
Samtaleguide 2. follow-up 
 

Samtalen skal være en åben samtale, hvor den tidl. pt. får mulighed for at få spurgt ind til forløbet. 

Samtaleguiden er kun en hjælp til, hvad der kan snakkes om og spørges ind til. Det skal altid være patientens 

behov som sætter dagsordenen. 

 

Afsat ca. tid 

1 time 
evt. spørgsmål 

Beskrivelse af 

indlæggelsesforløbet 

Hvad skete der under indlæggelsen? 

Kort gennemgang af forløbet. 

Evt. spørgsmål der kan stilles til den tidl. pt.: 

 Hvad husker du fra din indlæggelse her på intensiv?  

 Er der noget du undrer dig over fra din indlæggelse her på intensiv?  

 Mangler du noget tid, har du nogle huller i hukommelsen her fra din indlæggelse 

på Intensiv? 

Følger efter 

indlæggelsen 

Er der noget fra din indlæggelse der påvirker din hverdag nu? 

 Har du fysiske og psykiske følger efter indlæggelsen?  

 Fx kan man spørge ind til sygdomsspecifikke fysiske områder samt psykiske 

områder.  

o Er du blevet genoptrænet?  

o Har på haft hallucinationer/delir/mareridt efter udskrivelsen? 

Den tidl. patient ser 

en tom patientstue og 

evt. vores udstyr. 

Patienten ser en tom patientstue, scoop tændes, alarmer høres og ved behov 

fremvises vores forskellige udstyr f.eks. sonde, KAD, dråbetæller mm. 

Spørg fx ind til: 

 Kan du huske du har haft sonde i næsen? 

 Kan du huske nogen lyde?  

 Var der nogen lyde, lys eller lugte du undrede dig over?  

 Spørge til rummene og lugtene.  

 Kan du kende noget?  

 Er der noget der gør dig utilpas?  

Afslutning Sygeplejersken spørger patienten om der var noget vi som sundhedspersonale kunne 

have gjort anderledes bedre. 

Sygeplejersken spørger ind til hvad patienten har fået ud af samtalen. 

Ved behov kan der aftales tid til endnu en follow-up samtale 

Er der emner, som ikke kan løses, kan vi bede patienten om at gå til egen læge eller 

andre fagpersoner.   

 


