
Jeg kan angive ‘Ja’ og ‘Nej’
Stil mig spørgsmål som jeg 
kan svare ’ja’ og ’nej’ på.

Vær venlig at acceptere, at jeg 
er et intelligent menneske, og 
du kan tale direkte til mig. Jeg 
forstår hvad du siger.

Lad mig forklare dig, 
hvordan jeg kommunikerer.

Jeg har meget ondt. Vær 
sød og hjælp mig.

Jeg er meget tørstig. Jeg vil 
gerne have noget at drikke.

Jeg er meget sulten. Jeg vil 
gerne have noget at spise.

Jeg har det meget 
ubehageligt, og har brug for 
at blive omplaceret i denne 
seng.

Jeg har brug for øjeblikkelig 
hjælp med mit toiletbesøg.

Jeg har ondt i maven og 
skal kaste op. Vær venlig og 
hjælp mig.

Jeg har problemer med 
at håndtere denne mad. 
Kunne jeg venligst få noget 
andet?

Jeg har det koldt og fryser 
meget. Kunne du hjælpe 
mig?

Jeg har det meget varmt. 
Kan du hjælpe med at køle 
dette sted ned?

 

Jeg har et spørgsmål, jeg 
virkelig er nødt til at spørge 
om.

Vær venlig at hjælpe 
mig med at kalde på en 
sygeplejerske.
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Jeg angiver “ja” ved at kigge 
op. og “nej” ved at kigge ned.

Spørg min omsorgsperson 
om det spørgsmål. 
Omsorgspersonen kender 
svaret.

Jeg vil gerne vide mere om, 
hvad der er galt med mig.

Jeg vil se min 
omsorgsperson, så snart jeg 
overhovedet kan.

Lad mig vise dig, 
hvordan jeg bruger min 
kommunikationsmaskine.

Vær venlig at forklare 
resultaterne af testene for 
mig.

Mange tak for alt det du gør 
for mig.

Vær venlig at tale direkte 
til mig. Jeg kan forstå dig, 
selvom det er svært for mig 
at tale.

Vær venlig at ringe til min 
omsorgsperson på ….

Vær venlig at fortælle mig 
hvornår lægen kommer?

Vær venlig at fortælle mig 
hvornår jeg vil være i stand 
til at tage hjem.

Jeg vil gerne vide mere 
om min medicin, og deres 
mulige bivirkninger.
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