
Hur går det med ?

PATIENTENS NAMN:: 

VÅRDGIVARENS NAMN: 

VASANA 
Visuell analogskala för följsamhet och icke-följsamhet
Detta dokument används som stöd för dig vid diskussioner med 
din patient. Välj ett ämne och be din patient markera på skalan 
hur han/hon klarar av behandlingen. Behåll detta formulär och 
utvärdera igen vid nästa besök, för att följa utvecklingen.

TID: :H MH MDATUM: / /D M Y YD M Y Y

Jag tar/utför inte detta alls Jag tar/utför detta enligt rekommendationen

XJag har det kämpigt med detta

XJag skulle kunna göra det här bättre

X

X

Jag klarar av det här bra

Jag vill prata om detta idag
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Denna mall har utvecklats av styrkommittén för CF CARE, som del av programmet CF CARE.

CF CARE finansieras till fullo av Vertex Pharmaceuticals. Innehållet har förberetts och utvecklats av styrkommittén med logistiskt och redaktörsmässigt stöd från sekretariatet för CF CARE, ApotheCom.  
Vertex har fått möjlighet att granska att innehållet och verktygen är korrekta. Vertex Pharmaceuticals har inte tillgång till dina personuppgifter. 
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Spara det här dokumentet i journalen och uppmana din patient att kontakta en medlem i patientens hälsovårdsteam för CF med alla frågor som han/hon kan ha som resultat av denna övning.
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