
                                                                                                             Förhandsuppgiftsblankett 

 

 

Vi ber Er att fylla i den här blanketten och ta med den till sjukhuset. En omsorgsfullt ifylld blankett 
underlättar planeringen av er vård. 
 
Namn __________________________Personbeteckning: ____________________ 

Telefon: ____________________________      Yrke:____________________  

Längd: ________Vikt: ________ BMI (ifylls vb på sjukhuset)  _________ 

Kryssa i om Ni för tillfället har eller har haft 
 blodtryckssjukdom; senast mätta värde?____  stroke (slaganfall) el. hjärnblödning; När? 
 kranskärlssjukdom  annan cirkulationsstörning (t.ex. i hjärnan, 

benen, Var/När? 
 blodpropp i hjärtat; När?_____  Alzheimers sjukdom, demens 
 ballongutvidgning, stent o/e bypassoperation 

Var? När? ________________________ 
 Epilepsi; senaste anfall när? ___________ 

 hjärtsvikt  annan neurologisk sjukdom (t.ex. MS, 
Parkinson, myastenia gravis, annan 
muskelsjukdom; Vad? 

 rytmstörning i hjärtat  levercirros eller någon annan leversjukdom 
 klaffel eller konstgjord hjärtklaff  hörsel- eller synskada 
 pacemaker  Smittosam sjukdom såsom hepatit; HIV, 

tuberkolos o.dyl. 
 annan hjärtsjukdom, vilken? ___________ 

_______________________________ 
 antibiotikaresistent bakterie   

(MRSA, VRE, ESBL o.dyl.) 
 bloddpropp i benet eller lungan; När? _____   
 diabetes/sockersjuka (insulin, tablett, diet?)  ryggsjukdom 
 njursjukdom  magbesvär,  

dålig matlust o/e avmagring    urinvägsinfektion 
 reumasjukdom   
 konstgjord led; Vad? ________________  sköldkörtelsjukdom 
 astma eller annan lungsjukdom (t.ex. KOL)  psykisk sjukdom 
 sömnapné; hjälpmedel för detta? ________  blir lätt illamående 
 anemi o/e blödningstendens  får lätt huvudvärk 
 annan blodsjukdom   
 antikroppar i blodet  annan sjukdom, vilken? 

__________________ 
 
Vilka receptbelagda och receptfria mediciner samt naturprodukter använder Ni 
regelbundet? Ta med Er egen medicinlista eller Ert eget medicinkort till mottagningen. 
Namnet och styrkan på 
medicinen 

 Dos  Namnet och styrkan på 
medicinen 

 Dos 

       
       
       
       
 
Använder Ni mediciner som påverkar blodets koagulering? Nej Ja Dos 
Marevan    
ASA, Primaspan, Aspirin, Disperin, Asasantin    
Någon av följande? (Plavix, Clopidogrel, Brilique, Efient    
Eliquis, Pradaxa, Xarelto, Omega-3) Vilken/Vilka?    

Vilka smärtlindrande mediciner tål Ni/kan Ni använda? T.ex. Aspirin, Burana, Voltaren, 
Ketorin, Panadol, någon annan medicin, vilken? 
______________________________________________________________________ 
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Får ni bröstsmärtor? Får ni andnöd? 
 Nej, aldrig  Nej, aldrig 
 vid tung belastning, såsom vid löpning  vid tung belastning, såsom vid löpning 
 när Ni går i trappor eller i uppförsbacke  när Ni går i trappor eller i uppförsbacke 
 när Ni går i maklig takt på jämn mark, tvättar 
eller klär på Er 

 när Ni går i maklig takt på jämn mark, tvättar   
eller klär på Er 

 i vila  i vila 
 
Använder Ni nitropreparat? Nej   Ja    
 
Hur länge orkar Ni promenera innan Ni måste stanna på grund av andnöd eller 
bröstsmärtor? ________  meter (om under 100 m) 
 
Lider Ni av smärta eller svaghet i benen som begränsar Er förmåga att röra på Er  
(t.ex. förslitningar i knän eller höfter eller blodcirkulationsstörningar)?  Nej   Ja    
 
Lider Ni av överkänslighet, allergier? I så fall mot vilka ämnen och vilka symtom får Ni? 

  mediciner, kontrastmedel___________________________________________________ 
  födöämnen ____________________________________________________________ 
  annat (gummi, latex, annat, vad?) ______________________________________________ 

 
 Nej Ja  
Röker?   _____cigaretter/dag, sedan ____år. Slutade år___ 
Använder ni alkohol?   dagligen ;  varje vecka ;  mera sällan  
Använder ni droger?   Vad? 

Använder Ni 
  

 glasögon eller kontaktlinser  kryckor  rullstol 
 hörapparat  rollator  protes (t.ex. underben) 
 Har ni tandbryggor, tandimplantat, tandproteser, vad?_________________________ 

 
Är ni gravid? Nej   Ja  
 
Har Ni under det senaste året vårdats på sjukhus annanstans i Finland eller utomlands? 
Nej   Ja    Var, när? ________________________________________________ 
 
Har Ni tidigare genomgått operationer eller ingrepp under narkos eller bedövning? 
Operation/åtgärd   När?    Var? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Har Ni drabbats av några problem i samband med tidigare nedsövningar eller 
bedövningar (illamående, kräkningar, stark smärta, annat)? 
Nej   Ja    Hurudana? _____________________________________________________ 
 
Vad annat vill Ni berätta om Er hälsa och Era önskemål angående vården? 
________________________________________________________________________ 
Datum och patientens underskrift 
 
________________________________________________________________________ 


