


En modell för att samtala med 

alla patienter om levnadsvanor 

Astrid Grenmyr 

Strömsbro Din Hälsocentral, Primärvården Gävle 

 

 

Namn: _____________________________  Personnummer: ______________________ 
Datum: ____________________________ 
 

 

FRÅGEFORMULÄR 

Formuläret är till för att underlätta bedömningen av vilken behandling som är bäst för dig. 

Ringa in det rätta svarsalternativet. Stort tack för din hjälp! 

 

1. Ange besöksorsak: 

 

 

 

Symtomteckning 
Använd bokstäverna till höger och markera på bilden VAR du har dina aktuella besvär som 
du söker för.  
 

 

 
Markera på skalan nedan hur stark du upplever att smärtan är (1=låg, 10=hög). 
Hälsa • Sjukvård • Tandvård 
I vila  0-----------------------------------------------------------------------10 
 
I rörelse 0-----------------------------------------------------------------------10• Tan 

 

 

Var god vänd ----> 

SMÄRTA 

Molande  MMM 

Brinnande  XXX 

Avdomning  = = = 

Huggande, skärande  / / / 

Stickande, pirrande  ::::: 

Muskelkramp  SSS 

Bultande   BBB 

Tryckande    TTT 

Ömt   ÖÖÖ 
 

 

Höger Vänster Höger Vänster 

Namn: _____________________________  Personnummer: ______________________ 
Datum: ____________________________ 
 
Var god vänd ----> 

 

2. Har du allmän sjukdomskänsla?    JA NEJ 

3. Har din vikt förändrats utan anledning?  JA NEJ 

4. Har du ont om nätterna?   JA NEJ 

5. Blir dina besvär sämre och sämre?   JA 

 NEJ 

6. Har du (eller har du haft) någon i din släkt haft 

 cancer eller annan allvarlig sjukdom?  JA NEJ 

 

 

 

7. Har du eller har du haft någon av följande sjukdomar?  

Sätt ett kryss i rutan för rätt alternativ 

 JA NEJ 

Astma   

KOL   

Kronisk bronkit   

Hjärtsjukdom   

Högt blodtryck   

Stroke   

Diabetes   

Cancer   

Sömnapné   

Reumatisk sjukdom   

Ångest/depression   

Annan: 
 
 
 
 

8. Levnadsvanor 
 
Motionsvanor:  
 
Tobaksvanor (rökning/snusning):  
 
Alkoholvanor:  



Öppen mottagning till 
fysioterapeut 
 Måndagar t.o.m. torsdagar 10:00-11:30 
•Gäller nybesök (eventuella återbesök tidbokas) 

 

Välkommen! 
 

                                                                                                                                                                               



Namn: _____________________________  Personnummer: ______________________ 
Datum: ____________________________ 
 

 

FRÅGEFORMULÄR 

Formuläret är till för att underlätta bedömningen av vilken behandling som är bäst för dig. 

Ringa in det rätta svarsalternativet. Stort tack för din hjälp! 

 

1. Ange besöksorsak: 

 

 

 

Symtomteckning 
Använd bokstäverna till höger och markera på bilden VAR du har dina aktuella besvär som 
du söker för.  
 

 

 
Markera på skalan nedan hur stark du upplever att smärtan är (1=låg, 10=hög). 
Hälsa • Sjukvård • Tandvård 
I vila  0-----------------------------------------------------------------------10 
 
I rörelse 0-----------------------------------------------------------------------10• Tan 

 

 

Var god vänd ----> 

SMÄRTA 

Molande  MMM 

Brinnande  XXX 

Avdomning  = = = 

Huggande, skärande  / / / 

Stickande, pirrande  ::::: 

Muskelkramp  SSS 

Bultande   BBB 

Tryckande    TTT 

Ömt   ÖÖÖ 
 

 

Höger Vänster Höger Vänster 

Namn: _____________________________  Personnummer: ______________________ 
Datum: ____________________________ 
 
Var god vänd ----> 

 

