
Ställ frågor till mig som 
jag kan svara “ja” och 
“nej” på.

Jag förstår vad du säger, 
du kan prata direkt med 
mig.

Låt mig förklara för dig 
hur jag kommunicerar.

Jag har mycket ont.
Var snäll och hjälp mig.

Jag är törstig.
Kan jag få något att 
dricka?

Jag är hungrig.
Kan jag få något att äta?

Det är obekvämt för mig i 
sängen. Kan du hjälpa mig 
att byta läge?

Jag behöver hjälp till 
toaletten.

Jag mår illa.
Var snäll och hjälp mig.

Jag kan inte äta den här 
maten.
Kan jag få något annat?

Jag fryser.
Kan du vara snäll och 
hjälpa mig?

Jag är för varm.
Kan du vara snäll och 
hjälpa mig?

 

Jag har en fråga som jag 
behöver få svar på.

Kan du vara snäll och 
hämta en sjuksköterska?
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Jag svarar “ja” genom att 
titta upp,

och “nej” genom att titta 
ner.

Var snäll och fråga 
anhörig/vårdgivare. De vet 
svaret.

Jag vill veta mer om vad 
det är som är fel med mig.

Jag vill träffa anhörig/
vårdgivare så fort det är 
möjligt.

Låt mig få visa dig 
hur jag använder mitt 
kommunikationshjälpmedel.

Var snäll och förklara 
provresultatet för mig.

Tack så mycket för allt du 
gör för mig.

Tala till mig direkt. Jag 
förstår dig även om det är 
svårt för mig att tala.

Var snäll och ring anhörig/
vårdgivare till mig på ...

När kommer läkaren? När får jag åka hem?

Jag vill veta mer om mina 
mediciner och eventuella 
biverkningar av dem.
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