
Tissue is the issue. 
(Hvad slags væv?) 

 
Lungekræftudredning  i Næstved 



Vores pakkeløsning 



Lungekræftpakken 
 
Henvisningsperiode:   6 dage 
Udredningsperiode:   24 dage 
Operation: 14 dage 
Strålebeh: 15 dage 
Kemobeh: 11 dage 
Kongeindikator:   44-45-41dage 



Problemet 



Henvisning 
Fælles visitation Roskilde modtager henvisning og videresender ”straks” 
 
Modtagelse af henvisning med tidsangivelse i ”vores” sekretariat  
 
”Daglig” vurdering ved Lungemediciner 
 
Forløbskoordination 



Vurderingen – planlægning 

Røntgenbillede 
Henvisningsoplysninger:  
 
Medfører en typisk plan:  
 
-CT scanning eller 
-PET/CT med adekvat oplæg 
-relevante laboratorieprøver mv 
 
-Patient informeres telefonisk 
 
-Sekretariatet arrangerer og giver tiderne 
 
-Ved behov fremmøde (ønskes meget sjældent) 

 



Opfølgning på CT 
eller PET/CT 

Sekretariatet fremlægger sagen for lungemediciner 
så snart undersøgelsen er gjort 





Planlægning af invasiv udredning 
Standard undersøgelser 



Men nu er det vigtigt at der tages stilling til  
hvilket patologisk materiale der er ønskværdigt: 
 
Diagnostik på mulig operabel patient 
  incl fuld stadieudredning  
 
Diagnostik på lokalavanceret sygdom 
  incl fuld stadieudredning  
 
Diagnostik på generaliseret sygdom 
 
Recidiv diagnostik: Nye onkodrivere? 
 
Og hvad er performance? 
 
Ønskes hastesvar (ved mistanke om tværsnit eller SCLC) 
 
 
Mange ønsker store, velbevarede biopsier af alt. 
Men det kan være dyrt, svært, farligt og af og til umuligt 

Planlægning af invasiv udredning 



Planlægning af invasiv udredning 

Alle modaliteter: 
 
Thorakale FNA/biopsier:     

Bronkoskopi med BB, TBB, TBNAB 
EBUS med FNA, nålebiopsi 
EUS-B med FNA, nålebiopsi 
EUS med FNA, nålebiopsi 
Ultralydsvejledt TTNAB/biopsi 
RøntgenvejledtTTNAB/biopsi 
CT vejledt TTNAB/biopsi 
Thorakoskopi med tangbiopsi 
Thorakocentese  
 
 
 
Patienten informeres og skal acceptere 
Sekretariatet fremsender tid og 
oplysningsmateriale 

 

 
 
Extrathorakale FNA/biopsier: 
Lever 
Lymfeknuder  
 hals  
 axil 
 lyske  
 abdomen 
Milt 
Ve binyre 
Hø binyre 
Nyrer 
Knoglebiopsi 
 

 



Patienten kommer forberedt med: 
 -relevante lab tal,  
 -ekg 
Lungeambulatorie samme dag 
 -spirometri + DLCO 
 
Modtages i infiltrarenheden af sygeplejerske: 
 -information 
 -forberedelse 
  
Lægen foretager på undersøgelsesstuen: 
 -journaloptagelse 
 -risikovurdering 
 -bronkoskopi mv 
 
Kapacitet: 
FOB + EBUS+ EUS-B+ TTNAB-rtg/ul 
5 daglig er max 

Undersøgelsesdagen 



Håret 





Endobronkial tumor 



Tangbiopsier i bronkier 



BB giver godt bioptisk materiale, hvis nekroser undgås,  
men ikke mulighed for hastesvar 



EBUS og EUS (og EUS-B) 
Giver både gode FNA og biopsier 



EBUS og EUS (og EUS-B) 
Giver både gode FNA og biopsier 



EBUS 



EBUS 



EBUS 



EBUS 4L 



EBUS 



EBUS og EUS (og EUS-B) 
Giver både gode FNA og biopsier 



EUS ve binyre 



EUS-B lungetumor 



Ny EBUS biopsinål 





Finnål (TTNA) -rtg vejledt.  
I 50% ses infiltratet ikke ved bronkoskopi 
Vi kan umiddelbart gå til røntgen- eller ultralydsvejledt finnål: 
 



Her er det sædvanligtvis kun finnålsaspirat,  
altså et cytologisk præparat med koagel.  
Men oftest er dette de operable patienter, hvor diagnosen er primærmålet 

Finnål (TTNA) -rtg vejledt. 
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CT-vejledt biopsi 