2. Har du allmän sjukdomskänsla?    JA NEJ 

3. Har din vikt förändrats utan anledning?  JA NEJ 

4. Har du ont om nätterna?   JA NEJ 

5. Blir dina besvär sämre och sämre?   JA 

 NEJ 

6. Har du (eller har du haft) någon i din släkt haft 

 cancer eller annan allvarlig sjukdom?  JA NEJ 

 

 

 

7. Har du eller har du haft någon av följande sjukdomar?  

Sätt ett kryss i rutan för rätt alternativ 

 JA NEJ 

Astma   

KOL   

Kronisk bronkit   

Hjärtsjukdom   

Högt blodtryck   

Stroke   

Diabetes   

Cancer   

Sömnapné   

Reumatisk sjukdom   

Ångest/depression   

Annan: 
 
 
 
 

8. Levnadsvanor 
 
Motionsvanor:  
 
Tobaksvanor (rökning/snusning):  
 
Alkoholvanor:  

Fylls i före besöket i väntrummet 



Namn: _____________________________  Personnummer: ______________________ 
Datum: ____________________________ 
 

 

FRÅGEFORMULÄR 

Formuläret är till för att underlätta bedömningen av vilken behandling som är bäst för dig. 

Ringa in det rätta svarsalternativet. Stort tack för din hjälp! 

 

1. Ange besöksorsak: 

 

 

 

Symtomteckning 
Använd bokstäverna till höger och markera på bilden VAR du har dina aktuella besvär som 
du söker för.  
 

 

 
Markera på skalan nedan hur stark du upplever att smärtan är (1=låg, 10=hög). 
Hälsa • Sjukvård • Tandvård 
I vila  0-----------------------------------------------------------------------10 
 
I rörelse 0-----------------------------------------------------------------------10• Tan 

 

 

Var god vänd ----> 

SMÄRTA 

Molande  MMM 

Brinnande  XXX 

Avdomning  = = = 

Huggande, skärande  / / / 

Stickande, pirrande  ::::: 

Muskelkramp  SSS 

Bultande   BBB 

Tryckande    TTT 

Ömt   ÖÖÖ 
 

 

Höger Vänster Höger Vänster 

Namn: _____________________________  Personnummer: ______________________ 
Datum: ____________________________ 
 
Var god vänd ----> 

 

2. Har du allmän sjukdomskänsla?    JA NEJ 

3. Har din vikt förändrats utan anledning?  JA NEJ 

4. Har du ont om nätterna?   JA NEJ 

5. Blir dina besvär sämre och sämre?   JA 

 NEJ 

6. Har du (eller har du haft) någon i din släkt haft 

 cancer eller annan allvarlig sjukdom?  JA NEJ 

 

 

 

7. Har du eller har du haft någon av följande sjukdomar?  

Sätt ett kryss i rutan för rätt alternativ 

 JA NEJ 

Astma   

KOL   

Kronisk bronkit   

Hjärtsjukdom   

Högt blodtryck   

Stroke   

Diabetes   

Cancer   

Sömnapné   

Reumatisk sjukdom   

Ångest/depression   

Annan: 
 
 
 
 

8. Levnadsvanor 
 
Motionsvanor:  
 
Tobaksvanor (rökning/snusning):  
 
Alkoholvanor:  

symptomteckning 

VAS smärta 

röda flaggor   

övriga sjukdomar       

levnadsvanor 

besöksorsak 



Exempel på svar från 

patienter 



Frågeformuläret en hjälp 

att samtala om levnadsvanor  

 

ALLA patienter tillfrågas vid nybesök 

Enkelt att starta samtalen om levnadsvanor 

 

…fysisk aktivitet, rökning, snusning, alkoholvanor 

Vi utelämnar maten i det första besöket…. 



Hör gärna av dig! 

Astrid Grenmyr 

astrid.grenmyr@regiongavleborg.se 

Eller  

Regina Bendrik 

regina.bendrik@regiongavleborg.se  

 

Tack! 

mailto:astrid.grenmyr@regiongavleborg.se
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