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Forbered dig til samtalen

Vi har samlet nogle spørgsmål, som andre har fundet værdifulde. Brug dem
til inspiration og tænk over, hvilke spørgsmål, du særligt gerne vil have svar
på.

Her er nogle spørgsmål, du kan stille...

...når du er i tvivl

Det her er nyt for mig. Vil du sige det igen?

Kan du forklare det med andre ord?

Hvem kan jeg ringe til hvis jeg får smerter?

Der er noget, der bekymrer mig, skal jeg sige det nu?

Skal jeg til kontrol efter jeg er udskrevet?

...når du skal undersøges

Er der andre måder at blive undersøgt for de samme symptomer på?

Hvad giver undersøgelsen svar på?

Er der risici eller ubehag forbundet med undersøgelsen?

Hvordan kan jeg forberede mig?

Hvornår får jeg svar på undersøgelsen, og hvem skal jeg ringe til, hvis svaret ikke kommer?

Hvad er de næste skridt i forbindelse med undersøgelsen?

...når du skal til lægen

Hvad kan jeg forvente af min behandling?

Hvornår får jeg det bedre?
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Hvornår skal jeg reagere, hvis jeg får det værre?

Hvad er det næste, der skal ske?

Hvornår skal vi tale om min behandling igen?

Er den behandling, jeg får, stadig den bedste for mig?

...når du er i behandling

Bliver jeg helt rask af behandlingen?

Hvilke bivirkninger kan jeg forvente?

Er der andre muligheder end operation?

Hvordan kan jeg forvente at have det efter operationen?

Hvilke muligheder er der for bedøvelse, hvis jeg skal opereres?

Hvilke risici er der ved behandlingen?

...når du får medicin

Hvad får jeg medicinen for?

Hvilke bivirkninger skal jeg holde øje med?

Hvorfor har min medicin et andet navn en den plejer?

Hvorfor skal jeg tage en anden dosis eller mængde end jeg plejer?

Hvor længe skal jeg tage medicinen?

Hvem skal jeg kontakte hvis jeg får bivirkninger?

...når du er indlagt

Hvad er næste skridt i mit forløb?

Hvilke prøver eller undersøgelser skal være i orden, før jeg kan blive udskrevet?

Hvem kontakter mine pårørende efter operationen, hvis jeg ikke selv kan?

Kan jeg få besøg uden for besøgstiden?
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Jeg vil gerne have mine pårørende med til samtaler eller stuegang. Hvordan kan vi arrangere
det?

Hvem sørger for, at kommunen eller hjemmeplejen får besked om min situation?

...når du er hjemme igen

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg er hjemme igen?

Hvem har ansvaret for min behandling?

Kan behandlingen påvirke mit sexliv?

Skal jeg komme til kontrol eller behandling, efter at jeg er udskrevet?

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg får smerter eller problemer derhjemme?

Er der noget jeg ikke må gøre?

Skriv dine egne spørgsmål her
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