Spørg lægen
Det kan være svært at omsætte angst, bekymring og håb til konkrete spørgsmål. Her er nogle forslag til spørgsmål, som mange med lungekræft har
glæde af at få svar på. Du skal selvfølgelig kun bruge de spørgsmål, som er
relevante for dig, og evt. supplere dem med egne spørgsmål.
Sygdom
Hvilken type lungekræft har jeg?
Har den spredt sig?
Hvis ja, hvortil og hvad betyder det?
Har jeg brug for flere undersøgelser?
Hvis ja, hvilke og hvorfor?
Kan jeg blive helt rask igen?
Kan jeg få et ”normalt” liv med sygdommen?
Er der risiko for, at kræften vender tilbage?
Hvilke tegn skal jeg holde øje med?
Hverdag med behandling
Hvilke rettigheder har jeg til økonomisk støtte?
Fx til transport, hjælpemidler, madlavning m.m.
Hvem går jeg til for at søge om støtte?
Kan jeg rejse, når jeg er i et behandlingsforløb?
Skal jeg tage særlige hensyn?
Har sygdommen og behandlingen betydning for mit sexliv?
Skal jeg tage særlige hensyn?
Hvordan kommer jeg i kontakt med dig, hvis jeg har flere spørgsmål?

57

Behandling
Hvilke behandlingsmuligheder har jeg for min type lungekræft?
Operation
Strålebehandling
Kemoterapi
Immunterapi
Målrettet behandling
Smertelindrende behandling
Findes der flere behandlingsmuligheder for min type lungekræft?
Hvilken behandling anbefaler du og hvorfor?
Er der forsøgsbehandling?
Hvad er fordele og ulemper ved forsøgsbehandling?
Kan jeg bruge alternativ behandling?
Hvor ofte skal jeg have behandling?
Hvor?
Og hvor længe?
Hvordan kan jeg vide, om behandlingen virker på mig?
Hvad sker der, hvis behandlingen holder på med at virke på mig?
Hvad er bivirkningerne ved behandlingen?
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg oplever bivirkninger?
Kan jeg gøre noget for at undgå bivirkninger?
Hvad kan jeg selv gøre under behandlingen?
Hvad med rygning og alkohol?
Skal jeg spise noget specielt?
Hvad med motion og fritidsinteresser?
Hvilke tilbud er der efter endt behandling?
Genoptræning?
Rehabilitering?
Hvem sørger for en ’plan’?
Hvad sker der, hvis jeg ikke får behandling?
Husk at bede om skriftlig information om de behandlinger, der er mulige for dig.

Mine notater

