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INSKRIVNINGSFORMULÄR 
 
Funktionsmedicin                            

 
 
Dagens datum (ÅÅ – MM – DD): ________________________________________________ 
 
Födelsedata  (ÅÅ – MM – DD): ________________________________________________ 
 
Kön □ Kvinna  □ Man         □ Annan 
 
Namn ______________________________________________________________ 
 
Postadress ______________________________________________________________ 
 
Postnummer ________________Postort ________________________________________ 
 
Telefon hem _________________________Telefon arbete _________________________ 
 
Mobil ______________________________________________________________ 
 
E-post ______________________________________________________________ 
 
Yrke ______________________________________________________________ 
 
Sjukskriven? □ Nej  □ Ja, på_________% Arbetslös?        □ Nej    □ Ja, på_________% 
 
Familjemedlemmar ________________________________________________________ 
 
Längd _________________Vikt __________________________________________ 
 
□  Jag samtycker till att mottagande yrkesutövare av denna hälsoenkät digitalt lagrar mina angivna 

personuppgifter som anges i denna hälsoenkät. Personuppgifterna kommer ej tredje part tillhanda. 

Ditt samtycke gäller tillsvidare, men kan när som helst tas tillbaka. Ett återkallande av samtycket 

påverkar ej lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Ett återkallande görs genom 

att du kontaktar mottagande yrkesutövare.  

□  Jag samtycker till att min e-postadress lagras för nyhetsbrev från mottagande yrkesutövare. 

□  Jag intygar att de uppgifter jag anger i denna hälsoenkät är överensstämmande med verkligheten.   



  version 1.2 
   

Innehållet i denna hälsoenkät samt innehållet i samtal mellan kund och yrkesutövare omfattas av principen om tystnadsplikt och kommer 
ingen tredje part tillhanda. 
 
Copyright: HMG Scandinavia AB 2018. HMG Scandinavia erbjuder yrkesprogram och yrkesstöd för utövare inom hälsa, friskvård och 
medicin. Innehållet i denna enkät är skyddat enligt upphovsrättslagen och får ej kopieras, tryckas eller mångfaldigas utan medgivande av 
Paleo Institute. Medgivande till yrkesmässigt bruk av denna enkät i befintligt format ges endast till yrkesutövare utbildad av någon till HMG 
Scandinavia anslutna utbildningsarrangörerna.  

Allmänt 
 
1) Hur uppskattar du din generella fysiska hälsa i dagsläget?  
 
Mycket dålig      Mycket god 
 
0………..10………..20………..30………..40………..50………..60………..70………..80………..90……....100 % 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………. 
 
 
2) Hur uppskattar du din generella psykiska hälsa i dagsläget?  
 
Mycket dålig      Mycket god 
 
0………..10………..20………..30………..40………..50………..60………..70………..80………..90……....100 % 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………. 
 
 
3) Vilka hälsomål har du med denna rådgivning / konsultation? Vad söker du för? 
 
Huvudmål:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………. 
 
Sekundära mål:……………………………………………………………………………………..……………….……………………………. 
 
 
4) Rangordna 3 stora hinder i din vardag enligt egen uppfattning för att nå dina önskvärda 

hälsomål enligt föregående fråga?  
 
1)  ________________________________________________________________ 
 
2)  ________________________________________________________________ 
 
3)  ________________________________________________________________ 
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Födelse och barndom 
 
5) Är du född med kejsarsnitt?  

 
□ Nej  □ Ja 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
6) Blev du ammad när du var 0 – 2 år (helt eller delvis)? 

 
□ Nej  □ Ja, i följande utsträckning______________________________________________ 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
7) Hur många antibiotikakurer åt du under din uppväxt (0 – 18 år)?  
 
□ 0 - 2 stycken  □ 2 – 5 st  □ 6 – 15 st  □ > 16 st 
 
Kommentar.................................................................................................................................. 
 
 
8) Hur många öroninflammationer hade du under din uppväxt (0 – 18 år)?  
 
