Case Mette født 1947
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Medarbejdende hustru på større landbrug indtil 2005.
stort godt netværk.
1993: c mamma ikke tegn til recidiv siden. Har haft let forhøjede levertal i en
periode og dengang meget bekymret for recidiv. Spontant normaliseret.
Hypertension, hypercholesterolæmi, astma og allergi, alle velbehandlede.
Sommer 2013: pneumoni x 2. I august og september ikke rigtigt velbefindende og
har et utilsigtet vægttab. Blodprøver er normale.
Primo oktober sendes hun i okkult cancer pakke som viser dissemineret nonsmåcellet lungetumor apikalt i venstre lunge som strækker sig ind i mediastinum
med flere rundinfiltrater i begge lunger, forstørrede lymfeknuder mediastinalt,
metastase i ve binyre og knoglemetastaser i costa 2, L4 og ve humerus.
Det drejer sig om en lungecancer og ikke recidiv af mammacanceren
Er ikke ryger.
Både patienten og ægtefællen er frustrerede over at hun ikke har haft flere
symptomer og at hun følte sig rask efter behandlingen af lungebetændelserne i
sommer.
Hun sættes i kemoterapi (carbo/vino/avastin) og zometabehandling
• Øvrig Medicin:
Ancozan 100 mg x1
Centyl 2,5 mg x1
Felodin 10 mg x 1
Atorvastatin 20 mg x 1
Lumigan øjendråber
Seretide 500 x 2
Bricanyl p.n.
Der er smerter i ve. arm. Hvilken behandling vil du foreslå?

2
• Er nu i behandling med panodil 1000 mg x 4. Hun har taget enkelte ibuprofen
men får sure opstød og mavesmerter af dem. Har også prøvet tramadol, men
blev svimmel og utilpas og får nu morfin 10 mg p.n. Hun tager dog ikke mange
af dem.
Hun tager trods smerter i armen kun få morfin tabletter. Det fremtræder
tydeligt at hun er bange for afhængighed af morfin.
• Der er også stor bitterhed over at være blevet syg og at der ikke kan gøres
noget kurativt. Hun beskriver angst i forbindelse med smerterne. Trods dette
er hun god til at tage en dag ad gangen og få det bedste ud af gode dage
sammen med familien.
I november og december har hun tiltagende utilpashed og kvalme
Mette har flere forskellige symptomer, hvordan vil du behandle hende?
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• Mette har fået det bedre efter en periode med prednisolon 25 mg
• Aktuel medicin:
Prednisolon 25 mg x 1, Temesta 1 mg t.n., Movicol x 1, Morfin 10 mg ½-1 p.n.,
Saroten R 50 mg x 1, Ancosan 100 mg x 1, Centyl 2,5 mg x 1, Felodin 10 mg x 1,
Atorvastatin 20 mg x 1, Lumigan øjendråber, Seretide 500 x 2, Bricanyl p.n.,
Zometa, kemoterapi
• Er det tid til at revidere i medicinlisten?
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• Mette får tiltagende åndenød, der kommer enkelte hæmoptyser og en aften
bliver hun svært åndenødspåvirket
• Mette indlægges.

• Da hun kommer hjem er hun fortsat dyspnoe og ind imellem angst for at blive
kvalt
• Kan du hjælpe Mette?
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• Efterår 2014
• I september tilkommer smerter i ve hofte og lår. Mette henvises til fysioterapi
og contalgin øges til 10 mg x 2. Hun begynder at tage 5-10 mg morfin p.n.
• Status viser betydelig progression af alle tumores og de scleroserende
knoglemetastaser.
• Angsten for hvordan den sidste tid vil blive og sorgen over at skulle dø fra
børn og børnebørn er stor.
• I midten af oktober er der stadig betydelige smerter i ve hofte.
Behandlingsforslag?
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• November 2014
• Mette bliver hastigt dårligere og du vurderer at hun nu er terminal
• Mette kan ikke rigtigt tage sin medicin
• Du vil gerne omlægge til subcutan behandling
Hvordan får du det arrangeret?
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• Mette bliver tiltagende urolig, griber ud efter ting i luften og om natten kan
hun ikke sove og virker meget angst.
• Hvad sker der nu?

