
   
 

                                 Hälsodeklaration  

Förnamn________________________________Födelseår___________________________ 

Mailadress_______________________________@_________________________________ 

Godkänner du sammanhållen journalföring i 14 dagar?   JA / NEJ 
(Det innebär att din terapeut vid behov får titta i andra journaler från andra vårdinrättningar) 

 

Ringa in om du känner igen dig i något av följande 
Om oklarheter finns kan du hoppa över det och ta det med din terapeut 

Högt blodtryck Nedsatt känsel Svårt att sova Benskörhet Blodsmitta  

Hjärt- / 
kärlsjukdom 

Svaghet i armar 
eller ben 

Ofta svårt att 
finna glädje 

Kortisonspruta eller 
kortisontabletter 

Snabb oplanerad 
viktnedgång 

Styrketränar 
mindre än 2 ggr/v 

Pirr eller stickning 
i armar eller ben 

Ångest eller oro Reumatisk sjukdom  Blod i avföring 

Sitter ofta mer än 
2 h åt gången. 

Nedsatt balans 
eller finmotorik 

Olust att gå till 
jobbet 

Uttalat morgonstel 
över 1 h  

Cancer nu eller 
tidigare 

Diabetes II, eller 
ovanligt törstig 

Yrsel eller 
svimning 

Ofta stressad Gravid Smärta som ökat i 
mer än 3 månader 

Promenerar 
mindre än 150 
min/v 

Syn, hörsel, smak, 
doftrubbningar  

Glas alkohol/ v 
> 9 kvinna,  
>12 man 

Får lätt blåmärken, 
blodförtunnande 
läkemedel 

Trauma mot huvud 
eller nacke senaste 
månaden 

Övervikt eller ökar 
mer än 1 kg/år 

Kräkningar 
senaste månaden 

Tröstätande Feber, förkylning, 
magsjuka, halsont 

Epilepsi 

Lätt andfådd Tidigare stroke Astma / Allergi Bäckenbottenbesvär Hormonrubbningar 

Rökning Huvudvärk Mag- tarmbesvär Eksem Lågt blodvärde 

Mobil/laptop 
>3h/dag 

Högt eller lågt 
blodtryck 

? ? ? 

 

●Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande att föra en patientjournal enligt patientdatalagen och för att vi ska 

kunna uppfylla kravet på tillgänglighet till personuppgifter i vården av en patient. • Kontaktuppgifter kan användas för uppföljningar av vården 

efter en intresseavvägning. • Uppgifter om din hälsa hanteras i enlighet med patientdatalagens höga krav på sekretess. 

 

Vänligen vänd för att fylla i baksidan och skriv under, tack! 

Rita in dina smärta och besvärsområden. 
 

Hur ont har du? 0 = ingen smärta 

10 = värsta tänkbara smärta 

0-10 

 1. Just nu?  

(När du är stilla och inte provocerar) 

 

 

2. Den vanligaste smärtnivån under 

veckan som gått? 

(Det du känner oftast) 

 

 

3. Veckans absolut bästa stund? 

(0 om smärtfri någon gång) 

 

 

4. Veckans absolut värsta stund? 

(”Peak pain”) 

 



   
 

Skriv ner eller förbered dig på följande frågor 

Dina besvär som du önskar hjälp för? 
 

 

När började dina besvär?  

Vad tror du orsakade dina besvär?  

Vad förvärrar dina besvär?  

Vad lindrar dina besvär?  

Har du fått rehabilitering för dina 
nuvarande besvär någon annanstans? 

 

Har du några andra sjukdomar eller 
besvär? 

 

Tar du några mediciner? Tabletter/dag  

Har du varit med om olyckor, frakturer, 
operationer eller allvarligare sjukdomar? 

 

Har du röntgats eller genomgått andra 
större undersökningar? När? Fynd?  

 

Mål och förväntningar på oss?  

Någon behandling/rehabilitering som du 
inte vill vara med om? 

 

Längd och vikt  
  

Ange 1-3 aktiviteter som är viktiga för dig. Skatta sedan förmågan att klara av dem idag. 
0 = kan inte utföra aktiviteten och 10 = kan utföra aktiviteten som innan du fick dina besvär. 

Aktivitet (exv gå i trappor) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

            

            

 

Hur upplever du ditt totala nuvarande hälsotillstånd? 0 - 100 

0 = ditt sämsta möjliga hälsotillstånd < - > 100 = ditt bästa möjliga hälsotillstånd  

 

Hur upplever du din arbetsförmåga? 0 – 100% 

0 = Kan ej arbeta alls < - > 100% = kan arbeta heltid  

 

Kryssa i om du önskar information eller hjälp med något av följande: 

Fysisk aktivitet  Bostadsanpassning  

Mental hälsa  Massage på din arbetsplats  

Rökning  Ergonomi på din arbetsplats  

Alkohol  Personlig träning  

Kost  Nyhetsbrev för ökad hälsa  

 

OBS Vid uteblivet besök eller återbud mindre än 24 timmar innan bokad tid debiteras avgiften  

för mottagningsbesöket. Detta gäller även om besöket hade varit avgiftsfritt, tex. om du har frikort eller är 

under 18 år.  

Datum:___________________________   Understkrift:_________________________________________ 


