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Hvordan fungerer den ordinerede behandling?

Husk ajourføring af kalender
 · Vedr. profylaktisk eller on demand behandling
 · Ekstra faktorforbrug 
 · Blødninger siden sidst
 · Hvor og hvornår opstod blødningerne
 · Symptomer 
 · Varighed af blødningerne
 · Evt. følger af blødningerne

Andre sygdomme
 · Børnesygdomme
 · Infl uenza samt evt. andre sygdomme
 · Vaccinationer (herunder Hep A og Hep B)

Port-a-cath
 · Hvornår kan mit barn få port-a-cath
 · Hvordan fungerer det
 · Stikkeproblemer/stikketeknik
 · Infektioner og risiko herfor
 · Udskiftning mv.

Komplikationer mv. 
 · Inhibitor
 · Problemer med at stikke barnet 
 · Hjemmebehandling 

Tandbehandling
 · Status 
 · Almindelig jævnlig kontrol 
 · Øget blødning ved behandling 
 · Evt. større behandlinger (tandudtrækninger)

Koordinering af behandling 
 · I forhold til egen læge/lokalt sygehus 
 · Andre hospitalsafdelinger 

Smerter
 · Behov for smertebehandling – 
   hvilken medicin anbefales? 

Svar på prøver
 · Blodprøver 
 · Røntgen, scintigrafi , MR-scanning mv. 

Udskiftning mv.
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Information
 · Nye faktorprodukter
 · Smitterisiko 
 · Inhibitordannelse  

Medicin
 · Bestille faktormedicin
 · Cyklokapron 
 · Anden medicin 

Hvordan fungerer din familie og barnets hverdag?

Familien/barnets generelle helbredssituation og trivsel
 · Barnets sygedage pga. blødninger

Trivsel i dag- og fritidsinstitutioner 
 · Behov for støtte?

Trivsel i skole
 · Mobning
 · Indlæring: faglig som social

Uddannelse 
 · Begrænsninger i uddannelsesvalg?

Hjælpeforanstaltninger
 · Specielle pasningsordninger/støtte
 · Helt eller delvist tabt arbejdsfortjeneste 
 · Merudgifter
 · Afl astning mm.

Behov for snak med socialrådgiver

Behov for snak med psykolog
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Kan barnet deltage i et aktivt liv?
Sport            
 · Hvilken sport/aktiviteter
 · Evt. særlige hensyn
 · Ekstra medicin ved træning/motion       

Specielle ledproblemer          Specielle ledproblemer          Specielle ledproblemer
 · Kræves der genoptræning? 
     
   

Snak med fysiurg eller ortopædkirug

Dato for næste kontrolbesøg:


