FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR ANESTESI

____/____2022
operationsdagen

Namn:___________________________________ Personsignum:_______________
Tel. hem ___________/ arbete ___________/ mobiltelefon ______________________
Närmaste anhörig:__________________________________ Tel. ______________________
HÄLSOUPPGIFTER

TR/UK 2015

Längd ____cm
Är du gravid? Ja  Nej 
Senaste menstruation
Vikt ______kg
Ammar du ?
Ja  Nej 
_________________
Allergier (astma, hösnuva, födoämnes allergi osv.), vad? ____________________
_________________________________________________________________________
Läkemedelsallergier, vad? _____________________________________
_________________________________________________________________________
HAR DU FÖLJANDE SJUKDOMAR?

J= Ja

N= Nej

TR/UK 2015
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 Cancer när___________
 Åksjuka



 Diabetes diet



 Annan sjukdom, vad



 Sjukdom i matsmältningskanalen



 Har du haft kortison behandling





















Astma
Sömnapné
Lungsjukdom, vad _________
Kranskärlssjukdom
Hjärtinfarkt år_____
Klaffel/klaffprotes
Pacemaker
Flimmer
Bröstsmärtor, hur ofta_______
Hjärtinsufficiens
Blodtryckssjukdom
Blodpropp, år_______
Sköldkörtelsjukdom___________

□ tablett □ insulin □

Sjukdom i levern
Sjukdom i njurarna
Har du magrat 6kg/ 6 mån
Hjärninfarkt/blodcirkulationsstörningar,
år__

Hur lång sträcka orkar du gå utan att stanna?
□ under 100m
□ 100 m -- 1 km

Hjärnblödning
Epilepsi
Muskelsjukdom
Utvecklingshämmad
Minnesstörningar
Psykiska störningar
Reuma
Led- eller ryggsjukdom, vad_____
Blodsjukdom, vad_______________
Blödningstendens
Anemi

senaste år
Har du hormonmedicinering
Använder du narkotika
Röker du? mängd/dygn_____
Använder du alkohol?
mängd/vecka________

□ över 1 km

Begränsningar
□ bröstsmärta
□ smärta i benen
□ andnöd
□ annat, vad? ________________________________
MEDICINER OCH DOSERING?
Medicin och styrka (mg/g)

morgon

dagen

eftermiddag kvällen

VILKA NATURPRODUKTER ANVÄNDER DU________________________________________
TIDIGARE OPERATIONER, NARKOS OCH BEDÖVNINGAR, när?
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

Komplikationer vid narkos och bedövningar
□ illamående □ huvudvärk
□ annat __________________________________
Komplikationer i narkos och bedövningar hos nära anhörig

Ja □

Nej □

Har du önskemål angående ingreppet, narkosen eller bedövningen? ____________
_______________________________________________________________________________
Använder du något hjälpmedel? (t.ex. hörapparat, rullstol)

Har du någon diet?

Kontaktuppgifter till hemvård eller hemsjukvård ifall du använder deras tjänster
_____________________________________________________________
Ifall man åker hem på operationsdagen, bör man ha en vuxen person, som hämtar en och
sköter en där hemma till följande morgon. Ifall man inte har någon som hämtar en kan man
åka hem med taxi.
Person, som sköter dig
Namn: ________________________________

Tel. ___________________________________

