Under behandlingen

Besöksguide – ”Fråga doktorn”

Behöver jag oroa mig för förkylningar eller infektioner under behandlingen?

Min sjukdom*

Vad gäller om jag får feber?

Vilken typ av cancer och tumör/tumörer har jag?**
Kan jag fortsätta jobba?
Beskriv position, storlek och eventuell spridning.**
Hur tycker du att jag ska leva under behandlingsperioden?
Kan jag bli akut sjuk av min cancer?

Jag förstår att jag har en allvarlig sjukdom,
men vad finns det som är positivt i mitt fall?
*Undvik att ställa frågor om din prognos eftersom ingen kan veta med säkerhet vad just din prognos är – och svaret kan lätt misstolkas.
** Be läkaren att förklara på ett lättförståeligt sätt. Var inte rädd för att fråga igen om du inte förstår.

Finns det något särskilt jag bör tänka på när det gäller tobak,
alkohol och annan medicinering i samband med behandling?

Kan min behandling kräva att jag behandlas
på annan ort eller på annat sjukhus?

Min behandling
Är den behandling jag får i kurativt syfte?
Vilken behandling planeras för mig på kort sikt - och på längre sikt?
Vilken behandling kan bli aktuell längre fram?

Om specialistkompetens
Finns det specialister på just min typ av sjukdom
på detta sjukhus eller i detta landsting?

Är den behandling jag får vedertagen behandling för denna typen av
tumör/cancer i hela landet eller ges annan behandling i andra landsting?

Beskriv de olika stegen i behandlingen.

Vilka läkemedel kommer jag att få?
Vilka biverkningar kan de olika behandlingarna ge?

Är min behandling likvärdig den som ges i Stockholm och Uppsala?

Hur får jag Second opinion om jag vill ha det?

Rehab-vård och välbefinnande
Vad finns det för möjligheter till rehab-vård för mig, som exempelvis
psykolog/kurator, sjukgymnast, dietist, rökavvänjning, etc.

Vad finns det för möjligheter till annan vård/terapi för att lindra sjukdomen och
öka välbefinnandet, som t ex yoga – andningsträning, akupunktur, gympa,
gruppterapi, etc.

Praktiska fakta
Vem är min ansvariga läkare?
Hur når jag henne/honom?

Vem är min ansvariga sjuksköterska?
Hur når jag henne/honom?

Kommer jag att få träffa min ansvariga läkare vid varje besök?

Kommer jag att ha samma läkare under hela behandlingen?

Finns det något jourtelefonnummer att ringa under behandlingen?

Egna anteckningar

