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Hälsoscreening 
 
Dagens datum (ÅÅ – MM – DD): ________________________________________________ 
 

Ålder  ______________________________________________________________ 
 

Kön □ Kvinna  □ Man       □ Övrigt                 
 
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.   
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1. Matvanor 
 
Markera vilket påstående som bäst stämmer in på dig under senaste 3 månaderna.  
 
 
1) Min kosthållning utgörs av oprocessad mat (kött, fisk, ägg, smör, grönsaker, rotfrukter, 

frukter, bär, nötter, frön, honung, kokosolja, olivolja)  
 
□ Aldrig     (0 p) 
□ Då och då     (1 p)  
□ Ibland, men det får bli vad det blir  (2 p) 
□ Ibland, men jag gör så gott jag kan  (3 p) 
□ Oftast, och jag gör så gott jag kan  (4 p) 
□ Alltid, eller nästintill alltid   (5 p) 

            
 
2) Jag ser till att äta den fördelning av kolhydrater, fetter och proteiner som jag mår bäst av  
 
□ Aldrig     (0 p) 
□ Då och då     (1 p)  
□ Ibland, men det får bli vad det blir  (2 p) 
□ Ibland, men jag gör så gott jag kan  (3 p) 
□ Oftast, och jag gör så gott jag kan  (4 p) 
□ Alltid, eller nästintill alltid   (5 p) 
 
 
3) Jag ser till att undvika att äta mat som genomgått ohälsosamma tillagningsmetoder med 

snabb upphettning (främst hård grillning och stekning)  
 
□ Aldrig     (0 p) 
□ Då och då     (1 p)  
□ Ibland, men det får bli vad det blir  (2 p) 
□ Ibland, men jag gör så gott jag kan  (3 p) 
□ Oftast, och jag gör så gott jag kan  (4 p) 
□ Alltid, eller nästintill alltid   (5 p) 
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2. Näring 
 
Markera vilket påstående som bäst stämmer in på dig under senaste 3 månaderna.  
 
 
4) Jag tar regelbundet de mest nödvändiga tillskotten, vars innehåll maten inte tillför i tillräcklig 

utsträckning (vitamin D, omega-3-fettsyror, magnesium och prebiotika / probiotika) (har du 
uppmätta blodvärden av dessa ämnen som ligger inom aktuellt referensintervall och därför inte 
tar tillskott så markera ”Alltid, eller nästintill alltid”) 
 

□ Aldrig     (0 p) 
□ Spontant då och då   (1 p)  
□ Ibland, men det får bli vad det blir  (2 p) 
□ Ibland, men jag försöker komma ihåg  (3 p) 
□ Oftast, och jag försöker komma ihåg  (4 p) 
□ Alltid, eller nästintill alltid   (5 p) 

            
 
5) Jag tillför regelbundet extra näring till kroppen i form av egensyrade livsmedel och / eller  

egenlagad inälvsmat och / eller gröna drinkar och / eller egengjord benbuljong (grön drink 
består av olika grönsaker som med vatten mixas till en slät drink) 

 
□ Aldrig     (0 p) 
□ Då och då     (1 p)  
□ Ibland, men det får bli vad det blir  (2 p) 
□ Ibland, men jag gör så gott jag kan  (3 p) 
□ Oftast, och jag gör så gott jag kan  (4 p) 
□ Alltid, eller nästintill alltid   (5 p) 
 
 
6) Jag har mätt mina nivåer av andra vitaminer, mineraler och näringsämnen (förutom de under 

fråga 4) och tar näringstillskott för de brister som dessa mätningar visat.  
 

□ Nej, har inte mätt och tar inga tillskott  (0 p) 
□ Nej, har inte mätt och tar tillskott då och då (1 p)  
□ Nej, har inte mätt, men tar tillskott oftast ändå (2 p) 
□ Ja, har mätt och tar tillskott då och då  (3 p) 
□ Ja, har mätt och tar oftast tillskott  (4 p) 
□ Ja, har mätt och är noga med att ta tillskott för att  
    kompensera för bristerna   (5 p) 
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3. Måltidsfrekvens och fasta 
 
Markera vilket påstående som bäst stämmer in på dig under senaste 3 månaderna.  
 
 
7) Jag äter maximalt tre måltider per dygn (inklusive mellanmål). 

