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1 (5)HÄLSOENKÄT FÖR UNGDOMAR  
(Studerande vid yrkesläroanstalter och 
gymnasier samt tiondeklassister eller unga som 
kommer på en hälsogranskning på förhand i 
samband med uppbåd) 
 

Bästa ungdom

Vårt mål är att stöda och hjälpa dig att sköta om dig själv och din hälsa. I denna hälsoenkät frågar vi dig om sådant som 
berör hälsan, livet i allmänhet, studier och arbete. Svaren behandlas endast av en hälsovårdare och läkare med 
tystnadsplikt.

Personuppgifter Namn Datum

Personbeteckning Modersmål Gruppbeteckning

Hemadress

Telefon E-post

Hemkommun

Namnet på närmast anhörig/vårdnadshavare

TelefonHemadress

Vilken skola gick du i senast och vilket år

Vem bor du med

Hälsotillstånd Hur skulle du beskriva ditt hälsotillstånd

gott måttligt dåligt

Har du någon långvarig sjukdom

nej ja, vilken:

Har du varit inlagd på sjukhus (sjukhusvård), opererats eller varit med om någon olycka

nej ja, vad:

när:

Har du under de senaste året haft

ögoninflammation

hudinfektion

könssjukdom 

något annat, vad

Förekommer det några långvariga sjukdomar i familjen eller den närmaste släkten (t.ex. blodtryckssjukdom, hjärtsjukdom, diabetes, 
högt kolesterol)

nej ja, vilka

Postnummer och -ort

mor

far någon annan,vem:

urinvägsinfektion

hur ofta

diarré/magsjukdom

Luftvägsinflammationer (t.ex. förkylning/
influensa, luftrörskatarr, angina)

hur ofta

Vanda stad | Hälsovårdsservicen 
Studerandehälsovården
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Hälsotillstånd 
forts. från 
föregående sida 
 Lider du av allergi

nej ja, av vad:

Har du eksem eller akne

nej ja, var:

Har du något av följande symtom konstant eller ofta

nej ja hur ofta

Aggressivt/våldsamt uppförande

Störande/stridslystet uppförande

Svårigheter att förstå givna anvisningar

Inget intresserar

Rädslor

Självskadebeteende (att skära sig)

Panikattacker

Något annat, vad

Har du gått i terapi eller har du fått diskussionshjälp (t.ex. hälsovårdare, kurator eller psykolog)

nej ja, vad och när:

Har du eller har du någonsin haft konstiga och/eller overkliga förnimmelser, känslor, upplevelser eller tankar

nej ja, hurdana förnimmelser/tankar, när och i vilka situationer:

Obs. En separat RBDI-enkät om sinnesstämning

Använder du medicin regelbundet

nej ja, vad:

Medicinering

Medicinering

Argsinthet/vredesutbrott/trotsighet

Koncentrationssvårigheter/rastlöshet

Huvudvärk

Ont i magen

Ont i nacken/axlarna/ryggen

Yrsel/svindel

Trötthet/utmattning

Aptitlöshet

Ont i lederna

Långvarig hosta

Har du något av följande symtom konstant eller ofta

nej ja hur ofta
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Har haft något av följande symtom?

ja nej

Upphostningar (slem med hosta) ja nej

Blod med hosta ja nej

Feber i över 2 veckor ja nej

Nattsvettningar i över 2 veckor ja nej

Exceptionell trötthet i över 2 veckor ja nej

Viktnedgång ja nej

Ihållande hosta i över 3 veckor

Har någon i din närmaste släkt eller som bor i samma hushåll haft tuberkulos (t.ex. mor-/farföräldrar)  ja nej

Har du tidigare insjuknat i tuberkulos? ja nej

Länder du bott i över 6 månader

När återvände/flyttade du till Finland:

Följande frågor gäller dina vaccinationer

Hälsotillstånd Frågor till flickor

Fråga till både pojkar och flickor

Skulle du vilja diskutera frågor som gäller kön, sexualitet, preventivmedel eller könssjukdomar

Menstruationen började vid

Har du regelbunden menstruation

ja nej

ja nej

Har du menstruationssmärtor

nej ja

Vet du hur du ska undersöka dina bröst

ja nej

ibland

Frågor till pojkar

Är den ena testikeln betydligt större än den andra
ja nej

Är din förhud för trång
ja nej

Land

ÅrÅrÅrÅr

Land Land Land

LandLandLand

År År År År

LandLänder där du arbetat inom social- eller 
hälsovårdssektorn eller gjort praktik 3 mån. eller mer

Har du fått de vaccinationer som hör till vaccinationsprogrammet i Finland eller något annat land

I vilket land har du fått grundvaccinationerna?