□ 0 - 2 stycken  □ 2 – 5 st  □ 6 – 15 st  □ > 16 st 
 
Kommentar.................................................................................................................................. 
 
 
9) Hade du några allergier under din uppväxt (0 – 18 år)? 
 
□ Nej  □ Ja, vilka____________________________________________________________ 
 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

10) Hade du eksem under din uppväxt (0 – 18 år)?  
 
□ Nej  □ Ja, i vilken omfattning_________________________________________________ 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Livsstilsvanor - Kost och näring 
 
Ange svar utifrån din vardag de senaste 3 månaderna.  

 
11) Vänligen ange exempel på ditt intag av mat och dryck under 2 veckodagar  

 
 

Dag 1 Dag 2 
 
Frukost: 
 
Mellanmål: 
 
Lunch: 
 
Mellanmål: 
 
Middag: 
 
Övrigt:  
 

Frukost: 
 
Mellanmål: 
 
Lunch: 
 
Mellanmål: 
 
Middag: 
 
Övrigt:  

 
 

 
12) Vänligen ange exempel på ditt intag av mat och dryck under 2 helgdagar 

 
 

Dag 1 Dag 2 
 
Frukost: 
 
Mellanmål: 
 
Lunch: 
 
Mellanmål: 
 
Middag: 
 
Övrigt:  

 
Frukost: 
 
Mellanmål: 
 
Lunch: 
 
Mellanmål: 
 
Middag: 
 
Övrigt:  

 
 

 
Kommentar................................................................................................................................  
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13) Äter du enligt en speciell diet / kosthållningsmodell? 
  

□ Nej  □ Ja, ange vilken_____________________________________________ 
 
Kommentar............................................................................................................................................... 
 
 
14) Hur många måltider per dag äter du i genomsnitt inklusive mellanmål?  
 
□ 1 måltid  □ 2 måltider  □ 3 måltider  □ 4 måltider 
□ 5 måltider  □ 6 måltider 
 
Kommentar............................................................................................................................................... 
 
 
15) Hur många dagar i veckan undviker du medvetet att äta frukost (dvs fastar till lunch)?  
 
□ 0-2 dagar  □ 3 dagar  □ 4 dagar  □ 5 dagar 
□ 6 dagar  □ Alla dagar 
 
Kommentar............................................................................................................................................... 
 
 
16) Hur många dagar i veckan äter du en frukost till lagom mättnad?  
 
□ 0-2 dagar  □ 3 dagar  □ 4 dagar  □ 5 dagar 
□ 6 dagar  □ Alla dagar 
 
Kommentar............................................................................................................................................... 
 
 
17) Hur många dagar i veckan äter du onyttigheter som glass, godis, kakor, chips och pizza?  
 
□ 0-2 dagar  □ 3 dagar  □ 4 dagar  □ 5 dagar 
□ 6 dagar  □ Alla dagar 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
 
 
18) Hur många dagar i veckan äter du halvfabrikat / färdigmat?  
 
□ 0-2 dagar  □ 3 dagar  □ 4 dagar  □ 5 dagar 
□ 6 dagar  □ Alla dagar 
 
Kommentar.................................................................................................................................. 
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19) Hur många dagar i veckan äter du på lunchrestaurang?  
 
□ 0-2 dagar  □ 3 dagar  □ 4 dagar  □ 5 dagar 
□ 6 dagar  □ Alla dagar 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 

 
 

20) Under hur många dagar i veckan äter du pasta, ris, potatis, bulgur, couscous, amaranth, 
bovete eller andra stärkelserika källor?  

 
□ 0-2 dagar  □ 3 dagar  □ 4 dagar  □ 5 dagar 
□ 6 dagar  □ 7 dagar 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
 
 
21) Hur många skivor ljust eller grovt bröd/knäckebröd (gjort på vete, korn, råg eller havre) äter 

du i genomsnitt?  
 
