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DIAGNOS
Du kanske ska ta med en vän eller anhörig till besöket som 

kan hjälpa dig hålla reda på all information?

DE HÄR FRÅGORNA KAN DU FUNDERA PÅ ATT STÄLLA UNDER DITT LÄKARBESÖK

Vilka tester och undersökningar behöver jag göra?

Vem gör dem och var görs de?

Hur och när får jag resultaten?

Vem kan förklara testen och resultaten för mig?

Hur bestämdes det vilket som var det bästa testet för mig?

Vilken typ av lungcancer har jag?

Hur och när får jag reda på i vilket stadium cancern är?

Vad händer härnäst? Vad behöver jag göra nu?

Checklistan kommer från nästa-steg.se, en resurs som tillhandahålls av MSD.



DIAGNOS
Du kanske ska ta med en vän eller anhörig till besöket som 

kan hjälpa dig hålla reda på all information?

OM DU FÅR VETA ATT DU HAR LUNGCANCER, KAN DU STÄLLA DE HÄR FRÅGORNA TILL LÄKAREN. 
DU OCH DIN LÄKARE KOMMER ÖVERENS OM EN VÅRDPLAN.

Vilken typ av lungcancer har jag?

Var sitter cancern? Har den spridit sig från stället där den började?

I vilket stadium är min cancer, och vad betyder det i mitt fall?

Vilken behandling är bäst för mig?

Behöver jag göra fler tester innan vi kan besluta om behandling?

Kan jag vara aktuell för immunterapi?

Kan jag vara aktuell för målriktad behandling?

Vilken PD-L1-nivå har jag? (PD-L1 är en biomarkör)

Har jag en en mutation som det finns en målinriktad behandling för?

Vad är målet med den här behandlingen? 

Hur påverkas min livskvalite av behandlingen?

Behöver jag träffa andra läkare eller annan sjukvårdspersonal?

Vilken rätt har jag att få praktiskt stöd, och vem ska jag vända mig till för att ta reda på vilka 
möjligheter jag har att få hjälp? 

Vad händer härnäst? Vad behöver jag göra nu?

Vem är min ansvariga kontaktsjuksköterska? 

Vart ska jag vända mig under dagtid/kvällstid?

Var kan jag ringa på helgen?

Checklistan kommer från nästa-steg.se , en resurs som tillhandahålls av MSD.
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