
Dansk Neuro Onkologisk Register: KEMO‐skema version 01‐09‐2011                                    Side 1 af 1 

Kemoterapi – DNOR            Navn+CPR:________________________  
(Udfyldes af Onkologisk Afdeling) 
 
Performancestatus inden kemoterapi:  
□  0: Fuldt aktiv, i stand til at udføre samme aktiviteter som før sygdommen uden begrænsninger. 
 (~ KS 90-100) 
□  1: Begrænset ved fysisk anstrengende aktivitet. Oppegående og i stand til at udføre let arbejde.  
 (~ KS 70-80) 
□  2: Oppegående, klarer personlig pleje, men kan ikke udføre arbejdsaktiviteter. Oppe > 50% af sine vågne timer.  
 (~ KS 50-60) 
□  3  Kan kun klare begrænset personlig pleje, må holde sengen eller sidde i en stol > 50% af sine vågne timer. 
 (~ KS 30-40) 
□  4: Fuldstændig invalideret. Kan ikke klare nogen personlig pleje. Må konstant holde sengen eller i en stol. 
 (~ KS 10-20) 
□  9: Uoplyst. 
 
BESLUTNING: 

Besluttet at give kemoterapi:       □ Ja  □ Nej □ Uoplyst 
   -hvis nej, årsag: □ Høj komplikationsrisiko 
  □ Kort forventetet restlevetid (eller mors inden start på behandling) 
  □ Patient fravalgt behandling  
  □ Andet  
  □ Uoplyst 
 

 

PÅBEGYNDT BEHANDLING 
Forklaring: Der skal udfyldes et separat skema for hver type behandling 

Typen af valgt kemoterapi: □ Neoadjuverende □ Konkomitant □ Adjuverende 
  □ Progression/recidiv □ Uoplyst 
Valgte cystostatikaregime:  
□ TMZ (Temozolamid)   □ CEV (Carboplatin, Etoposid, Vincristin) 
□ PCV (Procarbazin, CCNU, Vincristin) □ CCV (Cisplatin, CCNU, Vincristin)  
□ CCNU (Lomustine)  □ Andet (skriv navn på stoffer – evt.protokolnavn)                        . 
□ BI (Bevacizumab, Irinotecan)  □ Uoplyst 

 

Dato for 1. dag i kemoterapiregime: _________________  
  

 

AFSLUTTET - FAKTISK BEHANDLING 
Dato for sidste dag i kemoterapiregime: _________________ 

Behandlingsstatus: 
□ Gennemført som planlagt 
□ Modificeret/afsluttet grundet bivirkninger 
□ Modificeret/afsluttet grundet progression 
□ Modificeret/afluttet grundet andre årsager    (angiv hvilke andre årsager)                                                               . 
□ Behandlingsstatus ikke oplyst  

Respons på kemoterapi: □ CR □ PR  □ NC □ PD □ Uoplyst/irrelevant 

 
 
 
Ved sundhedsfaglige spørgsmål kontakt DNOR-sekretariatet, Onkologisk afdeling, OUH: 
     Lægesekretær Trine Gren Sørensen, tlf. 6541 3986 eller trine.gren.soerensen@ouh.regionsyddanmark.dk 
     og ved tekniske problemer: Systemansvarlig, Pia Andersen, tlf. 7841 3984 eller pia.andersen@stab.rm.dk 
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