Har du vaccinerats mot Tetanus-d (stelkramp, difteri) ja nej

Har du vaccinerats mot dtap (stelkramp, difteri, kikhosta) ja nej

När senast blev du vaccinerad: datum

Har du vaccinerats mot Polio

Har du haft mässling? ja nej vet ej

Har du vaccinerats mot MPR (mässling, påssjuka och röda hund)? ja en gång två gånger

nej vet ej

När har du fått vaccinationen/
vaccinationerna?

datum

Har du haft vattkoppor? ja nej vet ej

Har du vaccinerats mot vattkoppor? ja en gång två gånger nej vet ej
När har du fått vaccinationen/
vaccinationerna?

datum

Har du vaccinerats mot B-hepatit? ja nej

När har du fått vaccinationerna? datum

När senast blev du vaccinerad: datum

När senast blev du vaccinerad: datum

ja nej

och

och

och och

års ålder
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Hur många måltider (frukost, lunch, middag, kvällsmål, mellanmål) äter du per dag

Hur mycket grönsaker äter du per dag

Hur mycket frukt och bär äter du per dag

Hur ofta äter du fullkornsbröd eller rågbröd

Hur ofta per vecka äter du

fisk

sötsaker eller söta bakverk

salta snacks

pizza, hamburgare eller pommes frites

Hur ofta per vecka dricker du läskedrycker, energidrycker och sockrade safter 

inte alls en gång per vecka många gånger per vecka varje dag många gånger per dag

Sover du gott

ja nej

Hur många timmar sover du per natt När går du och lägger dig på vardagen

Hur skulle du beskriva din fysiska kondition

god måttlig dålig

Vilka är dina hobbyer

Vilka motionsformer utövar du

Hälsovanor 

Har du märkt några dåliga sidor med spelandet

nej ja

Har du eller dina närmaste någonsin upplevt att andra saker som är viktiga för dig blivit ogjorda på grund av ditt spelande

nej ja

Blir du dagligen utsatt för tobaksrök inomhus

nej ja

Röker du/använder du snus

nej ja då och då

Önskar du hjälp med att sluta röka, använda snus eller något annat rusmedel
ja nej

Använder du andra rusmedel

nej ja

alkohol droger (t.ex. cannabis) läkemedel i berusningssyfte

Obs. En separat Adsume- eller Audit-enkät om rusmedelsbruk

timmar/dygnTid som använts för spel på dator eller spelkonsol ca 

Borstar du tänderna ja nej Använder du xylitoprodukter ja nej

I vilket syfte använder du dator (studier, informationssökning, lyssnar på musik, ser på filmer, något annat) och hur många timmar/
dygn

När har du senast besökt tandläkare (år):

något annat vad?

Borstar du tänderna 1 ggr per dag 2 ggr per dag

Har du ett normalt förhållande till mat

ja nej kan inte säga

Använder du D-vitaminpreparat

ja nej

Använder du dagligen mjölkprodukter (mjölk, surmjölk, yoghurt, fil, kvarg el.dyl.)

ja nej

Äter du frukost
ja nej

ibland eller sporadiskt

ibland

Hälsovanor På vilket sätt skulle du vilja ändra på dina matvanor
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Relationer och 
fritid

Upplever du svårigheter i dina mänskliga relationer (t.ex. att bli bekant med nya människor, familjeproblem eller problem i 
parförhållandet, att upprätthålla vänskapsförhållanden)

nej ja

Känner du dig ensam

nej ja
Är du nöjd med ditt liv

nejja

Hurudant är ditt förhållande med dina föräldrar/vårdnadshavare

bra dåligt inte bra och inte dåligt

Har du blivit utsatt för kränkande behandling (fysisk, psykisk, sexuell)

nej ja

syskon emellan föräldrar emellan i barndomen

i parförhållandet mobbning i skolan under studierna  sexuell kränkande behandling

var och när:

Studier Vad har du för tankar kring dina studier

Har det konstaterats att du har inlärningssvårigheter

nej ja

Har du koncentrationssvårigheter

nej ja

Har du andra frågor eller problem som du skulle vilja diskutera

nej ja, vad:

