Tag stilling til, om du er klar til behandling
Dagen inden din næste behandling hos os skal vi bestille den dosis og sammensætning af medicin, som
passer til netop dig. For at vi kan gøre det, har vi som
regel brug for en blodprøve. Ud over blodprøven er
der en række andre faktorer, der kan påvirke din behandlingsdosis.
Vi har derfor brug for din hjælp til at vurdere, om du er
klar til behandling.

SÅDAN GØR DU
Dagen inden hver planlagt behandling skal du stille
dig selv de 5 nedenstående spørgsmål.
Hvis du kan svare ”ja” til et eller flere spørgsmål,
så skal du ringe til den sygeplejerske hos os, der
står for planlægning af din behandling. Du skal
ringe dagen inden i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00.
Spørg dig selv:
1. Er du i tvivl, om du er klar til behandling i morgen?
2. Har du bivirkninger fra sidste behandling, som
ikke er væk? Det kan fx være prikken og stikken i
fingre og fødder, hudirritation, diarré eller andet.
3. Har du en infektion/betændelsestilstand, sår eller
svampeinfektion, som vi skal vide besked om?

NÅR DU RINGER TIL SYGEPLEJERSKEN
Sygeplejersken vil stille dig spørgsmål, der hjælper
med at vurdere din tilstand. Fx hvordan du har det, og
hvordan du har haft det siden sidste behandling.
Sygeplejersken giver dine oplysninger videre til lægen, så de indgår i vurderingen af, om vi skal ændre
din behandling, fx bestille en anden dosis, eller om
lægen skal se dig, før vi kan bestille din behandling.
Det er vigtigt, at du er ærlig over for dig selv, når du
svarer på spørgsmålene, og at du får givet os besked. På den måde møder du ikke op til en bestilt behandling, der ikke passer til dig og din situation.

KONTAKT

Kontakt
Sygeplejerskerne
Tlf. 97 66 64 60
Mandag – fredag 10.00 – 12.00
I telefonslusen taster du:
1 for Team 1: Mave, tarm
2 for Team 2: Urinveje, underliv, hjerne og hud
3 for Team 3: Lunge og hoved/hals
4 for Team 4: Bryst
Hvis telefonen melder optaget, så læg venligst
en besked på telefonsvareren, og oplys navn,
cpr. nr. og telefonnummer. Så ringer sygeplejersken tilbage.

4. Har du haft vægtforandringer på mere end 5 kg
siden sidste behandling?
5. Har du glemt at tage den planlagte medicin i forhold til din behandling, sådan som vi har aftalt?
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