Hjælp os med at have din behandling klar
Forud for din behandling skal vi vurdere, om du helbredsmæssigt er klar til behandling. Vi har derfor brug
for, at du besvarer en række spørgsmål om dit helbred og eventuelle bivirkninger, du oplever.
Svarene bruger vi til at vurdere, om vi kan bestille din
behandling på forhånd – og derved mindske din ventetid i afsnittet – samt til at hjælpe dig bedst muligt
med at mindske eventuelle bivirkninger.
Svar på spørgsmålene i Ambuflex dagen før behandling inden du tager ind til blodprøvetagning.
Du skal være opmærksom på, at vi måske ringer dig
op dagen før din behandling, afhængig af dine svar
og dine blodprøver. Derfor er det vigtigt, at du har din
telefon i nærheden.
Ved lægesamtaler, hvor du skal have svar på skanning, kan du forvente, at der bliver ventetid, da din
behandling ikke bliver bestilt før efter samtalen.

også spurgt til bivirkninger, du ikke har eller kommer
til at få.
På sidste side er der et kommentarfelt. Her kan du
skrive, hvis du har haft andre bivirkninger, end dem
der er nævnt.
Bestilt tid til en blodprøve
Dagen før behandlingen inden kl. 9.00, skal du få taget en blodprøve på et af regionens hospitaler.
Book tid til blodprøven på www.booking.RN.dk. Du
skal bruge dit NemID for at bestille. Husk at medbringe dit sundhedskort (det gule sygesikringsbevis),
når du skal have taget blodprøven.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål. Vores telefonnummer står på dit kontaktkort til
afsnittet.

SÅDAN BESVARER DU SPØRGESKEMAET
I AMBUFLEX


Gå ind på hjemmesiden www.indenbehandlingRN.dk



Klik på knappen "Besvar spørgeskema"



Indtast dit cpr-nummer og tryk "Start besvarelse"



Du vil herefter få tilsendt en kode på sms



Indtast sms-kode og tryk "Start besvarelse"



Svar nu på spørgsmålene. Det tager ca. 5-10 minutter.

Der er som regel kun ét spørgsmål per side. Hvis du
svarer, at du har haft en bivirkning, kan der komme
uddybende spørgsmål på næste side.
Ikke alle spørgsmål handler om din behandling
Nogle af spørgsmålene handler om andre typer behandlinger end den, du får. Derfor bliver du måske
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