
Forberedelser til en årlig helsekontroll hos fastlegen 

Det blir anbefalt at voksne og eldre personer med utviklingshemning tar en 
helsekontroll en gang i året hos fastlegen. Det er utviklet en sjekkliste for 
fastleger med anbefalinger av prøver og undersøkelser som bør utføres årlig. 
Helsesekretæren vil sette av ekstra tid når du bestiller en årlig helsekontroll hos 
fastlegen. Før den årlige helsekontrollen er det er viktig at du som ledsager har 
forberedt dere på hva som vil skje hos fastlegen. 

Huskeliste for deg som ledsager personer med utviklingshemning 
til en årlig helsekontroll: 

 Kjenner du vedkommende du skal følge til fastlegen godt? Fastlegen er
avhengig at ledsager kan hjelpe til med kommunikasjon og andre
opplysninger.

 Har du med skriftlig dokumentasjon som forteller om vedkommendes helse- 
historikk den siste tiden/de siste årene? Det kan være utskrift fra
pasientjournal, permen Tidlige tegn, Individuell plan, Helsedagbok eller
annet skriftlig materiale over medisinsk status.
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 Har du med en oppdatert medisinliste?

 Er den du skal følge til fastlegen forberedt på hva som vil skje hos fastlegen?
Forberedelse til helsesjekk for personer med utviklingshemning er et
informasjonshefte med bilder og tilrettelagt tekst for personer med
utviklingshemning du kan laste ned fra www.helsesjekk.info.

 Er pasienten fastende? Pasienten skal være fastende til den årlige
helsekontrollen. Prøv å få en time tidlig på dagen.

 Har du husket urinprøve?  Det er best med en prøve av morgenurin.
Urinprøve tatt fra kvelden eller natten før bør oppbevares i kjøleskap.

 Har du tatt med Sjekkliste for årlige helsekontroller av voksne og eldre
personer med utviklingshemning? Den kan du gi til fastlegen som en
bestillingsliste over undersøkelser dere ønsker å få gjort. Den finnes på
www.helsesjekk.info

 Har du tatt med hjelpemidler i forhold til kommunikasjon for de som ikke
benytter talespråk?

 Husk å be om utskrift fra fastlegen på epikrise eller et notat over hva som er
gjort av undersøkelser eller hva som gjenstår før dere forlater kontoret.

LYKKE TIL! 