□ 6-8 skivor per dag □ 1-5 skivor per dag □ 5-6 skivor per vecka  
□ 3-4 skivor per vecka □ 1-2 skivor per vecka □ äter inte bröd 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
 
 
22) Under hur många dagar i veckan äter du ägg?  
 
□ 0-2 dagar  □ 3 dagar  □ 4 dagar  □ 5 dagar 
□ 6 dagar  □ 7 dagar 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
 
 
23) Under hur många dagar i veckan dricker du mjölk eller äter fil / yoghurt / créme fraiche / keso 

/ kesella / vassleproteinpulver?  
 
□ 0-2 dagar  □ 3 dagar  □ 4 dagar  □ 5 dagar 
□ 6 dagar  □ 7 dagar 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
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24) Under hur många dagar i veckan äter du 500 gram grönsaker (4 nävar fulla med grönsaker)?  
 
□ 0-2 dagar  □ 3 dagar  □ 4 dagar  □ 5 dagar 
□ 6 dagar  □ 7 dagar 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
 

 
25) Under hur många dagar i veckan äter du kött?  
 
□ 0-2 dagar  □ 3 dagar  □ 4 dagar  □ 5 dagar 
□ 6 dagar  □ 7 dagar 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
 
 
26) Under hur många dagar i veckan äter du fisk?  
 
□ 0-2 dagar  □ 3 dagar  □ 4 dagar  □ 5 dagar 
□ 6 dagar  □ 7 dagar 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
 
 
27) Under hur många dagar i veckan äter du frukt?  
 
□ 0-2 dagar  □ 3 dagar  □ 4 dagar  □ 5 dagar 
□ 6 dagar  □ 7 dagar 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
 
 
28) Hur många normalstora glas vin (15 cl) dricker du per vecka? 

  
□ Dricker inte vin □ 0-2 glas  □ 3-4 glas  □ 5-6 glas 
□ 7-8 glas  □ > 9 glas 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
 
 
29) Hur många öl (33 cl) dricker du per vecka? 

  
□ Dricker inte öl □ 0-2 st  □ 3-4 st  □ 5-6 st 
□ 7-8 st  □ > 9 st 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
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30) Under hur många dagar i veckan dricker du andra alkoholhaltiga drycker än vin / öl?  
 
□ 0-2 dagar  □ 3 dagar  □ 4 dagar  □ 5 dagar 
□ 6 dagar  □ 7 dagar 
 
Kommentar.............................................................................................................................................. 
 
 
31) Tar du regelbundet eller periodvis kosttillskott? 
 
□ Nej □ Ja  Om ja, ange vilket tillskott samt den dagliga dosen: 
 

1) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
 

2) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
 

3) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
 

4) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
 

5) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
 

6) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
 

7) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
 

8) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
 

9) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
 

10) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
 

11) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
 

12) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
 

13) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
 

14) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
 

15) …………………………………………..med dosen……………………………för………………………………… 
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Livsstilsvanor – Träning och rörelse 
 
Ange svar utifrån din vardag de senaste 3 månaderna. 
 
32) Vänligen ange dina träningspass under en normal vecka och på vilken intensitet de utförs. 

 

Måndag 
 

 
 

Tisdag  
 

Onsdag  
 

Torsdag 
 
 

 

Fredag 
 

 
 

Lördag  
 

Söndag 
 

 
 

 
 
33) Ange vad du brukar äta och dricka före, under och efter träning / tävling eller match. 

 
Före Under Efter 
 
 
 
 
 

  

 
Kommentar.................................................................................................................................. 
 
..................................................................................................................................................... 



  version 1.2 
   

Innehållet i denna hälsoenkät samt innehållet i samtal mellan kund och yrkesutövare omfattas av principen om tystnadsplikt och kommer 
ingen tredje part tillhanda. 
 