Vad har du för tankar kring dina studier nej ja
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HÄLSOENKÄT FÖR UNGDOMAR 
(Studerande vid yrkesläroanstalter och gymnasier samt tiondeklassister eller unga som kommer på en hälsogranskning på förhand i samband med uppbåd)
 
Bästa ungdom
Vårt mål är att stöda och hjälpa dig att sköta om dig själv och din hälsa. I denna hälsoenkät frågar vi dig om sådant som berör hälsan, livet i allmänhet, studier och arbete. Svaren behandlas endast av en hälsovårdare och läkare med tystnadsplikt.
Personuppgifter
Hälsotillstånd
Hur skulle du beskriva ditt hälsotillstånd
Har du någon långvarig sjukdom
Har du varit inlagd på sjukhus (sjukhusvård), opererats eller varit med om någon olycka
Har du under de senaste året haft
Förekommer det några långvariga sjukdomar i familjen eller den närmaste släkten (t.ex. blodtryckssjukdom, hjärtsjukdom, diabetes, högt kolesterol)
hur ofta
hur ofta
..\..\..\Lomakesuunnittelu\LOMAKE2\WINDOWS\vanda_logo_se_cmyk_sv.png
Vanda stad | Hälsovårdsservicen
Studerandehälsovården
Hälsotillstånd forts. från föregående sida
 
