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Vælg farveTil patienter og pårørende

At have en leversygdom kan give bekymringer og udfordringer i din hverdag. Vi tilbyder derfor en
samtale med dig om dine tanker, ønsker og håb, samt de muligheder du og din familie har for støtte og
hjælp i fremtiden. Her har vi god tid til at tale om, hvordan du f.eks. klarer dig i det daglige med din
sygdom. Vi taler om eventuelle bekymringer eller om de ønsker du og dine nærmeste har - og hvad vi
kan gøre for at hjælpe dig/jer. Dine pårørende er er velkomne til at deltage i samtalen - det vælger du
selv.
 
 
Forud for samtalen beder vi dig, evt. sammen med dine nærmeste, at overveje:
• Sygdommen og dens udvikling - hvad gør det ved dig?
• Hvilke forventninger har du til behandling fremover - hvad vil du acceptere og ikke acceptere?
• Hvad er meningsfuldt og vigtigt for dig?
• Hvem vil du gerne have omkring dig og til at hjælpe dig?
• Hvem i dit netværk kan støtte dig i forløbet?
• Hvem må tage beslutninger på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand til det?
• Andet du synes, der er vigtigt, vi skal tale om?
 
Fælles planlægning
• Vi taler om din sygdom og hvad du/I skal være opmærksom på.
• Vi snakker med dig/jer om dine holdninger og dit sygdomsforløb.
• Vi taler sammen om, hvad der vigtig fortsat at kunne på trods af sygdom.
• Vi taler om dine/jeres ønsker og forventninger til fremtidig pleje og behandling og om, hvordan det

kan planlægges.
 
Der vil blive skrevet et referat i journalen, og du får en kopi, hvis du vil have det. Efter dit ønske sendes
kopi til egen læge og hjemmesygeplejersken.
Evt. beslutninger du tager, er ikke bindende, og kan ændres efter behov.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