Copyright: HMG Scandinavia AB 2018. HMG Scandinavia erbjuder yrkesprogram och yrkesstöd för utövare inom hälsa, friskvård och 
medicin. Innehållet i denna enkät är skyddat enligt upphovsrättslagen och får ej kopieras, tryckas eller mångfaldigas utan medgivande av 
Paleo Institute. Medgivande till yrkesmässigt bruk av denna enkät i befintligt format ges endast till yrkesutövare utbildad av någon till HMG 
Scandinavia anslutna utbildningsarrangörerna.  

Livsstilsvanor – Stress och motståndskraft  

34) Generellt stresstest 
 
Ange en poäng 0 - 3 för varje påstående utifrån hur du upplever de senaste 3 månaderna  
3 = ofta, 2 = en till två gånger per vecka, 1 = ibland, 0 = aldrig eller nästan aldrig       
Namn 3 2 1 0 
 
Jag oroar mig för framtiden    ____________ 
 

Jag har svårt för att somna    ____________ 
 
Jag vaknar tidigt på morgonen, men känner mig trött  ____________ 
 
Människorna i min hemmiljö/på min arbetsplats gör mig spänd ____________ 
 

Jag har dålig matsmältning/sur mage   ____________ 
 
Jag tycker det är svårt att slappna av   ____________ 
 
Jag blir otålig på människor som gör saker och ting långsamt ____________ 
 
Jag känner mig tidspressad    ____________ 
 

Jag blir irriterad av andra bilister   ____________ 
 
Jag går på högvarv och driver på mig själv   ____________ 
 
Jag har svårt att göra ingenting   ____________ 
 

Jag känner mig irriterad och upprörd inombords  ____________ 
 
Jag kommer på mig själv med att jäkta fast jag egentligen har gott om tid ____________ 
 
Jag blir irriterad på människor som är fumliga och slarviga  ____________ 
 
Folk i min omgivning säger åt mig att varva ned och ta det lugnare ____________ 
 

Jag blir lätt irriterad av att stå i kö   ____________   
 
Slutsumma stresstest    ____________ 
 
 

35) I vilken utsträckning känner du dig stressad i vardagen? 
 
Inte alls      Mycket ofta 
 
0………..10………..20………..30………..40………..50………..60………..70………..80………..90……....100 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 



  version 1.2 
   

Innehållet i denna hälsoenkät samt innehållet i samtal mellan kund och yrkesutövare omfattas av principen om tystnadsplikt och kommer 
ingen tredje part tillhanda. 
 
Copyright: HMG Scandinavia AB 2018. HMG Scandinavia erbjuder yrkesprogram och yrkesstöd för utövare inom hälsa, friskvård och 
medicin. Innehållet i denna enkät är skyddat enligt upphovsrättslagen och får ej kopieras, tryckas eller mångfaldigas utan medgivande av 
Paleo Institute. Medgivande till yrkesmässigt bruk av denna enkät i befintligt format ges endast till yrkesutövare utbildad av någon till HMG 
Scandinavia anslutna utbildningsarrangörerna.  

Livsstilsvanor – Sömn och avslappning  

Ange svar utifrån din vardag de senaste 3 månaderna. 
 
36) Hur bedömer du din sömnkvalitet?  
 
Mycket dålig                           Mycket god 
 
0………..10………..20………..30………..40………..50………..60………..70………..80………..90……....100 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
37) Hur många timmars sömn får du i genomsnitt per natt?  
 
□ < 5 timmar  □ 5 – 7 timmar □ 7 – 9 timmars □ > 9 timmar 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
38) Hur många dagar per vecka känner du dig utvilad på morgonen?  
 
1……..……2……..…….3……..……4……….....5……….…6……..…….7 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 

39) Hur lång tid tar det för dig i genomsnitt att somna när du släckt lampan?  
 
□ Somnar direkt □ Upp till 10 minuter  □ 11 – 30 minuter 
□ 31 – 90 minuter □ Kan vända och vrida på mig ett par timmar 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 

40) Hur många gånger per natt vaknar du i genomsnitt?  
 
□ Vaknar aldrig □ Någon enstaka gång, men jag somnar om snabbt   
□ 11 – 30 minuter □ 31 – 90 minuter □ Kan vända och vrida på mig i timmar 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
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Livsstilsvanor – Relationer  

Ange svar utifrån din vardag de senaste 3 månaderna. 
 
