Den fremtidige kontrol og efterbehandling hos praktiserende egen
læge
Du skal gå til kontrol hos din egen læge hver __________________ måned.
HUSK! Du skal selv bestille tid hos din egen læge til blodprøvetagning og til
kontrolbesøg.

Særlige forhold vedr. din medicin til hormonbehandling
Medicinpræparatet har navnet: ______________________(kan evt. skifte navn)
Medicinen skal bestilles på sygehusapoteket, som vil sende den til enten din
privatadresse eller til din praktiserende læge.
Tlf. til apoteket på Skejby: 7845 6810
Medicinen er gratis for dig som patient.

Indholdet i det udskrivningsbrev, der sendes til din praktiserende
læge
Din praktiserende læge er under hele dit ambulante forløb løbende blevet
informeret om din sygdom og behandlingen heraf.
Der fremsendes et udskrivningsbrev fra ambulatoriet til din egen læge.
Udskrivningsbrevet vil bl.a. indeholde oplysninger om din sygdom, dit
behandlingsforløb og eventuelle komplikationer. Brevet vil også informere din
læge om planen for din videre kontrol, herunder blodprøvetagning, samt
hvornår du eventuelt skal genhenvises til ambulatoriet.
Du har mulighed for at få en kopi af udskrivningsbrevet.
Hvilke kriterier afgør, om du vil blive genhenvist til ambulatoriet?
Såfremt stabiliseringen af din sygdom fortsætter uændret, vil kontrol og
efterbehandling ligeledes kunne forsætte hos din egen læge. Behovet for at
blive genhenvist til ambulatoriet vil bero på en lægelig vurdering af
blodprøveværdierne og dit almene velbefindende.

Du vil blive genhenvist til ambulatoriet i følgende tilfælde:
Markér ved at sætte kryds!
 PSA niveauet i blodet stiger til: ________ng/ml
 Kreatinin niveauet (måling af nyrefunktion) stiger til:________ mmol/l
 Hæmoglobin niveauet (måling af blodprocent) falder til: ______mmol/l
 Der sker en forværring i andre blodprøver:
 Der sker en forværring af din tilstand i form af komplikationer eller
bivirkninger (vandladningsgener, smerter, nedsat appetit og trivsel, hedeture,
træthed, føleforstyrrelser i benene mv.)
 Andre forhold:

Såfremt du bliver genhenvist til ambulatoriet vil du hurtigt få en tid.
Hvem kan svare, hvis der opstår spørgsmål?
Hvis der opstår spørgsmål, gener, symptomer, bivirkninger el.lign. skal du rette
henvendelse til din praktiserende læge.

Husk at bestille tid hos din praktiserende læge i perioden (d/m/år):
___/___/____ ‐‐‐‐ ___/___/____

Husk at du skal have taget blodprøver hos din egen læge ca. 1 uge før konsultationen!

Udskrivningssamtale
Dialogguide til samtale med patienter med
prostatakræft, der fortsætter kontrol og efterbehandling
hos egen læge
Dialogguiden gennemgås og udfyldes i samarbejde med patienten

Kontrolregime: Diss. sygdom stabil fase

Indledning
Den kontrol, du indtil videre har gennemgået i ambulatoriet, vil i en periode
fremover kunne foregå hos din praktiserende læge.
Når du bliver udskrevet fra ambulatoriet, er det vigtigt, at du ved, hvordan den
fremtidige kontrol og efterbehandling skal fortsætte. Du skal også vide, hvad du
skal være opmærksom på, samt hvem du skal kontakte, hvis du får gener,
symptomer eller bivirkninger.
Vores ønske er, at du er velinformeret om udskrivelsen og oplever tryghed i
forløbet og overgangen mellem ambulatoriet og egen læge.

Hvad handler udskrivningssamtalen om?
I løbet af samtalen vil vi komme ind på følgende emner:
9 Din sygdom og dit behandlingsforløb indtil nu
9 Den fremtidige kontrol og efterbehandling hos din egen læge (hyppighed,
blodprøvetagning og tidsbestilling)
9 Særlige forhold vedr. din medicin
9 Hvem du skal kontakte, hvis der opstår spørgsmål i relation til eventuelle
gener, symptomer og bivirkninger
9 Indholdet i udskrivningsbrevet, der fremsendes til din egen læge
9 Hvilke kriterier der afgør, om du vil blive genhenvist til ambulatoriet
9 Dine eventuelle spørgsmål

Din sygdom og dit behandlingsforløb indtil nu
Et kort mundtligt resume af dit behandlingsforløb.

