Pakkeforløb for knude i underlivet
Du er henvist til Gynækologisk Afdeling på grund af
en knude i underlivet. Knuden sidder mest sandsynligt på den ene æggestok.
I de fleste tilfælde vil der være tale om helt godartede
forandringer, men det er vigtigt, at du bliver udredt
hurtigt, hvis der skulle være tale om kræft.

SÅDAN FOREGÅR UDREDNINGEN
Du får taget en blodprøve
For bedre at vurdere, om der kan være tale om kræft,
får du taget en blodprøve (CA-125). Svaret på blodprøven kan hjælpe lægerne til at vurdere, om knuden
mest sandsynligt er godartet, eller om der kan være
tale om kræft.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forløbskoordinatoren på Gynækologisk Afdeling.

Kontakt
Gynækologisk Afdeling
Forløbskoordinator
Tlf. 97 66 30 15 / 97 66 30 16
Vi træffes bedst:
Mandag – torsdag 8.00 – 15.00
Fredag 8.00 – 14.00

Du får en tid til undersøgelse
Når vi har henvisningen og svaret på blodprøven, får
du en tid til et besøg i Gynækologisk Ambulatorium.
Hvis blodprøven er forhøjet og giver mistanke om
kræft, får du tid til en undersøgelse i Gynækologisk
Ambulatorium inden for cirka 6 dage.
Hvis blodprøven er normal, og mistanken om kræft er
yderst lille, vil du få tid til en undersøgelse i Gynækologisk Ambulatorium inden for 2-4 uger.
Selvom der kan være mistanke om kræft, vil der stadig være en god chance for, at det viser sig ikke at
være kræft. Men når mistanken er rejst, skal man udredes hurtigt.
Undersøgelserne i Gynækologisk Ambulatorium vil
bestå af:


en underlivsundersøgelse (gynækologisk undersøgelse)



en ultralydsskanning af underlivet og bughulen.

Vi tager stilling til det videre forløb
På baggrund af undersøgelserne tager vi stilling til,
om der er behov for yderligere undersøgelser, for
eventuel behandling eller for kontrol.
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