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På Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,  

Campus Kiel, er der mange terapeutiske  

og diagnostiske muligheder til Deres rådighed.

Dette omfatter også deltagelse i nationale og interna-

tionale studier. 

Vi vil hjælpe Dem med målrettet at finde det optimale 

tilbud for Dem.

Mange tumorlidelser ledsages af ernæringsproblemer, 

smerter og psykiske problemer. I nært samarbejde 

med erfarne kostvejledere samt lægerne og terapeu-

terne på smerteambulatoriet og tumorcentret kan vi 

vise Dem at der findes løsninger på mange problemer, 

og at gener kan reduceres.

   Nært samarbejde med den 
praktiserende læge

På daglige møder diskuterer vi vores patienters under-

søgelsesresultater. Med vores specialviden inden for 

mange fagområder afgør vi i fællesskab hvordan den 

optimale terapi for den pågældende patient kan se ud. 

I denne forbindelse orienterer vi os mod den mest mo-

derne internationale medicinske viden og mod onkolo-

giske standarder.

Alle resultater og terapiforslag drøftes udførligt med 

vores patienter. I denne forbindelse lægger vi stor vægt 

på et intensivt samarbejde med de faste praktiserende 

læger og speciallæger. På den måde undgår vi unød-

vendige rejser og undersøgelser, og De har altid faste 

kontaktpersoner.

Kære patient.

På det tværfaglige onkologiske ambulatorium behand-

ler og støtter vi patienter med tumorsygdomme.

Et team af læger med forskellige specialer, f.eks. ki-

rurgi, intern medicin, onkologi og stråleterapi, står til 

Deres rådighed for at give Dem omfattende rådgivning 

i netop Deres specielle situation.

Vores målsætning er at finde den bedste kombination 

af mulige terapier for Dem og Deres sygdom og at led-

sage Dem gennem den samlede behandlingsfase.

   Vi indstiller os på Deres individuelle 
situation.

I fællesskab at  skabe forbindelser for  patienter

 � Bugspytkirtelkræft
 � Blærekræft
 � Brystkræft
 � Tarmkræft
 � Æggestokskræft
 � Livmoderkræft
 � Hudkræft
 � Testikelkræft
 � Leverkræft
 � Leukæmi
 � Lungekræft

 � Mavekræft
 � Prostatakræft
 � Svælg- og strubekræft
 � Skjoldbruskkirtelkræft
 � Spiserørskræft
 � Stråleterapi
 � Thoraxkirurgi
 � Psykoonkologi
 � Palliativ medicin
 � Kostvejledning

   Vi ved hvor megen bekymring og angst 
en tumorsygdom kan medføre.

At være til stede sammen – Vores program af ydelser



På Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,  

Campus Kiel, er der mange terapeutiske  

og diagnostiske muligheder til Deres rådighed.

Dette omfatter også deltagelse i nationale og interna-

tionale studier. 

Vi vil hjælpe Dem med målrettet at finde det optimale 

tilbud for Dem.

Mange tumorlidelser ledsages af ernæringsproblemer, 

smerter og psykiske problemer. I nært samarbejde 

med erfarne kostvejledere samt lægerne og terapeu-

terne på smerteambulatoriet og tumorcentret kan vi 

vise Dem at der findes løsninger på mange problemer, 

og at gener kan reduceres.

   Nært samarbejde med den 
praktiserende læge

På daglige møder diskuterer vi vores patienters under-

søgelsesresultater. Med vores specialviden inden for 

mange fagområder afgør vi i fællesskab hvordan den 

optimale terapi for den pågældende patient kan se ud. 

I denne forbindelse orienterer vi os mod den mest mo-

derne internationale medicinske viden og mod onkolo-

giske standarder.

Alle resultater og terapiforslag drøftes udførligt med 

vores patienter. I denne forbindelse lægger vi stor vægt 

på et intensivt samarbejde med de faste praktiserende 

læger og speciallæger. På den måde undgår vi unød-

vendige rejser og undersøgelser, og De har altid faste 

kontaktpersoner.

Kære patient.

På det tværfaglige onkologiske ambulatorium behand-

ler og støtter vi patienter med tumorsygdomme.

Et team af læger med forskellige specialer, f.eks. ki-

rurgi, intern medicin, onkologi og stråleterapi, står til 

Deres rådighed for at give Dem omfattende rådgivning 

i netop Deres specielle situation.

Vores målsætning er at finde den bedste kombination 

af mulige terapier for Dem og Deres sygdom og at led-

sage Dem gennem den samlede behandlingsfase.

   Vi indstiller os på Deres individuelle 
situation.

I fællesskab at  skabe forbindelser for  patienter

 � Bugspytkirtelkræft
 � Blærekræft
 � Brystkræft
 � Tarmkræft
 � Æggestokskræft
 � Livmoderkræft
 � Hudkræft
 � Testikelkræft
 � Leverkræft
 � Leukæmi
 � Lungekræft

 � Mavekræft
 � Prostatakræft
 � Svælg- og strubekræft
 � Skjoldbruskkirtelkræft
 � Spiserørskræft
 � Stråleterapi
 � Thoraxkirurgi
 � Psykoonkologi
 � Palliativ medicin
 � Kostvejledning

   Vi ved hvor megen bekymring og angst 
en tumorsygdom kan medføre.

At være til stede sammen – Vores program af ydelser



En patient information fra UK S-H

Kontakt Campus Lübeck Campus Kiel

UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein
Tværfagligt 
Onkologisk Ambulatorium

Venligst kontakt os når det gælder terminer, forespørgsler 
eller anden information både omkring Kiel og/eller Lübeck

 UK S-H International Department 
(administration, engelsk-talende) 
Tlf.: +49 431 597 5700, Fax: +49 431 597 5570 
E-mail: international.department@uk-sh.de

Campus Kiel
Arnold-Heller-Straße 3, D-24105 Kiel, Haus 11

Kontaktpersoner
Prof. Dr. Michael Kneba
Prof. Dr. Peter Dohrmann

Campus Lübeck
Ratzeburger Allee 160, D-23538 Lübeck, Haus 40

Kontaktpersoner
Prof. Dr. Frank Gieseler
Prof. Dr. Jürgen Dunst

www.uk-sh.de
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