Spørg os bare …
fordi god dialog gør behandlingen bedre
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Klæd os på til at give dig den bedst mulige behandling.
Fortæl os, hvordan du har det, og hvad du mener. Og stil fx nogle af disse
spørgsmål, så du bliver klædt på til at være den bedst mulige patient og vi til at
blive det bedst mulige personale.

Forslag til spørgsmål under indlæggelsen:
•
•
•
•
•

Hvad er planen for mit forløb?
Hvilke undersøgelser skal der foretages, før jeg bliver udskrevet?
Hvad har undersøgelserne vist?
Hvilken behandling får jeg, og hvor længe skal behandlingen fortsætte?
Er der særlige forholdsregler eller bivirkninger forbundet med behandlingen?

Dine egne spørgsmål:
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Forslag til spørgsmål inden udskrivelsen:
•
•
•
•
•
•

Hvilken medicin skal jeg fortsætte med fremover?
Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg er hjemme igen?
Er der noget, jeg selv kan gøre?
Skal jeg komme til kontrol eller behandling, efter at jeg er udskrevet?
Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg får smerter eller problemer derhjemme?
Anbefales genoptræning?

Huskeliste:
•
•
•
•
•

Ny medicinliste udleveret – evt. recept og medicin?
Behov for hjemmepleje?
Behov for hjælpemidler?
Hjemtransport?
Behov for skriftlig information om sygdom og behandling?

Dine egne spørgsmål:
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Spørgsmål efter udskrivelsen:
Akutafdelingen sender et resume af din indlæggelse til din læge.
Hvis der er noget, du er utryg ved eller i tvivl om efter udskrivelsen, kan du
kontakte enten din læge eller afdelingen.

Hvis du vil vide mere:
•
•

Find flere forslag til spørgsmål på: Hejsundhedsvæsen.dk
Få flere oplysninger i det elektroniske sygdomsleksikon Patienthåndbogen:
www.patienthåndbogen.dk
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