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Hospitalspas
Vejledning til udfyldelse af hospitalspas
Dit hospitalspas skal sikre, at hospitalspersonalet er i stand til at give den bedst mulige behandling. Passet
benyttes ved undersøgelser, ambulant behandling eller ved indlæggelse på hospital.
De vejledende spørgsmål er tænkt som en hjælp ved udfyldelse af skemaet. Skemaet kan du vælge at udfylde selv, men det vil ofte være sikrest at udfylde det i samarbejde med en person, som du har tillid til. På
den måde får du en større sikkerhed for, at passet indeholder de informationer, som er nødvendige. For at
sundhedspersonalet kan sikre en korrekt undersøgelse og behandling.
Passet indeholder en række vejledende spørgsmål, som kan hjælpe dig til at overveje, hvad der er vigtigt for
dig. Du skal derfor ikke kun svare ja eller nej til spørgsmålene, men prøve at beskrive dine personlige behov,
og hvordan disse bliver opfyldt.
Når passet er udfyldt, kan du tage det med dig, når du er til undersøgelse på hospitalet. Vis det til lægerne,
sygeplejerskerne og andet sundhedspersonale, som du kommer i kontakt med. Hvis du er indlagt på et
hospital, så bed sygeplejersken om at opbevare dit hospitalspas sammen med dine andre papirer.
Husk: Kommer du på hospitalet i en nødsituation, kan læger og sygeplejersker have brug for at behandle
dig så hurtigt som muligt. Skriv derfor kun de vigtigste informationer, så sundhedspersonalet let kan få et
overblik, så de kan hjælpe dig bedst muligt.

Personlige informationer
1.	På den første side udfyldes personlige oplysninger om dig selv.
	Navn og cpr. nummer, samt et evt. kaldenavn, hvis du ofte bliver kaldt noget andet end det, der står i dine
papirer.
2.	Hvis der er pårørende eller personale fra et bosted, som sundhedspersonalet skal kontakte i forhold til
din behandling, skal deres navne og kontaktoplysninger stå her.
3.	I denne rubrik / del kan du vælge at nævne 3 kontaktpersoner yderligere. Skriv deres navn og telefonnummer samt den relation, de har til dig (f.eks. familie eller venner). Hospitalet kan så kontakte dem,
hvis du bliver indlagt.
4. Hvis du har gjort dig overvejelser om, hvordan du vil behandles i særlige situationer, skrives dette her.
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Kommunikation og smerte
Hvis du skal have den bedste hjælp, har hospitalet brug for mange informationer.
Sådan her vil jeg gerne have, at du kommunikerer med mig:
Hvordan kan de få informationer fra dig?
• Kan de stille dig spørgsmål?
• Skal spørgsmålene være korte og præcise?
• Skal du have skrevet informationerne ned?
• Vil du foretrække billeder eller piktogrammer?
• Vil det hjælpe dig, hvis man peger på ting eller viser konkrete ting?
•	Ligegyldigt hvilken kommunikationsform der vælges, vil du så have brug for lidt tid til at svare på spørgsmålet, inden det næste stilles?
• Vil det være bedst, hvis sundhedspersonalet spørger din støtteperson, som er med dig?
Hvordan kommunikerer jeg:
Hvordan vil du give dem informationer?
•
•
•
•
•

Vil du tale til dem?
Har du brug for at skrive svar ned?
Vil du foretrække at bruge billeder eller piktogrammer?
Vil du være i stand til at pege på ting eller vise dem noget konkret?
Vil du fortrække, det er din støtteperson der svarer på spørgsmål?

En af måderne, lægerne og sygeplejerskerne kan finde ud af, om der er noget galt og senere kan behandle
dig, er, hvis du kan udtrykke og beskrive, når noget opleves anderledes i din krop.
Det kan være noget føles ubehageligt, smertefuldt eller bare anderledes, end det plejer.
De vil derfor stille dig en masse spørgsmål, der handler om smerte, og de vil også spørge dig, om du føler
nogen smerte, når de undersøger dig.
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Hvordan oplever jeg smerte:
•
•
•
•

Oplever du smerte?
Oplever du mere eller mindre smerte end andre mennesker?( høj/ lav smertetærskel)
Hvis du ikke mærker smerte, hvordan ved du så, når du er utilpas eller syg?
Vil du være i stand til at fortælle læger og sygeplejersker, at du har smerter?