CT-vejledt biopsi 



CT-vejledt TTNAB og biopsi 



Corebiopsinål 



Corebiopsinål med ledekanyle 



CT-vejledt prøvetagning er næsten altid biopsier 



Ultralyds vejledt biopsi og FNA 



UL tumor 





Patologen 
Cytologisvar kan fås samme dag!, normaltid dog 4-5 arbejdsdage 
 
Senere svar på koagel, biopsier, immunhistokemi incl PD-L1 og ALK, mutationer osv 



Stadieinddeling 
Hvis ikke allerede(!!!!!!) udført 
eller planlagt  primært 
suppleres nu med: 
 

PET/CT  
EBUS 
EUL  
Andre biopsier 
 
Mediastinoskopi ønskes af og 
til af THXkir. 
 



Den tværfaglige 
lungecancerkonference 

Mandag og onsdag: 
 
-Lungemediciner 
-Radiolog 
-Patolog 
-Klinisk fysiolog 
-Onkolog 
-Thoraxkirurgi pr videoforbindelse 



Endeligt svar 

Hvis operabel henvises til OUH/RH 
 
Hvis inoperabel onkologisk tilbud (evt stereotax). 
 
Patienterne vælger selv  
hvordan de vil have svaret: 
 -Telefon hyppigst 
 -dernæst fremøde 
 -nogle ønsker brev eller svar via e.l. 
 
Alle får tilbud om fortsat kontakt ved behov. 



TTNAB  tumor ve overlap 



Meget suspekt 4R 



Endeligt stadie: T1B N3 M0 



Cerebral metastase, tumor hø apex, stor ve binyre. 
Radiologisk stadium: T3, N0, M1C 



Cerebral metastase, tumor hø apex, stor hø binyre. 
Radiologisk stadium: T3, N0, M1B 



Cerebral metastase, tumor hø apex, stor hø binyre. 
Radiologisk stadium: T3, N0, M1C 



CT-vejledt biopsi lunge: Nekrose 



CT-vejledt biopsi hø binyre: Diagnose 



CT-vejledt biopsi hø binyre: Diagnose 



Cerebral metastase, tumor hø apex, stor hø binyre. 
Radiologisk stadium: T3, N0, M1C 



60-årig Q med hastigt voksende tumor + metast: T4, N0, M1C 



60-årig Q med hastigt voksende tumor + metast: T4, N0, M1C 



60-årig Q med hastigt voksende tumor + metast: T4, N0, M1C 
BB hø hovedbronkie + UBUS FNA lungetumor: 



60-årig Q med hastigt voksende tumor + metast: T4, N0, M1C 
EUS-B Lungetumor:  



60-årig Q med hastigt voksende tumor + metast: T4, N0, M1C 
EUS-B levermetastser og ve binyre: 



Hastesvar EBUS-FNA og EUS-B FNA 
 

SCLC 
 
Behandling samme dag. 
Kombination af FNA og biopsier var god 

60-årig Q med hastigt voksende tumor + metast: T4, N0, M1C 



65-årig Q med c mam, c parotis, c. coli, nu flere processer. 
Radiologisk stadie: T4, N0, M1B 



65-årig Q med c mam, c parotis, c. coli, nu flere processer. 
Radiologisk stadie: T4, N0, M1B 



EUS-B nålebiopsi LK, lige foran lever 



EUS-B nålebiopsi lungeinfiltrat 



65-årig Q med c mam, c parotis, c. coli, nu flere processer. 
Radiologisk stadie: T4, N0, M1C 

Patologi viser pulmonalt adenocarcinom. 
Mangler immunhistokemi og mutationsanalyser 



Kathe Thomsen rtg 

 



Hathe Thomsen rtg 

 



Zoster 

 



Kendt lymfom,  
Nyt infiltrat hø, 

 
Til FOB med svær dyspnoe  

 



Sjøgren Perikardieeksudat 

 



Sjøgren Perikardieeksudat 

 



Steffen Pedersen ekko 2 



Sjøgren Perikardieeksudat 

 



Sjøgren Perikardieeksudat 

 



Sjøgren Perikardieeksudat 

 



Sjøgren Perikardieeksudar 

 



Sjøgren Perikardieeksudat 

 



TBNAB 

Sjøgren 



Perikardievæske 

Sjøgren 









Noduluskontrol med problemer 



Noduluskontrol med problemer 



Noduluskontrol med problemer 





Noduluskontrol med problemer 





CT-vejledt biopsi med komplikation 



CT-vejledt biopsi med komplikation 



CT-vejledt biopsi med komplikation 



CT-vejledt biopsi med komplikation 



CT-vejledt biopsi med komplikation 
























