
Innlagt Hematologisk avd.
 

02.08: Innlagt grunnet 
blodpropp i lungene.

07.08 CT: Uspesifikk forandring
på nyre. Anbefalt ny CT om 6 uker.

Innlagt Nevrologisk avd.
 

10.11: Innlagt grunnet ryggsmerter.
11.11: Røntgen av ryggen viser 

ytterligere sammenfall av 
ryggvirvel (Th12).

18.11: Diagnose kompresjonsbrudd, 
utskrevet til hjemmet med 

oppfølging av hjemmesykepleie.

Overflyttet Palliativ enhet  
 
13.09: Samtaler og optimalisert 
smertebehandling i påvente av 
videre utredning.
14.09: Journalnotat: «Planlagt 
overflytting tilbake til nevrologisk 
avdeling for gjennomføring 
av vevsprøve og videre 
behandlingsplan».
18.09: CT-veiledet vevsprøve av 
ryggvirvel: ingen funn av kreftceller.

Hjemme

Hjemme
 

Hjemme

Innlagt Nevrologisk avd.
 

08.09: Innlagt grunnet ryggsmerter.
08. og 11.09: CT og MR:  

Brudd i ryggvirvel (Th12), små 
forandringer på flere ryggvirvler 

mistenkt å være spredning av kreft.
08.09: CT-kontroll: Nyreforandring 

beskrevet uforandret.

Korttidsopphold, mottaks-
avdeling i kommunen 

 
25.09: Beskjed fra palliativ enhet om 

at han ikke har kreft. Vurdert årsak 
til smertene mest sannsynlig fra 

kompresjonsbrudd i ryggen.
Oppmerksomhet på nedtrapping av 

smertelindrende og mobilisering.

2. august

10. november

13. september

8. oktober

10. august

18. november

8. september

25. september

2019



Innlagt Ortopedisk avd. 
 

02.01: Innlagt grunnet
økende ryggsmerter.

03.01: CT og MR viser økning 
av forandringene i ryggsøylen.  

Spørsmål om tidligere vevsprøve 
kan ha vært falsk negativ.

Innlagt sykehjem    
 

23.01: Innlagt for planlagt  
CT-veiledet vevsprøve. Avbrutt 
grunnet ødelagt CT-maskin og 

utskrevet med retur til sykehjem.
28.01: CT-veiledet vevsprøve 

av rygg.

Innlagt Urologisk avd. 
 

08.02: Samtale med pårørende 
om deres frustrasjon rundt lang 

ventetid og uvisshet.
12.02: Onkologisk tilsyn, 

utelukket nytte av målrettet 
kreftbehandling.

Jan dør

Overflyttet Palliativ enhet
 
08.09: 06.01: Onkolog anbefalte 
ny vevsprøve, sannsynlig 
kreftspredning i ryggen.
07.01: CT: Ny blodpropp i lunge, 
økt forandring nyre.
09.01: CT: Mistenkt forandring  
i venstre nyre, sikre forandringer 
som ved spredning av kreft i ryggen.
10.01: Urolog anbefalte ny vevsprøve 
(planlagt 23.01). Jan tok beskjeden 
om ny mistanke om spredning av kreft 
veldig tungt.

Innlagt Akuttgeriatrisk avd. 
 
04.02: Innlagt grunnet redusert 
allmenntilstand.
06.02: Jan ble informert om 
nyrekreft og spredning.

Overflyttet Palliativ enhet  
for lindrende tiltak.

2. januar

15. januar

8. februar

13. februar

6. januar

4. februar

12. februar

2020


