 
PL.AW0001 
PL.AW0001 
PL.AW0001 
FULV00□1 
HNIE0079 
UPEE0002 
UPEE0002 
EBOR0004 
UPEE0002 
UPEE0002 
UPEE0002 
UPEE0002 
EBOR0004 
UPEE0002 
UPEE0002 
UPEE0002 
HNIEOD79 
EBOR0004 
EBOR0004 
UPEE0002 ., 

Bruger 

. ,,r,or .. ,�. I Hjælp I 

Brugern,iun v.ar1n Elisabeth Mortenser, Enhed Hl Onkologlsk og Pall1a!Jv O,ld r 1:26:15 