Lider du av allergi
Har du eksem eller akne
Har du något av följande symtom konstant eller ofta
nej
ja
hur ofta
Aggressivt/våldsamt uppförande
Störande/stridslystet uppförande
Svårigheter att förstå givna anvisningar
Inget intresserar
Rädslor
Självskadebeteende (att skära sig)
Panikattacker
Något annat, vad
Har du gått i terapi eller har du fått diskussionshjälp (t.ex. hälsovårdare, kurator eller psykolog)
Har du eller har du någonsin haft konstiga och/eller overkliga förnimmelser, känslor, upplevelser eller tankar
Obs. En separat RBDI-enkät om sinnesstämning
Använder du medicin regelbundet
Argsinthet/vredesutbrott/trotsighet
Koncentrationssvårigheter/rastlöshet
Huvudvärk
Ont i magen
Ont i nacken/axlarna/ryggen
Yrsel/svindel
Trötthet/utmattning
Aptitlöshet
Ont i lederna
Långvarig hosta
Har du något av följande symtom konstant eller ofta
nej
ja
hur ofta
Har haft något av följande symtom?
Upphostningar (slem med hosta)
Blod med hosta
Feber i över 2 veckor
Nattsvettningar i över 2 veckor
Exceptionell trötthet i över 2 veckor
Viktnedgång
Ihållande hosta i över 3 veckor
Har någon i din närmaste släkt eller som bor i samma hushåll haft tuberkulos (t.ex. mor-/farföräldrar)  
Har du tidigare insjuknat i tuberkulos? 
Länder du bott i över 6 månader
När återvände/flyttade du till Finland:
Följande frågor gäller dina vaccinationer
Hälsotillstånd
Frågor till flickor
Fråga till både pojkar och flickor
Skulle du vilja diskutera frågor som gäller kön, sexualitet, preventivmedel eller könssjukdomar
Menstruationen började vid
Har du regelbunden menstruation
Har du menstruationssmärtor
Vet du hur du ska undersöka dina bröst
Frågor till pojkar
Är den ena testikeln betydligt större än den andra
Är din förhud för trång
Land
År
År
År
År
Land
Land
Land
Land
Land
Land
År
År
År
År
Land
Länder där du arbetat inom social- eller hälsovårdssektorn eller gjort praktik 3 mån. eller mer
Har du fått de vaccinationer som hör till vaccinationsprogrammet i Finland eller något annat land
I vilket land har du fått grundvaccinationerna?
Har du vaccinerats mot Tetanus-d (stelkramp, difteri)
Har du vaccinerats mot dtap (stelkramp, difteri, kikhosta)
När senast blev du vaccinerad:
datum
Har du vaccinerats mot Polio
Har du haft mässling?
Har du vaccinerats mot MPR (mässling, påssjuka och röda hund)?
När har du fått vaccinationen/vaccinationerna?
datum
Har du haft vattkoppor?
Har du vaccinerats mot vattkoppor?
När har du fått vaccinationen/vaccinationerna?
datum
Har du vaccinerats mot B-hepatit?
När har du fått vaccinationerna?
datum
När senast blev du vaccinerad:
datum
När senast blev du vaccinerad:
datum
och
och
och
och
års ålder
Hur mycket grönsaker äter du per dag
Hur mycket frukt och bär äter du per dag
Hur ofta äter du fullkornsbröd eller rågbröd
Hur ofta per vecka äter du
fisk
sötsaker eller söta bakverk
salta snacks
pizza, hamburgare eller pommes frites
Hur ofta per vecka dricker du läskedrycker, energidrycker och sockrade safter 
Sover du gott
Hur skulle du beskriva din fysiska kondition
Vilka är dina hobbyer
Vilka motionsformer utövar du
Hälsovanor 
Har du märkt några dåliga sidor med spelandet
Har du eller dina närmaste någonsin upplevt att andra saker som är viktiga för dig blivit ogjorda på grund av ditt spelande
Blir du dagligen utsatt för tobaksrök inomhus
Röker du/använder du snus
Önskar du hjälp med att sluta röka, använda snus eller något annat rusmedel
Använder du andra rusmedel
Obs. En separat Adsume- eller Audit-enkät om rusmedelsbruk
timmar/dygn
Tid som använts för spel på dator eller spelkonsol ca 
Borstar du tänderna
Använder du xylitoprodukter
I vilket syfte använder du dator (studier, informationssökning, lyssnar på musik, ser på filmer, något annat) och hur många timmar/dygn
När har du senast besökt tandläkare (år):
Borstar du tänderna
Har du ett normalt förhållande till mat
Använder du D-vitaminpreparat
Använder du dagligen mjölkprodukter (mjölk, surmjölk, yoghurt, fil, kvarg el.dyl.)
Äter du frukost
Hälsovanor
Relationer och fritid
Upplever du svårigheter i dina mänskliga relationer (t.ex. att bli bekant med nya människor, familjeproblem eller problem i parförhållandet, att upprätthålla vänskapsförhållanden)
Känner du dig ensam
Är du nöjd med ditt liv
Hurudant är ditt förhållande med dina föräldrar/vårdnadshavare
Har du blivit utsatt för kränkande behandling (fysisk, psykisk, sexuell)
Studier
Har det konstaterats att du har inlärningssvårigheter
Har du koncentrationssvårigheter
Har du andra frågor eller problem som du skulle vilja diskutera
Vad har du för tankar kring dina studier
8.0.1320.1.339988.326450
AI, mh, sh,ah
Jaana Karvonen-Lemmetty
5.4.11
Nuorten terveyskysely (II asteen ammatillisten ioppilaitosten, lukioiden ja 10-luokkien opiskelijat tai kutsuntojen ennakkoterveystarkastukseen tulevat)
7.4.11 läh. hyväksytt. Jaana Karvonen-Lemmetylle; 23.5.11 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle; 25.5.11 korj. ja läh. hyväksytt. Jaana Karvonen-Lemmetylle; 25.5.11 korj. ja läh. Jaana K-L:lle; 31.5.11 korj. ja läh. hyväksytt. Jaana Karvonen-Lemmetylle; 20.7.11 korjauksia, sj
10.8.11 läh. Merjalle lomakevarastoon
4.10.11 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
5.10.11 ok/lähetetty Merjalle lomakevarastoon
21.1.14 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
31.1.14 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
20.2.14 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmettylle
24.2.14 korjattu ja läh. hyväks. Jaana Karvonen-Lemmetylle
25.2.14 korjattu/ok.
4.8.14 korjattu
15.6.15 ja 16.6.15 korjattu ja lähetetty hyväks.Jaana Karvonen-Lemmetty 
9.7.15 korj. ja läh Lemmetty /sh
1.9.17 korjattu tehty kok.uudestaan ollut kielenkääntäjällä ja läh. Jaana Karvonen-Lemmetylle