41) Hur tillfredsställande är din relation till din livskamrat? 
 
□ Jag lever ensam 
 
Inte alls tillfredsställande    Mycket tillfredsställande 
 
0………..10………..20………..30………..40………..50………..60………..70………..80………..90……....100 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
42) Hur tillfredsställande är din relation till övriga anhöriga? 
 
Inte alls tillfredsställande    Mycket tillfredsställande 
 
0………..10………..20………..30………..40………..50………..60………..70………..80………..90……....100 % 
 
Kommentar………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 
 
 
43) I vilken utsträckning trivs du med dina arbetskamrater? 
 
□ Jag är arbetslös / sjukskriven eller har inga arbetskamrater 
 
Trivs inte alls                         Trivs mycket bra 
 
0………..10………..20………..30………..40………..50………..60………..70………..80………..90……....100 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
44) I vilken utsträckning trivs du med dina befintliga vänskapsrelationer? 
 
□ Jag upplever mig ha inga eller för få nära vänner 
 
Trivs inte alls                         Trivs mycket bra 
 
0………..10………..20………..30………..40………..50………..60………..70………..80………..90……....100 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
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Släktskap och uppkomst 
 
45) Finns sjukdomen / symtomen som du främst söker för hos några av dina anhöriga? 

 
□ Ja □ Nej 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
46) Har du genomfört ett gentest som påvisat eventuell genetisk känslighet för att utveckla den 

sjukdom / de symtom du söker för? 
 

□ Ja □ Nej 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
47) Ange när (år, månad, dag) dina besvär först uppkom som du söker för, samt om dessa 

uppkom i samband med annan livshändelse och hur de har utvecklats fram till idag? 
 

Kommentar................................................................................................................................................ 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
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Symtombild – Absorption och respiration 
 

48) Hur uppskattar du din generella mag-tarmhälsa i dagsläget?  
 
Mycket dålig      Mycket god 
 
0………..10………..20………..30………..40………..50………..60………..70………..80………..90……....100 % 

 
Kommentar………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………. 
 
 
49) Upplever du symtom på en nedsatt tolerans mot vissa livsmedel / livsmedelsgrupper 

(exempelvis kött, fisk, ägg, nötter etc)?  
 
□ Nej □ Ja, ange vilket livsmedel / vilken livsmedelsgrupp samt i vilken grad: 
 
Livsmedel / Livsmedelsgrupp:__________________________________________________________ 
 
I stor utsträckning                              Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

 
 

50) I vilken utsträckning upplever du svårighet att svälja?  
 
I stor utsträckning                              Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

 
 

51) Hur ofta genomför du tarmtömning? 
 

□ 1-2 ggr/vecka □ 3-4 ggr/vecka □ 1 ggr/dag  □ 2-3 ggr/dag 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
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52) Hur många procent av de gångerna du genomför tarmtömning upplever du färgen vara 
tillfredsställande? 
 

□ 0 – 24 %  □ 25 – 49 %  □ 50 – 75 %  □ 76 – 100 % 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
 
 
53) Hur många procent av de gångerna du genomför tarmtömning upplever du konsistensen vara 

tillfredsställande? 
 

□ 0 – 24 %  □ 25 – 49 %  □ 50 – 75 %  □ 76 – 100 % 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
 
 
54) Hur många procent av de gångerna du genomför tarmtömning upplever du lukten vara 

tillfredsställande? 
 

□ 0 – 24 %  □ 25 – 49 %  □ 50 – 75 %  □ 76 – 100 % 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 
 
 
55) Ange nedan variant som du upplever bäst motsvarar din dominerande avföringsform. 
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56) I vilken utsträckning lider du av magknip efter måltid?  
 
I stor utsträckning                              Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

 
57) I vilken utsträckning lider du av uppblåsthet / uppsvälld mage efter måltid?  
 
