
HAR DU CROHNS SYGDOM?

VIRKER DIN BEHANDLING GODT NOK?

DEJLIGT! 
Husk at følge din 
behandlingsplan.

KENDER DU MÅLET FOR DIN BEHANDLING?

du ikke synes, behandlingen har effekt på din 
sygdom eller

din behandling giver dig mange bivirkninger 

KONTAKT LÆGEN NÅR…
afhængig af behandling kan der gå op til tre 
måneder, før din behandling virker optimalt

hold øje med, om symptomerne på din sygdom 
bliver bedre

husk, du kan altid kontakte din læge, hvis du 
føler dig utryg, oplever bivirkninger eller 
forværring af din sygdom

VENT OG SE

ER DU LIGE STARTET 
I DIN BEHANDLING?

KIG PÅ BAGSIDEN

DET VED JEG IKKEJA

JA

NEJ

JA

NEJ

NEJ

NEJ

JA

Få det bedste ud af din snak med lægen med et særligt spørgeskema, du kan downloade på www.LevmedIBD.dk
Her kan du også læse mere om din sygdom, kost og behandlingsmuligheder.

Kilde: Medicinrådet. Baggrundsnotat for dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. Version 3.0 Dok.nr: 237153. Offentliggjort: Januar 2017
Materialet er udarbejdet i samarbejde med læge Johan Burisch og læge Klaus Theede fra Gastroenheden Hvidovre Hospital.

FORBERED DIN NÆSTE SAMTALE

BEHANDLINGSMÅLET 
for Crohns sygdom er individuelt, men vil omfatte:

at du selv føler dig velbehandlet

at du oplever høj livskvalitet

at du ikke har smerter i maven

at du får et normalt afføringsmønster

at scanninger ikke viser tegn på inflammation

at kikkertundersøgelser, blod- eller 
afføringsprøver viser, at sygdommen er i ro



HAR DU COLITIS ULCEROSA?

VIRKER DIN BEHANDLING GODT NOK?

KIG PÅ BAGSIDEN

DET VED JEG IKKEJA

JA

NEJ

JA

NEJ

NEJ

NEJ

KENDER DU MÅLET FOR DIN BEHANDLING?DEJLIGT! 
Husk at følge din 
behandlingsplan.

ER DU LIGE STARTET 
I DIN BEHANDLING?

afhængig af behandling kan der gå op til tre 
måneder, før din behandling virker optimalt

hold øje med, om symptomerne på din sygdom 
bliver bedre

husk, du kan altid kontakte din læge, hvis du 
føler dig utryg, oplever bivirkninger eller 
forværring af din sygdom

VENT OG SE

Kilde: Medicinrådet. Baggrundsnotat for dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme. Version 3.0 Dok.nr: 237153. Offentliggjort: Januar 2017
Materialet er udarbejdet i samarbejde med læge Johan Burisch og læge Klaus Theede fra Gastroenheden Hvidovre Hospital.

Få det bedste ud af din snak med lægen med et særligt spørgeskema, du kan downloade på www.LevmedIBD.dk
Her kan du også læse mere om din sygdom, kost og behandlingsmuligheder.

FORBERED DIN NÆSTE SAMTALE

du ikke synes, behandlingen har effekt på din 
sygdom eller

din behandling giver dig mange bivirkninger 

KONTAKT LÆGEN NÅR…

BEHANDLINGSMÅLET 
for colitis ulcerosa er individuelt, men vil omfatte:

at du selv føler dig velbehandlet

at du oplever høj livskvalitet

at du ikke bløder fra endetarmen

at du har et normalt afføringsmønster

at kikkertundersøgelser, blod- eller 
afføringsprøver viser, at sygdommen er i ro

JA