Hvordan forklarer jeg min smerte:
•
•
•
•
•

Hvordan vil du fortælle dem det? Hvilke ord vil du bruge?
Vil du kunne beskrive din smerte?
Vil du kunne pege på kroppen og vise, hvor smerten er?
Bliver du meget stille og tilbagetrukket, når du har smerter?
Eller bliver du meget sur, gal, vred eller aggressiv?
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Hospitalspersonalet vil undersøge dig og tage nogle tests.
Det vil betyde, at de vil røre ved dig med deres hænder, og de vil bruge forskellige instrumenter.
Kan du ikke lide berøring eller andre ting, som der skal tages særligt hensyn til? Hvis der er specielle
hensyn, skal du beskrive dem her.
Ting jeg ikke bryder mig om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bryder du dig ikke om, at folk kommer tæt på dig?
Har du svært ved at følge instruktioner?
Finder du fysisk berøring frastødende, og noget du ikke bryder dig om?
Kan du ikke lide lugten eller følelsen af gummihandsker?
Nogle af instrumenterne er hårde og kolde. Vil det være et problem for dig?
Bryder du dig ikke om skarpt lys, især hvis det skinner dig i øjnene?
Er der nogle særlige lyde, der generer dig?
Bryder du dig ikke om stramme ting, så som at få taget blodtryk?
Kan du ikke lide at få taget en blodprøve?
Vil det være svært for dig at være i et lukket rum, som f.eks. en scanner?
Har du svært ved at sluge piller?
Bryder du dig ikke om særlige lugte, som f.eks. klorin, afføring og urin?

Hvordan du kan undgå at stresse mig:
• Har du brug for din støtteperson hele tiden?
•	Hvordan kan lægerne og sygeplejerskerne bedst forklare dig, hvad de skal gøre, og hvad de vil have, du
skal gøre?
• Har du brug for, at de viser og demonstrerer det for dig?
• Hvor tæt på dig må de komme, hvis det er muligt?
• Vil du fortrække en let berøring eller et fast tryk?
• Vil du fortrække kolde eller varme hænder?
• Har du brug for, at de varmer instrumenterne før brug?
• Kan du acceptere stærkt lys, hvis du er forberedt og får støtte? Hvilken støtte skal der til?
• Kan du acceptere ubehagelige lyde, hvis du er forberedt og får støtte? Hvilken støtte skal der til?
• Kan du acceptere stramme ting, hvis du er forberedt og får støtte? Hvilken støtte skal der til?
•	Er du i stand til at få taget en blodprøve, hvis du er forberedt og får støtte? Hvilken støtte skal der til?
Kan bedøvelsescreme hjælpe?
•	Kan du være i et lukket rum (scanner), hvis du er forberedt og får støtte? Hvilken støtte skal der til?
Vil beroligende medicin hjælpe?
•	Hvis du under en undersøgelse har brug for, at lægen eller sygeplejersken holder en pause, hvordan vil
du så fortælle det?
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Min medicin og min medicinhistorie
Skriv alt det medicin du tager, inkl. dosis og tidspunkter.
Nogle gange kan det være farligt at lave forandringer eller stoppe nogens medicin, uden at man kender til
alle informationer.
Derfor er det vigtigt, hvis hospitalspersonalet skal ændre i noget, at de kontakter egen læge eller psykiater.
Skriv navn og telefonnummer i rubrikken.
Skriv fysiske problemer/ sygdomme, du har nu eller har haft.
For eksempel:
• Epilepsi
• Diabetes
• Astma
Skriv også hvis du har nogle former for allergi.
For eksempel:
• Penicillin
• Plaster
Andre ting sundhedspersonalet skal vide.
Brug dette afsnit til at skrive andre ting, som vil hjælpe hospitalspersonalet.
•
•
•
•
•

Nogle rutiner eller ritualer, som du skal følge, f.eks. tidspunkter til måltider.
Nogle specielle interesser, som du skal følge, f.eks. tv-serier eller andre tv-programmer.
Nogle ting, der ikke er blevet nævnt
Har du brug for at blive hjulpet i bad eller med påklædning?
Nogle spirituelle eller kulturelle behov?
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