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Din forberedelse til samtale
Formal
Som ung er der mange tanker og sp0rgsmal, isrer nar du ogsa har en sygdom. Dine behandlere vii
gerne tage en snak med dig om det, der er vigtigt for dig, sa du bade far den bedste behandling, og
har et godt ungdomsliv trods sygdom.
En gruppe af unge har sammen med behandlere pa Aalborg Universitetshospital sammensat
nogle temaer, som kan vrere vigtige at tale om. Brug tegninger og sp0rgsmal som inspiration til at
forberede og strukturere selve samtalen, sa du far !alt om det, der betyder noget for dig og dit liv.
Hvem deltager hvornar?
Som ung kan du have brug for at tale alene med din behandler uden dine forreldre. Dine forreldre
kan ogsa have brug for en samtale alene med behandlerne. Find ud af hvilken model, der giver
mening for jer, fx:
1.
2.
3.
4.

Du taler alene med en behandler.
F0rst taler du alene med behandleren, og derefter taler I allesammen sammen.
I starter sammen, og derefter taler du alene med bahandleren, og sa samles I alle til sidst.
Dine forreldre taler alene med behandleren.

Lad dig inspirere af tegningerne og fortrel, hvad der fylder i dit liv.
Hvordan oplever du dit liv med sygdom?
Hvad er vigtigt for dig?
Hvad er dine tanker om fremtiden? Hab, drnmme og planer?
Hvad vii du gerne undga/opna?

VIDEN OM SYGDOM, FERIE OG BEHANDLINGSMUL IGHEDER
• Hvad ved du om din sygdom? Har du s0gt pa nettet eller talt med andre
om din sygdom?
• Hvordan gar det med sygdommen/behandlingen?
• Har du brug for mere viden om sygdom og behandlingsformer?
• Har du styr pa, hvad du g0r i forhold til ferie, fx. pillepas, forsikring og
opbevaring af medicin?

MIT HJEM
Hvordan bor du, og hvem bor du sammen med?
• Hvordan er dit forhold til dine forreldre, eventuelle bonusforreldre, s0skende,
bonus-s0skende?
Hvem kan du tale med om svrere ting?

- i gode h.ender

• Hvad betyder din sygdom i forhold til skole, uddannelse eller job?
• Hvordan tackler skolen/jobbet din sygdom?
• Oplever du stress?

MENTAL SUNDHED - SOCIALT SAMVJER / ISOLATION

•
•
•
•
•

Energi: Hvad laver du, nar du har fri?
Hvad giver dig energi og g0r dig i godt hum0r?
Venner: Hvordan gar det i forhold til venner?
Fester: Deltager du i fester? Hvordan har du det med at deltage?
Sociale medier: Hvordan er din brug af sociale medier og computerspil?
Trivsel: Hvordan er det at vrere dig for tiden?
Tanker og f0lelser: Gar du med ubehagelige tanker og f0lelser eller
svrere ting i dit liv?

MIG OG MIN KROP - KOST, RYGNING, ALKOHOL, MOTION OG S0VN
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• Hvordan har du det med din krop?
• Hvad g0r du i forhold til kost, motion, rygning, alkohol, stoffer
og s0vn?
• Skal du tage specielle hensyn i forhold Iii din sygdom?

SEKSUALITET, KJERESTER OG PRJEVENTION
• Er der noget, der bekymrer dig i forhold til sex, krerester og
prrevention?
HJJELP OG ST0TTE FRA UNG TIL VOKSEN
• Hvad vii og kan du selv?
• Hvad skal dine forreldre hjrelpe dig med?
• Hvordan st0tter behandlerne dig bedst?
Har du brug for tilbud i kommunen eller pa din uddannelsesinstitution?
• Mentor
Social! netvrerk
Ungeradgivning
• Patientforening
Psykolog
Andre tilbud?