I stor utsträckning                              Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
58) I vilken utsträckning lider du av gaser efter måltid?  
 
I stor utsträckning                              Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
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Symtombild – Försvar och reparation 
 
 

59) Hur bedömer du din motståndskraft mot förkylningar och andra infektioner?  
 
Mycket svagt                         Mycket starkt 
 
0………..10………..20………..30………..40………..50………..60………..70………..80………..90……....100 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
60) Hur många kraftigare förkylningar har du haft under de senaste 12 månaderna som inbegripit 

sänkt allmäntillstånd / halsont och hosta?  
 
1……..……2……..…….3……..……4 eller fler 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
61) I vilken utsträckning lider du av regelbunden huvudvärk?  
 
I stor utsträckning                                Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
62) I vilken utsträckning känner du dig deprimerad / nedstämd?  
 
I stor utsträckning                              Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
63) I vilken utsträckning känner du dig oinspirerad / apatisk?  
 
I stor utsträckning                              Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
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Symtombild - Metabolism 
 
Ange svar utifrån din vardag de senaste 3 månaderna. 
 
64) Hur upplever du din vikt? 

 
□ Jag är underviktig > 5 kg □ Jag är underviktig 1 – 4 kg  □ Jag är normalviktig 
□ Jag är överviktig 1 – 5 kg □ Jag är överviktig 6 – 15 kg  □ Jag är överviktig > 15 kg 
 
Kommentar................................................................................................................................................ 

 
 

65) Ange nedan kroppsform som du upplever bäst motsvarar din nuvarande kroppsform. 
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66) I vilken utsträckning känner du av humörsvängningar under en dag?  
 
I stor utsträckning                 I liten utsträckning 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
67) I vilken utsträckning upplever du att du får ”dimhjärna” under en dag?  
 
I stor utsträckning                 I liten utsträckning 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
68) I vilken utsträckning upplever du dåligt minne?  
 
I stor utsträckning                 I liten utsträckning 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
69) I vilken utsträckning upplever du dålig förmåga att koncentrera dig / fokusera på en uppgift? 
 
I stor utsträckning                 I liten utsträckning 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
70) Hur upplever du din energinivå i genomsnitt under en dag?  
 
Mycket låg      Mycket hög 
 
0………..10………..20………..30………..40………..50………..60………..70………..80………..90……....100 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
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71) Hur upplever du din energinivå på morgonen / förmiddagen?  
 
Mycket låg      Mycket hög 
 
0………..10………..20………..30………..40………..50………..60………..70………..80………..90……....100 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
72) Hur upplever du din energinivå på eftermiddag / kväll?  
 
Mycket låg      Mycket hög 
 
0………..10………..20………..30………..40………..50………..60………..70………..80………..90……....100 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
73) Hur upplever du din återhämtningstid efter ett genomfört träningspass / en fysisk 

ansträngning?  
 
Mycket lång      Mycket kort 
 
0………..10………..20………..30………..40………..50………..60………..70………..80………..90……....100 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
74) I vilken utsträckning har du sötsug?  
 
Mycket ofta                               Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
75) I vilken utsträckning har du saltsug?  
 
Mycket ofta                               Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
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Sköldkörtelfunktion 

76) Gradera nedanstående symtom efter hur du har mått de senaste 3 månaderna. 