 
□ Nej, jag äter alltid fler än tre måltider per dygn (0 p) 
□ Nej, jag äter oftast fler än tre måltider per dygn (1 p)  
□ Det händer att jag äter fler än tre måltider per dygn (2 p) 
□ Ja, jag äter oftast maximalt tre måltider per dygn (3 p) 
□ Ja, jag äter endast i undantagsfall fler än tre måltider per dygn (4 p) 
□ Jag äter aldrig fler än tre måltider per dygn (5 p) 

            
 
8) Jag fastar 24 timmar (dygnsfasta) minst 1 gång varje månad. 
 
□ Aldrig     (0 p) 
□ Spontant då och då   (1 p)  
□ Ibland, men det får bli vad det blir  (2 p) 
□ Ibland, men jag försöker planera in det  (3 p) 
□ Oftast, och jag försöker planera in det   (4 p) 
□ Alltid, eller nästintill alltid   (5 p) 
 
 
9) Jag fastar 2 – 5 dygn minst 1 gång varje halvår. 
 
□ Aldrig     (0 p) 
□ Spontant då och då   (1 p)  
□ Ibland, men det får bli vad det blir  (2 p) 
□ Ibland, men jag försöker planera in det  (3 p) 
□ Oftast, och jag försöker planera in det  (4 p) 
□ Alltid, eller nästintill alltid   (5 p) 
  



 Version 1.2 
 
   

Copyright: Health & Medical Group 2018. Health & Medical Group erbjuder arbetsverktyg för utövare inom hälsa, friskvård och medicin. 
Innehållet i denna enkät är skyddat enligt upphovsrättslagen och får ej kopieras, tryckas eller mångfaldigas utan medgivande.  
 

4. Stress och återhämtning 
 
Markera vilket påstående som bäst stämmer in på dig under senaste 3 månaderna.  
 
 
10) Jag tar mig tid för återhämtning varje dag (avslappningsövningar eller andningsövningar, 

meditation eller aktiv vila genom att lyssna på musik eller läsa tidningen). 
 

□ Aldrig     (0 p) 
□ Spontant då och då   (1 p)  
□ Ibland, men det får bli vad det blir  (2 p) 
□ Ibland, men jag försöker planera in det  (3 p) 
□ Oftast, och jag försöker planera in det  (4 p) 
□ Alltid, eller nästintill alltid   (5 p) 

            
 
11) Jag planerar aktivt in minst två aktiviteter under 1 månad som befrämjar mitt välmående och 

som inte är relaterad till mitt yrke (kortare resa, biobesök, SPA-besök med mera).  
 

□ Aldrig     (0 p) 
□ Spontant då och då   (1 p)  
□ Ibland, men det får bli vad det blir  (2 p) 
□ Ibland, men jag försöker planera in det  (3 p) 
□ Oftast, och jag försöker planera in det  (4 p) 
□ Alltid, eller nästintill alltid   (5 p) 
 
 
12) Jag känner mig ledig när jag är ledig från mitt arbete. 
 
□ Aldrig     (0 p) 
□ Spontant då och då   (1 p)  
□ Ibland, men det får bli vad det blir  (2 p) 
□ Ibland, men jag försöker göra det  (3 p) 
□ Oftast, och jag försöker göra det  (4 p) 
□ Alltid    (5 p) 
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5. Harmoni och förhållningssätt 
 
Markera vilket påstående som bäst stämmer in på dig under senaste 3 månaderna.  
 
 
13) Jag upplever balans och harmoni i min vardagsrytm (balans mellan arbete och fritid, mellan 

egentid och familjeliv med mera) 
  

□ Aldrig     (0 p) 
□ Spontant då och då   (1 p)  
□ Ibland, men det blir vad det blir  (2 p) 
□ Ibland, men jag försöker få till det  (3 p) 
□ Oftast, och jag försöker få till det  (4 p) 
□ Alltid, eller nästintill alltid   (5 p) 

            
 
14) Jag har ett sunt förhållningssätt till mig själv, till mina styrkor, svagheter och till min 

omgivning.  
 

□ Aldrig     (0 p) 
□ Spontant då och då   (1 p)  
□ Ibland, men det får bli vad det blir  (2 p) 
□ Ibland, men jag arbetar på det  (3 p) 
□ Oftast, och arbetar på det   (4 p) 
□ Alltid, eller nästintill alltid   (5 p) 
 
 
15) Jag vidtar aktiva åtgärder varje månad som befrämjar min personliga utveckling och som ökar 

min känsla av sammanhang och harmoni i vardagen (läser böcker, går kurser, för samtal med 
vänner och bekanta om existentiella frågor med mera) 

 
□ Aldrig     (0 p) 
□ Spontant då och då   (1 p)  
□ Ibland, men det får bli vad det blir  (2 p) 
□ Ibland, men jag försöker göra det  (3 p) 
□ Oftast, och jag försöker göra det  (4 p) 
□ Alltid, eller nästintill alltid   (5 p) 
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6. Sömnvanor 
 
Markera vilket påstående som bäst stämmer in på dig under senaste 3 månaderna.  
 
