Parathedsliste – hjælp os til at hjælpe dig
Navn____________________________________ Dato: ___________________________________
Denne parathedsliste hjælper os til at se, hvad vi sammen skal arbejde med i de næste år.

Transitionsplan
Jeg kender min transitionsplan

Nej

Næsten

Ja

Noter

Min sygdom
Jeg kan beskrive min sygdom, og
hvordan jeg har det
Jeg kender symptomerne på og
komplikationerne ved min sygdom
Jeg kan forberede spørgsmål om
min sygdom og stille dem til lægen
og sygeplejersken
Jeg ved, hvad jeg skal gøre, hvis jeg
får det dårligt eller får brug for akut
medicinsk hjælp

Nej

Næsten

Ja

Noter

Mine rettigheder
Jeg kender reglerne om lægers og
sygeplejerskers tavshedspligt
Jeg kender reglerne om informeret
samtykke og ved, at jeg skal
inddrages i min behandling
Jeg ved, hvor jeg kan læse min
journal

Nej

Næsten

Ja

Noter

Medicin, udstyr og behandling
Jeg ved hvad min medicin hedder,
hvordan jeg skal dosere den, og
hvornår jeg skal tage den
Jeg kender formålet med min
medicin og eventuelle bivirkninger
Jeg ved hvilken medicin, jeg ikke kan
tåle
Jeg ved, hvordan jeg fornyer mine
recepter og henter medicin på
apoteket/ hos lægen
Jeg ved, hvilket udstyr jeg har behov
for, og hvordan det skal bruges

Nej

Næsten

Ja

Noter

1

Aftaler i ambulatoriet
Jeg kan selv lave aftaler på
hospitalet
Jeg ved, hvem jeg skal kontakte, hvis
jeg skal ændre en aftale
Jeg kender telefonnummeret og
telefontid i ambulatoriet
Jeg kan selv arrangere transport til
og fra hospitalet

Nej

Næsten

Ja

Noter

Andet
Nej
Jeg ved, hvordan alkohol og rygning
påvirker min sygdom
Jeg ved, hvor jeg kan hente
information om seksuel sundhed
Jeg ved, hvor jeg kan møde andre
unge med min sygdom
Jeg ved, hvordan jeg får hjælp fra
kommunen
Jeg ved, hvor jeg kan få vejledning i
forbindelse med uddannelse
Jeg ved, hvor jeg kan få hjælp, hvis
jeg er stresset eller ked af det

Næsten

Ja

Noter

Voksenafdeling/egen læge
Jeg kender forskellene på
børneafdelingen og
voksenafdelingen
Jeg kender telefonnummeret og
telefontid hos min praktiserende
læge

Næsten

Ja

Noter

Nej
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