0 = inga problem, 1= lätta problem, 2=medelsvåra problem, 3=allvarliga problem 

 
____ Känner mig varm / svettas? 
____ Har hjärtklappning? 
____ Minskar i vikt? 
____ Har hög kroppstemperatur? 
____ Är irriterad / har svårt att slappna av? 
____ Är stressad, men också utmattad? 
____ Har ofta diarré? 
____ Har oro / darriga händer?  
____ Har ”myrkrypningar” i kroppen? 
____ Har stirriga ögon / utstående ögon? 
____ Svullna anklar 
____ Stark trötthet trots sömn? 
____ Depressiv / självmordstankar? 
____ Koncentrationssvårigheter? 
____ Låg kroppstemperatur / svårt att få feber? 
____ Har huvudvärk / migrän? 
____ Yrsel? 
____ Muskelvärk / kramper? 
____ Fibromyalgi? 
____ Får lätt urinvägsinfektion? 
____ Förstoppning / tarmfickor? 
____ Ledvärk / artrit? 
____ Långsamma reflexer? 
____ Kroppen sväller / samlar lätt vätska? 
____ Omotiverad? 
____ Försämrat minne? 
____ Stickningar, domningar i händer / fötter? 
____ Förhöjda blodfetter? 
____ Glåmigt ansiktsuttryck? 
____ Torrt hår / hud / självsprickor? 
____ Ökat håravfall / sköra naglar? 
____ Heshet / tryck över halsen? 
____ Viktuppgång / svårt att gå ner i vikt? 
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____ Får andnöd? 
____ Har darriga händer? 

Fråga gäller ej elitidrottare: 

____ Långsam puls < 60 slag per minut? 

Frågor gäller endast kvinnor: 

____ Svårt att bli gravid 
____ Menstruationsstörning / värk? 
____ Har PMS? 
____ Tidig benskörhet? 

Fråga gäller ej vid infektion: 

____ Snabb puls vid vila > 80 slag per minut? 

 

Slutsumma Sköldkörtelfunktion: _______________ 
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Symtombild – Strukturell grund 
 
 

77) I vilken utsträckning har du värk i någon led/några leder?  
 
I stor utsträckning                             Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
78) I vilken utsträckning har du GENERELL muskelvärk som inte är träningsrelaterad?  

 
I stor utsträckning                             Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
79) I vilken utsträckning har du värk / smärta / stelhet i ländrygg / höft?  
 
I stor utsträckning                               Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
80) I vilken utsträckning har du värk / smärta / stelhet i nacke / axlar?  
 
I stor utsträckning                                Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
 
81) I vilken utsträckning har du hudutslag i ansiktet? 
 
I stor utsträckning                             Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
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82) I vilken utsträckning har du hudutslag på kroppen (utanför ansiktet)? 
 
I stor utsträckning                             Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 

83) I vilken utsträckning har du finnar (acne) i ansiktet? 
 
I stor utsträckning                             Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
 
84) I vilken utsträckning har du finnar (acne) på kroppen (utanför ansiktet)? 
 
I stor utsträckning                             Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 

85) I vilken utsträckning har du rodnader i ansiktet? 
 
I stor utsträckning                             Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
 
86) I vilken utsträckning har du rodnader på kroppen (utanför ansiktet)? 
 
I stor utsträckning                             Inte alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 
Kommentar…………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
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Sjukdomar och läkemedel 
 
 

87) Har du / Har du haft någon medicinskt diagnosticerad sjukdom eller skada? 
 
□ Nej □ Ja 
 
Om ja, ange vilken samt graden av aktuella symtom: 
 

1) ………………………………………………………….: 
 

Stora besvär                                         Inga besvär alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 

2) ………………………………………………………….: 
 

Stora besvär                                         Inga besvär alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 

3) ………………………………………………………….: 
 

Stora besvär                                         Inga besvär alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 

 
4) ………………………………………………………….: 

 
Stora besvär                                         Inga besvär alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 

5) ………………………………………………………….: 
 

Stora besvär                                         Inga besvär alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
 

6) ………………………………………………………….: 
 

Stora besvär                                         Inga besvär alls 
 
100.………..90………..80………..70………..60………..50………..40………..30………..20………..10……...0 % 
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88) Tar du regelbundet läkemedel mot de aktuella sjukdomarna / skadorna? 
 
