Vi har brug for din hjælp, hvis du skal have den bedst mulige behandling, og samtidigt
vente mindst muligt i afdelingen. Derfor vil vi bede dig svare på en række spørgsmål om
dit helbred og mulige bivirkninger.
Svarene bruger vi til at vurdere, om din behandling kan bestilles på forhånd. Vi bruger
også dine svar til at hjælpe dig bedst muligt med at mindske eventuelle bivirkninger.
Det er vigtigt, at du svarer på spørgsmålene 2-3 hverdage før hver behandling
Når vi har oprettet dig i spørgeskemasystemet AmbuFlex, indtaster vi samtidig dit
mobilnummer.
Du kan nu svare på spørgsmålene:
• Gå ind på hjemmesiden www.onkorsj.dk
• Klik på knappen ”Besvar spørgeskema”
• Indtast dit cpr-nummer og tryk ”Start besvarelse”
• Du vil herefter få tilsendt en kode på sms
• Indtast sms-kode og tryk ”Start besvarelse”
• Svar nu på spørgsmålene. Det tager ca. 5-10 minutter.
Der er som regel kun et spørgsmål per side. Hvis du svarer, at du har haft en bivirkning,
kan der komme uddybende spørgsmål på næste side.
Ikke alle spørgsmål handler om din behandling
Nogle af spørgsmålene handler om andre typer behandlinger end den, du får. Derfor bliver
du måske også spurgt til bivirkninger, du ikke har eller kommer til at få.
På sidste side er der et kommentarfelt. Her kan du skrive, hvis du har haft andre
bivirkninger, end dem der er nævnt.
Husk at få taget en blodprøve
Omkring det tidspunkt, hvor du svarer på spørgsmålene, skal du få taget en blodprøve,
som aftalt med os.
Vi ringer til dig, hvis vi har brug for flere oplysninger
Vi ser på dine svar hverdagen før din behandling. Samtidig ser vi på dine blodprøvesvar.
Hvis vi har spørgsmål til dine svar, ringer vi dig op. Hører du ikke fra os, skal du møde til
behandling som aftalt.
Du er altid velkommen til at ringe, hvis du har spørgsmål. Vores telefonnummer står på
pjecen fra afdelingen.

