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VEJLEDNING til patienter i
accelereret udredningsforløb

Øre-Næse-Halsafdeling H
Ambulatoriet: Tlf.: +45 7846 1590
H sengeafdeling: Tlf.: 7846 3203

Du er henvist til førstegangsundersøgelse i Øre-NæseHalsafdelingen, Aarhus Universitetshospital fordi din øre-næsehalslæge eller en specialafdeling på et sygehus mistænker eller
har konstateret, at du har kræft i hoved-halsområdet.
Hvis der er mistanke om kræft, er det nødvendigt at du bliver
undersøgt yderligere for at konstatere om du har denne
diagnose. - Det er ikke altid, der er tale om kræft.
Kræft i hoved-halsområdet kan være mangeartet og
behandlingen er ligeledes af meget forskellig art.

Forberedelse
Det kan være svært at omsætte diverse tanker til konkrete
spørgsmål. Der er så meget, du eller dine pårørende gerne vil
spørge om, og alligevel er det ikke let.
Vores erfaring er, at uafklarede spørgsmål giver anledning til bekymring og derfor vil vi gerne opfordre til at få stillet de svære
spørgsmål.
Det er derfor en god idé at overveje, hvad du forventer af den
kommende samtale med lægen. Tænk over det og tal med dine
pårørende om det.
Medbring gerne spørgsmål på skrift.
Tag gerne et familiemedlem eller ven med til samtalen. Bagefter
kan I så tale om, hvad lægen sagde og på denne måde sikre, at
I forstod det hele.

Udredning
Hvis du udredes hos os
Det anbefales at udredningen starter hurtigst muligt. Vær dog
forberedt på ventetid. (Jf. Sundhedsstyrelsens vejledning
vedrørende pakkeforløb, udredning og behandling).
Ved førstegangsundersøgelsen tager en læge stilling til hvilket
undersøgelsesforløb, du skal gennemgå.
Det betyder, at der, over nogle dage, kan blive bestilt skanning,
røntgenundersøgelse, blodprøver og tid til prøvetagning i fuld
bedøvelse på vores operationsafdeling. Det kan også
forekomme, at der i ambulatoriet tages en prøve i lokal
bedøvelse.
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VEJLEDNING til patienter i accelereret
udredningsforløb

Hvis du er udredt et andet sted
Hvis du er henvist fra en specialafdeling fra et andet sygehus, er
du som oftest udredt og du vil få et behandlingstilbud hos os.

Behandlingstilbud
Der er forudbestilt en tid for svar til dig i en fælleskonference af
speciallæger som, på baggrund af svarene på skanninger, røntgenundersøgelser og vævsprøver, beslutter hvilken behandling
du skal tilbydes.
Sygeplejerskerne vil vejlede dig gennem forløbet og sørge for,
at du får de informationer, såvel skriftligt som mundtligt, som
du har brug for.

Behandling
Hvis du har kræft kan behandlingen bestå af enten operation
eller strålebehandling eller begge dele. For nogle patienters
vedkommende kan der blive tale om kemoterapi.
Hvis du skal opereres, indkaldes du til indlæggelse og operation.
Eventuelt får du indlæggelses- og operationstiden at vide
umiddelbart efter samtalen i ambulatoriet. Information om
indlæggelses og operationsforløbet gives i ambulatoriet eller i
sengeafdelingen på indlæggelsesdagen.
Hvis du skal have strålebehandling, bliver du, dagen efter
besøget i fællesambulatoriet, tilbudt en tid i strålebehandlingsafdelingen, på Onkologisk Afdeling D, byg. 5, hvor du vil få
yderligere information om behandling og de undersøgelser, som
er forbundet hermed. Forberedelsen til strålebehandling foregår
over nogle dage.

Kontrol
Når behandlingen er afsluttet, bliver du tilbudt et kontrolforløb
på 5 år i Onkologisk Afdeling D. Det første kontrolbesøg vil, hos
nogle patienter, foregå i Øre-Næse-Halsafdelingen 2 måneder
efter afsluttet strålebehandling eventuelt forudgået af en
skanning.
De resterende kontrolbesøg foregår i Onkologisk Afdeling D.
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