□ Nej □ Ja,   Om ja, ange vilken medicin samt den dagliga dosen: 
 

1) …………………………………………..med dosen……………………………mot………………………………… 
 

2) …………………………………………..med dosen……………………………mot………………………………… 
 

3) …………………………………………..med dosen……………………………mot………………………………… 
 

4) …………………………………………..med dosen……………………………mot………………………………… 
 

5) …………………………………………..med dosen……………………………mot………………………………… 
 

6) …………………………………………..med dosen……………………………mot………………………………… 
 

7) …………………………………………..med dosen……………………………mot………………………………… 
 

8) …………………………………………..med dosen……………………………mot………………………………… 
 

9) …………………………………………..med dosen……………………………mot………………………………… 
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MSQ - Symtomformulär 
 

110) Gradera följande symtom efter hur du mått de senaste 30 dagarna. 
 
 
0 = Har aldrig eller sällan haft symtomen 
1 = Tillfälliga, lindriga symtom 
2 = Tillfälliga, svåra symtom 
3 = Regelbundna, lindriga symtom  
4 = Regelbundna, svåra symtom 
 
     
Huvud   ___ Huvudvärk  
        ___ Matthet  
        ___ Yrsel  
        ___ Sömnrubbningar  
 
Ögon        ___ Vattniga eller kliande ögon  
        ___ Svullna, röda eller klibbande ögonlock  
        ___ Påsar eller mörka ringar  
        ___ Suddig syn eller tunnelseende 
 
Öron        ___ Kliande öron  
        ___ Smärtande öron, öroninfektioner  
        ___ Rinnande öron  
        ___ Ringningar i öronen, dålig hörsel  
 
Näsa        ___ Nästäppa  
        ___ Bihåleproblem  
        ___ Hösnuva  
        ___ Nysattacker  
        ___ Överdriven slembildning  
 
Mun/hals        ___ Kronisk hosta  
        ___ Kväljningar, ofta behov av att harkla dig  
        ___ Ont i halsen, heshet, svårt att prata  
        ___ Svullen eller missfärgad tunga, tandkött eller läppar  
 
Hud        ___ Akne  
        ___ Utslag, eksem, torr hud, klåda  
        ___ Håravfall  
        ___ Rodnader, vallningar  
        ___ Överdriven svettning  
 
 
Hjärta        ___ Oregelbundna eller missade hjärtslag  
        ___ Snabba eller dunkande hjärtslag  
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        ___ Bröstsmärta  
 
Lungor        ___ Slembildning eller blodstockning  
        ___ Astma, bronkit  
        ___ Andnöd  
        ___ Andningssvårighet 
  
Energi/aktivitet      ___ Trötthet, passivitet 

___ Apati 
___ Hyperaktivitet 
___ Rastlöshet  

 
Känslor        ___ Humörsvängningar  
        ___ Oro, rädsla, nervositet  
        ___ Ilska, irritation, aggressivitet  
        ___ Depression  
 
Leder/muskler       ___ Smärta eller värk i leder  
        ___ Artrit  
        ___ Smärta eller värk i muskler  
        ___ Känsla av svaghet eller trötthet  
        ___ Stelhet eller begränsad rörelseförmåga  
 
Hjärna        ___ Dåligt minne         ___ Förvirring, dålig fattningsförmåga 
        ___ Dålig koncentrationsförmåga ___Dålig fysisk koordination  
        ___ Svårt att fatta beslut         ___ Stamning  
        ___ Otydligt tal         ___ Inlärningsproblem  
 
Vikt        ___ Överdrivet ätande / drickande ___ Begär efter särskild mat         
        ___ Övervikt         ___ Tvångsätande  
        ___ Vätskekvarhållning         ___Undervikt  
 
Matsmältning        ___ Illamående, kräkningar ___ Diarré  
        ___ Förstoppning         ___ Känsla av uppsvälldhet  
        ___ Rapningar, gaser         ___Halsbränna  
        ___ Tarm-magsmärta   
 
Övrigt        ___ Ofta sjuk   
        ___ Behov av att urinera ofta   
        ___ Underlivsklåda / -utsöndring   
        ___ Analklåda  

 
 
Slutsumma MSQ: _______________ 
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Övriga kommentarer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tack för din medverkan!  

 
Glöm inte bifoga resultat från labbprover eller andra hälso- eller fystester. 