4.9.17
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Palauta-painike1: 
	opiskelija: 
	Tekstikenttä1: 
	henkilötunnus: 
	äidinkieli: 
	ryhmätunnus: 
	osoite: 
	puhelin: 
	sähköposti: 
	kotikunta: 
	omainen_1: 
	omaisen_puhelin: 
	omaisen_osoite: 
	koulu: 
	asuminen: 
	terveydentila_hyvä: 0
	terveydentila_kohtal: 0
	terveydentila_huono: 0
	pitkäaikaissair_ei: 0
	pitkäaikaissair_kyllä: 0
	pitkäaikaissairaudet: 
	sairaalahoidossa_ei: 0
	sairaalahoidossa_kyllä: 0
	sairaalahoidot: 
	sairaalahoidot_milloin: 
	silmätulehd: 0
	kuinka_usein: 
	ihoinfek: 0
	sukupuolitautia: 0
	sairast_muuta: 0
	pitkäaikaissair_perheessä_ei: 0
	pitkäaikaissair_perheessä_kyllä: 0
	pitkäaikaissairauksia: 
	postinro_toimip: 
	Valintaruutu1: 0
	nimi: 
	virtsatie_infek: 0
	yksirivinen_ilman_ohjetekstiä: 
	ripulia: 0
	allergiaa_ei: 0
	allergiaa_kyllä: 0
	allergiaa_mitä: 
	ihottumaa_ei: 0
	ihottumaa_kyllä: 0
	ihottumaa_missä: 
	muuta_mitä: 
	terapiaa: 
	outoja_aistimuksia: 
	lääkkeitä_ei: 0
	lääkkeitä_kyllä: 0
	lääkkeet: 
	nimen_selvennys: 
	kyllä: 0
	ei: 0
	kk_alkamisikä: 
	kk_säänn: 0
	kk_ei_säänn: 0
	kk_ei_kipuja: 0
	kk_kipuja: 0
	rinnat_osaan_tutkia: 0
	rinnat_en_osaa_tutkia: 0
	haluan_keskustella_seks: 0
	en_halua_keskustella_seks: 0
	maa: 
	päivämäärä: 
	ateriat: 
	syöminen: 
	virvoitusjuomia_ei: 0
	virvoitusjuomia_kerran_pv: 0
	virvoitusjuomia_2x_pv: 0
	virvoitusjuomia_3x_pv: 0
	nukun_hyvin: 0
	en_nuku_hyvin: 0
	yöunet: 
	nukkumaan: 
	fyys_kunto_hyvä: 0
	fyys_kunto_kohtalainen: 0
	fyys_kunto_huono: 0
	en_haittaa_pelaamisesta: 0
	kyllä_haittaa_pelaamisesta: 0
	ei_asioita_hoitamatta_pelaamisen_takia: 0
	kyllä_asioita_hoitamatta_pelaamisen_takia: 0
	tupakansav_altist_ei: 0
	tupakansav_altist_kyllä: 0
	ei_tupakoi: 0
	tupakoi: 0
	tupakoi_satunn: 0
	kyllä_tukea_tupak_lopett: 0
	ei_tukea_tupak_lopett: 0
	päihteitä_ei_kokeillut: 0
	päihteitä_kokeillut: 0
	alkoholia: 0
	huumeita: 0
	lääkkeitä: 0
	ruokaan_suht_norm: 0
	ruokaan_suht_ei_norm: 0
	ruokaan_suht_ei_osaa_sanoa: 0
	d_vitamiinivalm: 0
	ei_d_vitamiinivalm: 0
	maitotuott_kyllä: 0
	maitotuott_ei: 0
	aamupalaa_kyllä: 0
	aamupalaa_ei: 0
	ruokailutottumuks_korj: 
	ihmissuht_ei_vaikeuks: 0
	ihmissuht_kyllä_vaikeuks: 0
	ei_yksinäinen: 0
	yksinäinen: 0
	ei_tyytyv_elämään: 0
	tyytyv_elämään: 0
	hyvä_suhde_vanhemp: 0
	huono_suhde_vanhemp: 0
	ei_hyvä_eikä_huono_suhde_vanhemp: 0
	ei_kokenut_väkivalt: 0
	kokenut_väkivalt: 0
	väkivalt_sisarust_väl: 0
	väkivalt_vanhemp_väl: 0
	lapsuudessa: 0
	väkivalt_parisuht: 0
	väkivalt_koulukius: 0
	opintojen_aikana_seksuaalista: 0
	missä_ja_milloin_kokenut_väkivaltaa: 
	miten_opisk_läht_käynt: 
	oppimisvaik_ei: 0
	oppimisvaik_kyllä: 0
	keskittymisvaik_ei: 0
	keskittymisvaik_kyllä: 0
	muita_ongelmia_ei: 0
	muita_ongelmia_kyllä: 0
	muita_ongelmia_mitä: 
	itse_kiusaaja_ei: 0
	itse_kiusaaja_kyllä: 0



