Kemoterapi med Taxol/Carboplatin i kombination med strålebehandling
Du skal i behandling med Taxol og Carboplatin, som
begge er kemoterapi. Du skal også have strålebehandling. Strålebehandlingen strækker sig over 5
uger.
Denne skriftlige information er et supplement til vores
mundtlige information om behandlingen.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Taxol
Taxol er et celledræbende stof, der påvirker og hæmmer især kræftcellers vækst. Taxol er et stof, der
strammer fra barken på takstræ. Det er et plantestof,
som kan give allergiske reaktioner.
Carboplatin
Carboplatin er en cellegift, der påvirker og hæmmer
især kræftcellers vækst.



Din vægt registreres.



Derefter får du Taxol i en blodåre i et drop over
cirka 3 timer.



Til slut får du Carboplatin i en blodåre i et drop
over 1 time.



Du får udleveret kvalmestillende medicin.

Samtaler i forbindelse med behandlingen
I forbindelse med 3. serie kemoterapi har du en samtale med lægen, hvor du igen informeres om strålebehandling.
Under strålebehandlingen bliver du ringet op 1 gang
om ugen af en læge, og der bliver også taget blodprøver 1 gang om ugen.
2 uger efter strålebehandlingen skal du til samtale
med en læge med henblik på at afklare, om du er klar
til kemoterapi igen.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN
SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Du skal have kemoterapi i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 3 uger. I uge 1 får
du kemoterapi, og i uge 2 og 3 holder du pause med
behandlingen. Behandlingen foregår ambulant og
kræver ikke indlæggelse.
Forløbet i hovedtræk


Først får du 3 serier kemoterapi.



3 uger efter 3. serie kemoterapi påbegynder du de
25 strålebehandlinger. Når du påbegynder strålebehandlingen, gives en strålebehandling på alle
hverdage med pause i weekenderne.



3 uger efter endt strålebehandling genopstarter du
behandlingen med kemoterapi. Du skal have yderligere 3 serier kemoterapi.

På behandlingsdagen
På behandlingsdagen for kemoterapi sker der følgende:

Husk at få taget blodprøver inden behandlingen
Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling, på et af regionens hospitaler inden kl. 9.00.
Book tid til blodprøven på www.booking.RN.dk. Du
skal bruge dit NemID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis),
når du skal have taget blodprøven.
Vi kontakter dig per telefon, hvis dine blodprøvesvar
ikke er, som de skal være, for at vi kan give dig behandling.
Vigtigt: Tag den forebyggende medicin
Du har fået udleveret forebyggende medicin mod allergisk reaktion og kvalme. Den skal du tage dagen
før behandlingen og på behandlingsdagen. Det er
vigtigt, at du husker dette.
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BIVIRKNINGER
Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:


Træthed



Kvalme og opkastning. Kvalme opkastninger
kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin
både forebyggende og efter behov. Sig til, hvis
den medicin, du får, ikke hjælper tilstrækkeligt.



Hårtab. Hvis du har brug for det, kan du få en paryk eller en kasket. Håret vokser ud igen, når du
er færdig med behandlingen.



Påvirkning af knoglemarven. Knoglemarven påvirkes af kemoterapi, så dit immunforsvar kan
blive påvirket. Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.



Påvirkning af nyrerne. Nyrerne kan påvirkes af
kemoterapien. Derfor er det vigtigt, at du drikker 22½ liter væske i døgnet under og efter behandlingen.

Graviditet
Hvis der er mulighed for, at du eller din partner kan
blive gravid, skal I anvende et sikkert svangerskabsforebyggende middel såsom spiral, p-piller eller ppille-indsprøjtning. Det skal I gøre, mens du får behandling med kemoterapi og op til 6 måneder efter
behandlingens ophør. Det skydes risikoen for fosterskader.
Forholdsregler
Du kan omgås din familie og dine venner, som du
plejer.
Sygemeld dig efter behov
Hvis du arbejder, kan du eventuelt have behov for at
være sygemeldt helt eller delvist i de perioder, hvor
du får behandling. Tal med lægen om dit behov.
Kontakt os ved disse symptomer


Feber på 38½ grader eller derover



Føleforstyrrelser i hænder og fødder



Føleforstyrrelser i hænder eller fødder



Forstoppelse og diarré. Forstoppelse og diarré
kan forekomme på grund af både kemoterapien
og den kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod generne, hvis du har brug for det.



Blødning eller tegn på infektion fra slimhinder, fx i
tandkødet.



Svimmelhed, træthed og hovedpine.



Led- og muskelsmerter. Du kan afhjælpe smerterne med smertestillende medicin.



Allergisk reaktion. Du får forebyggende medicin
for at undgå en allergisk reaktion.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Samliv og seksualitet
Din lyst til seksuelt samvær kan mindskes. Det kan
være en helt naturlig følge af, at du er i en fysik og
psykisk belastende situation.
Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi
via skedens slimhinder og igennem sæd. Du kan derfor have samleje uden at skade din partner.
Slimhinderne kan godt blive stive og tørre efter afsluttet behandling. Dette kan afhjælpes med glidecreme
og eventuelt en dilatator.

Kontakt
Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 66 14 00
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Se skema over behandlingen på næste side.
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SKEMA OVER BEHANDLINGEN
Skema over behandlingen før stråleterapi
Skemaet herunder illustrerer de første 3 serier, dvs. de første 9 uger af din behandling. Herefter skal du have 25
strålebehandlinger. Der gives 1 strålebehandling per dag på alle hverdage, men i forbindelse med helligdage kan
det forekomme, at du også bliver indkaldt til behandling på disse dage.
”+” i skemaet viser, hvornår du skal have kemoterapi, og hvornår du skal have foretaget undersøgelser.
Behandlingsuge
Dato
Taxol
Carboplatin

1.
uge
/
+

2.
uge

3.
uge

+

1.
uge
/
+

2.
uge

3
uge

+

1.
uge
/
+

2.
uge

3.
uge

6. – 11.
uge

4. uge

+
CT- og MR-skaning
inden opstart af
strålebehandling

Samtale ved
læge/sygeplejerske
Blodprøver

+

+

+

+

+

+

Strålebehandling

Skema over behandlingen efter stråleterapi
Efter strålebehandlingen skal du have yderligere 3 serier kemoterapi, dvs. 9 ugers behandling igen.
Behandlingsuge

1. uge

2. uge

3. uge

1. uge

2. uge

3 uge

1. uge

Dato
Taxol

/
+

/
+

/
+

Carboplatin

+

+

+

Samtale ved
læge/sygeplejerske

+

+

+

Blodprøver

+

+

+

2. uge

3. uge
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