 
16) Jag lägger mig senast klockan 22.00 varje kväll.  

  
□ Aldrig     (0 p) 
□ Spontant då och då   (1 p)  
□ 1 – 2 dagar per vecka   (2 p) 
□ 3 – 4 dagar per vecka   (3 p) 
□ 5 – 6 dagar per vecka   (4 p) 
□ Alltid – 7 dagar i veckan   (5 p) 

            
 
17) Jag undviker att titta på bildskärmar (TV, mobiltelefon. Läsplatta, dator) minst 2 timmar före 

läggdags.  
 

□ Aldrig     (0 p) 
□ Spontant då och då   (1 p)  
□ 1 – 2 dagar per vecka   (2 p) 
□ 3 – 4 dagar per vecka   (3 p) 
□ 5 – 6 dagar per vecka   (4 p) 
□ Alltid – 7 dagar i veckan   (5 p) 
 
 
18) Jag känner mig utsövd när jag vaknar.  
 
□ Aldrig     (0 p) 
□ Spontant då och då   (1 p)  
□ 1 – 2 dagar per vecka   (2 p) 
□ 3 – 4 dagar per vecka   (3 p) 
□ 5 – 6 dagar per vecka   (4 p) 
□ Alltid – 7 dagar i veckan   (5 p) 
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7. Träning och rörelse 
 
Markera vilket påstående som bäst stämmer in på dig under senaste 3 månaderna.  
 
 
19) Jag tar 10 000 steg varje dag (motsvarar 6 – 7 kilometers gångsträcka).  

  
□ Aldrig, eller nästintill alltid   (0 p) 
□ Spontant då och då   (1 p)  
□ 1 – 2 dagar per vecka   (2 p) 
□ 3 – 4 dagar per vecka   (3 p) 
□ 5 – 6 dagar per vecka   (4 p) 
□ Alltid – 7 dagar i veckan   (5 p) 

            
 
20) Jag ägnar mig åt styrkebefrämjande aktiviteter under minst 20 minuter på en nivå där jag 

dagen efter känner i musklerna att jag har tränat dagen före (mjölksyra, stumhet, trötthet 
med mera).  
 

□ Aldrig, eller nästintill alltid   (0 p) 
□ Spontant någon gång i månaden  (1 p)  
□ 2 – 3 dagar per månad   (2 p) 
□ 1 gång per vecka   (3 p) 
□ 2 – 3 dagar per vecka   (4 p) 
□ 4 - 7 dagar i veckan   (5 p) 
 
 
21) Jag ägnar mig åt konditionsbefrämjande aktiviteter under minst 20 minuter på en nivå där 

pulsen är förhöjd och andningen aktivare med följd att det är obekvämt att föra ett vanligt 
samtal med någon bredvid. 

 
□ Aldrig, eller nästintill alltid   (0 p) 
□ Spontant någon gång i månaden  (1 p)  
□ 2 – 3 dagar per månad   (2 p) 
□ 1 gång per vecka   (3 p) 
□ 2 – 3 dagar per vecka   (4 p) 
□ 4 - 7 dagar i veckan   (5 p) 
     
 

 

Summa poäng__________  
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Allmänt 
 
22) 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………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………. 
 
 
23) 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………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………. 
 
 
24) Vilka hälsomål / träningsmål har du med detta intromöte / denna rådgivning eller 

konsultation? 
 
Huvudmål:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……………….……………………………. 
 
Sekundära mål:……………………………………………………………………………………..……………….……………………………. 
 
 
25) Rangordna 3 stora hinder i din vardag enligt egen uppfattning för att nå dina önskvärda mål 

enligt föregående fråga?  
 
1)  ________________________________________________________________ 
 
2)  ________________________________________________________________ 
 
3)  ________________________________________________________________ 
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Sjukdomar och läkemedel 
 

26) 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 % 

 
 
 
27) 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………………………………… 
 

 
Övriga kommentarer 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
Tack för din medverkan!  


