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HÄLSA OCH LEVNADSSÄTT 
Förhandsuppgifter

Efternamn (också före detta efternamn)

Kontaktperson / närmaste anhörig

Förnamn

Person- 
uppgifter

Personbeteckning

Personbeteckning

Adress

Adress

Postnummer och -kontor

Yrke

Telefon hem / gsm

Telefonnummer

Telefon arbete E-post

Klientens modersmål

behov av tolkfinska svenska annat, vilket

Modersmål

finska svenska annat, vilket behov av tolk

Längd och vikt före graviditetenHälsouppgifter

cm kg

Har utfört graviditetstest (datum) Senaste menstruation börjat

Menstruationscykelns längd (dygn)

Användningen av preventivmedel avslutats (månad/år) Senaste PAPA (månad/år)

Senaste preventivmedel
Regelbunden
Oregelbunden

Vanda stad | Familjeservice 
Mödra- och barnrådgivningsverksamhet

Barnlöshetsbehandling

nej ja Om du svarade ja, inleddes graviditeten med överföring av äggcell nej ja

Äggcellsdonatorns ålder då donationen genomfördes

år

Embryoöverföring, datum

Tidigare  
graviditeter och  
förlossningar

År Graviditets- 
veckor

Kön Födelsevikt Hur förlöpte graviditeten,  
förlossningen och  
barnsängstiden

Graviditetens 
längd

Amningens 
längd

Sjukhus

Moderns  
sjukdomar,  
operationer och  
medicinering

Kryssa för i respektive ruta om ni lider eller har lidit av följande

Postnatal depression Sköldkörtelsjukdom Hypertoni Hjärtfel/-sjukdom Urinvägsinfektion

Njursjukdom Leversjukdom Könssjukdomar Herpes Ventrombos

Vattkoppor Annan sjukdom, vilken

Operationer, när, vad opererats

Blodtransfusioner, åren

MPR-vaccinering Ja Nej Senaste besök hos tandvårdsklinik (månad/år)

Medicinering
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Sjukdomar som 
det kommande 
barnets syskon 
eller föräldrar 
lider av 
(kryssa för vid 
mor, far eller 
syskon)

Sjukdomar Mor Far Syskon

Allergisk snuva, hösnuva

Astma

Atopiskt eksem

Diabetes, typ 1

Diabetes, typ 2

Hörselskada

Strabism (skelögdhet) som barn

Amblyopi (ensidig synsvaghet) som tränats upp under barndomen med hjälp av glasögon eller lapp för ögat

Ärftlig ögonsjukdom (medfödd starr, glaukom, tumörer, näthinnans degeneration)

Koncentrationssvårigheter och / eller överaktivitet

Sjukdom som begränsar rörelseförmågan

Allvarlig depression

Annan psykisk sjukdom

Ätstörningar

Inlärningssvårigheter

Annan sjukdom/vem

Sjukdomar som  
förekommer i  
den närmaste  
släkten  
(moderns/ 
faderns mor/far,  
moderns/ 
faderns syskon)

Skriv efter sjukdomen vem som lider av den

Diabetes, typ 1 Diabetes, typ 2

Kranskärlssjukdom Familial hyperkolesterolemi

Annan ärftlig sjukdom

Levnadssätt Kost Normal Specialdiet, hurudan

Måltidsrytm Regelbunden Oregelbunden

Rökning

Husdjur

Nej JaMor JaNej´Far

Motionsvanor

Mor Far

Vad mer vill du tillägga (bl.a. förväntningar/önskemål)
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