Patientvejledning

Biopsi (vævsprøve)
fra lever, nyrer
eller lymfeknuder

Vævsprøver (biopsier) fra lever, nyrer eller lymfe
knuder i maveregionen kan udtages ultralydsvejledt
med en nål (diameterpå 2 mm), hvilket kan være
nødvendigt for at undersøge organet nærmere.

Forberedelse
Faste
For at få et tydeligt billede over
organerneved ultralydsscanningen,
skal du være fastende i 4 timer inden
undersøgelsen. Dvs. at du ikke må
spise eller drikke. Du må dog drikke et
enkelt glas vand.

Pause med medicin
Tager du medicin med blod
fortyndende virkning, skal du holde
pause med dette i 3 dage inden vævs
prøven. Du skal påbegynde medicinen
igen 4 timer efter, at vævsprøven er
taget.
Er du i behandling med blod
fortyndendemedicin som fx Marevan
og /eller Plavix, skal du oplyse det alle
rede ved booking af tid til vævsprøven.

Inden undersøgelsen
Der skal altid foreligge en blodprøve
med koagulationstal (INR), før vævs
prøven kan tages. Blodprøven må
ikke være mere end 2 dage gammel.
Du kan få taget blodprøven hos din
egen læge / andet hospital og evt.
medbringe blodprøveresultatet. Hvis
ikke, tager vi blodprøven (INR), når du
ankommer.
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Du skal møde på sengeafdelingen 1
time før tidspunktet for vævsprøven
og medbringe evt. blodprøveresultater
fra egen læge eller andre hospitaler.
Hvis blodprøven viser, at det ikke
er forsvarligt at tage vævsprøven,
må vi udsætte eller aflyse at tage
vævsprøven.

Undersøgelsen
Ultralydsundersøgelsen og vævs
prøven tager kun få minutter.
Ultralydsbilledet viser, hvor det er
bedst og mest sikkert at tage vævs
prøven.
Du ligger på ryggen til undersøgelsen
og får lokalbedøvelse i huden, hvor
prøven skal tages.
Både før og efter undersøgelsen
holdervi øje med dit blodtryk og puls.
Du får plaster på, hvor vævsprøven
er taget. Det kan du tage af efter 24
timer.

Efter undersøgelsen

Patienttilfredshed

Observation

For at vi fortsat kan yde den bedste
pleje, behandling og service, beder vi
dig venligst udfylde vores tilfredsheds
undersøgelse, som du vil modtage
på mail, såfremt du har givet tilladelse
hertil. Såvel positivsom negativ kritik
er vigtig for os i vores bestræbelserpå
at yde det bedst muligebehandlings
forløb for vores patienter.

Du skal blive hos os til observation,
hvor du skal være sengeliggende i
mindst 4 timer efter at have fået taget
vævsprøve – heraf de første par timer
liggende på højre side.

Faste
De første 2 timer efter undersøgelsen
skal du fortsat være fastende. De
sidste 2 timer må du drikke vand, men
ikke spise. Derefter kan du frit spise,
drikke og forlade hospitalet.

De første dage
Du bør afstå fra større fysisk aktivitet
de første dage efter undersøgelsen,
herunder sport og rengøring. Det er
for at nedsætte risiko for blødning,
hvor vævsprøven er taget

Svar på vævsprøven
Vævsprøven bliver sendt til nærmere
undersøgelse under mikroskop.
Denneprocedure kan tage ca. 5
hverdage.Svaret bliver sendt til den
læge, som har henvist dig, og du
aftalernærmere plan / behandling
med denne læge.

Er der ubehag – og hvad så?
Der kan være ømhed efter, at der er
taget en vævsprøve, men de fleste får
ingen gener.

I alle afdelinger er der opstillet
standere,hvor vi spørger dig, om du
vil anbefale Aleris-Hamlet til andre. Du
afgiver dit svar med blot ét tryk på den
smiley du synes passer bedst.
Eventuelle klager over dit forløb på
Aleris-Hamlet beder vi dig venligst
fremsende direkte til Aleris-Hamlets
direktion, att. Den Virksomheds
ansvarlige læge, Aleris-Hamlet
GyngemoseParkvej 66, 2860 Søborg.
Skulle du ikke ønske dette, kan du
læse nærmere om klagemuligheder
på Patientombuddetshjemmeside:
www.patientombuddet.dk. Her finder
du vejledning og klageskema.
Ønsker du at søge om erstatning for
fejl, du mener, der er begået, retter du
henvendelsetil Patientforsikringen.
Se vejledning og klageskema på
www.patientforsikringen.dk.

NB! Ved tiltagende smerte, feber eller
svimmelhed skal du kontakte os.
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Aleris-Hamlet Hospitaler - Vest
Aalborg

Esbjerg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris-hamlet.dk

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris-hamlet.dk

Aarhus

Herning

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris-hamlet.dk

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris-hamlet.dk

Aleris-Hamlet Hospitaler - Øst
København

Ringsted

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris-hamlet.dk

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris-hamlet.dk

Parken
Øster Allé 42, 2. & 3. sal
DK - 2100 København Ø
Tlf. +45 3817 0700
parken@aleris-hamlet.dk

www.aleris-hamlet.dk

Telefon åbningstider i kundeservice
Mandag - torsdag
Fredag
Lørdag - søndag

Vest
8 - 18
8 - 15
Lukket

Øst
8 - 18
8 - 16
Lukket
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