Undersøgelse af, om du har behov for endnu en
behandling med radioaktivt jod
Du har fået lavet en jodscintigrafi i forbindelse med
din tidligere behandling med radioaktivt jod for kræft i
skjoldbruskkirtlen.

Thyrogen® samt en lille dosis radioaktivt jod. Husk at
medbringe Thyrogen®-sprøjten på afdeling D1.
Herefter kan du gå hjem. Du skal ikke være isoleret.

Scintigrafien viser, at der fortsat er en rest af skjoldbruskkirtelvæv. Det er helt normalt på nuværende
tidspunkt i dit behandlingsforløb. Det betyder ikke, at
du aktuelt har kræft.

Tirsdag den _________ klokken _______ skal du
møde i afdeling D1 til en jodscintigrafi. Du får svar på
undersøgelsen samme dag, når vi har resultatet af
scintigrafien og dine blodprøver.

Det er ikke ud fra scintigrafien muligt at afgøre, om du
skal have flere behandlinger med radioaktivt jod. Det
vil vi derfor afgøre ud fra en yderligere undersøgelse,
som er skitseret herunder.

Der er 2 mulige udfald:
1.

Du har ikke behov for yderligere behandling
med radioaktivt jod, og du vil overgå til et
kontrolforløb. Du vil blive indkaldt til en opfølgende samtale efter 7 – 14 dage. Første kontrol ligger 3-6 måneder efter denne undersøgelse.

2.

Du har behov for yderligere behandling med
radioaktivt jod. Hvis dette er tilfældet, begynder vi jodbehandling samme dag. Det vil betyde, at du skal være isoleret de næste 3
dage. Herefter får du lavet en ny jodscintigrafi. Du vil blive indkaldt til en samtale 7 –
14 dage efter denne undersøgelse og få
svar. Desuden vil dit videre forløb blive skitseret og tilrettelagt.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du skal først til en informationssamtale hos os. Informationssamtalen foregår i Onkologisk Afdelings pavillon
_____dag den _________klokken _________
Her vil du få udleveret stoffet Thyrogen®, som du skal
tage med hjem og opbevare i køleskab, indtil det skal
bruges. Stoffet skal bruges ved en indsprøjtning, som
hjemmesygeplejersken kommer hjem til dig og hjælper med.

KONTAKT OG MERE VIDEN
UGEN FØR INDSPRØJTNINGEN
I ugen op til indsprøjtningen skal du sørge for at få taget blodprøver.
Søndag den __________mellem klokken 10 og 14
skal du have en indsprøjtning med Thyrogen®. Hjemmesygeplejersken kommer hjem til dig og giver dig
indsprøjtningen i din ene balde.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
forløbskoordinatorerne på Onkologisk Afdeling.

Kontakt
Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 66 14 00

Mandag den _________ klokken______ skal du få
taget en blodprøve. Du bedes bestille tid på forhånd
via www.booking.rn.dk
Efter blodprøvetagningen skal du til undersøgelse på
afdeling D1. Her får du endnu en indsprøjtning med
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