
Hud/STD-mottagningen   
Frågeformulär- nybesök/egen vårdbegäran
Reviderad: 16-10-19

Personnummer: 
År Mån Dag 4 sista siffror Datum för besök på STD  

- 

För- och efternamn: 

Om vi behöver kontakta dig, går det bra via:    Brev: Ja   Nej         och/eller       Telefon: Ja  Nej   
Får vi skicka SMS-påminnelse vid bokning?       Ja   Nej      Glöm ej uppge ditt mobilnummer nedan. 
Telefonnummer: (hemtelefon) Mobiltelefonnummer: 

Orsak till besök, vad söker du för? 
För säkerhets skull:  
Ombedd av partner: 
Partnerbrev:  
Besvär/symtom: 







  fyll i symtom nedan 

Testad positiv via: klamydia.se 
Vårdcentral: 
Ungdomsmottagning: 
Barnmorskemottagning: 









Symtom: ……………………………………………………………… Hur länge?………………………………….. 
Ev tidigare infektioner: Klamydia      Kondylom     Gonorré     Herpes    Syfilis      Annat  

  Allmänna frågor inför ditt besök: 

Hur många partners (sexuella kontakter) har du haft sista 12 månaderna? …………………st. 

Har du regelbunden/fast partner?         Ja  Nej 

Har din partner symtom/smitta?         Ja  Nej        Vet ej 

Haft sexuell kontakt med? Manlig 
partner:  och/eller Kvinnlig 

partner: 

Har du haft sexuell kontakt med 
person i eller från ett annat land? 

Vilket land? 
   ……………………………………………………………. 

Vilket år? 
   ……………………………………………………………. 

Har du haft sexuell kontakt med 
okänd person? Ja  Nej 

Hur länge sedan? 
…………………………… 

Har du fått/gett ersättning för sex? Ja  Nej  Hur länge sedan? 
…………………………… 

Använder du kondom? Alltid  Ibland  Aldrig  

Analsex med tillfällig partner? Ja  Nej  

Oralsex med tillfällig partner? Ja  Nej  

Har du allergi mot penicillin/antibiotika? Ja     Nej   Vilken? 

Använder du någon medicin? Ja     Nej   Vilken? 

Har du någon annan sjukdom? Ja     Nej   Vilken? 

Hur länge sedan var det du kissade? Ungefär klockan: ……………………. 

Frågor enbart för kvinnor: 

Preventivmedel: Ja     Nej     
Vilken sort? 
……………………… 

Är du gravid?  Ja     Nej    Vet ej  

Har du pågående menstruation? Ja     Nej     

Sista mens första dag: …………………… 

Hud/STD-mottagningen (frågeformulär – nybesök)      Södra Älvsborgs Sjukhus 

...................
..................

...................

Information om formulär:

Töm formulär:

piahe4
Anteckning
Om du behöver besöka oss på STD-mottagningen underlättar det för både dig och oss om du kan fylla i detta formulär och skriva ut (om du har möjlighet) och ta det med dig vid besöket. Denna blankett räknas också som en "egen vårdbegäran" till STD-mottagningen. Du behöver inte skriva ut det i färg. Kan du inte fylla i hemma och skriva ut får du göra det när du väntar på din tur hos oss på mottagningen. När du fyller i detta dokument förflyttar du dig mellan de olika fälten med TAB-tangenten. När du "kryssar i rutorna" kan du använda dig av mellanslagstangenten eller entertangenten.För information om vissa fält: peka på de gula pratbubblorna.Tack på förhand!

piahe4
Anteckning
KONTAKT: Vi vill ibland kunna nå dig efter ditt besök, vi behöver minst ett sätt som vi får lov att kontakta dig genom, fyll i med ja eller nej. Fyll fält ja eller nej när det gäller både brev/telefon.SMS: är det OK att det kommer ett SMS-meddelande i din telefon om ditt besök på sjukhuset, med tanke på att andra eventuellt kan se din telefon (OBS! Det står inte att du ska till STD-kliniken, enbart att du ska till SÄS). Kryssa i ja eller nej.Tack på förhand!

piahe4
Anteckning
Ett positivt prov innebär att du har en klamydiainfektion. (Negativt provsvar innebär att du inte har klamydiainfektion).

piahe4
Anteckning
Sexuell kontakt med: här anger du om du haft sexuell kontakt med både män och kvinnor - kryssa i båda fälten om så är fallet.

piahe4
Anteckning
Använder du kondom vid nya eller tillfälliga kontakter?

piahe4
Anteckning
Hur länge sedan kissade du? Detta är viktigt att veta då man måste ha haft urinen i urinblåsan MINST två timmar innan vi tar urinprover. Se därför till att du inte har kissat på minst 2 timmar före ditt besök hos oss.Tack på förhand! 

piahe4
Anteckning
Provtagning för t ex klamydia och gonorré blir mindre säker om du har pågående menstruationsblödning. Vi rekommenderar därför att du väntar några dagar med provtagning om du har menstruation. OBS! Detta gäller inte om du bara vill lämna blodprov, om du har misstänkta herpesblåsor eller om du är allmänt påverkad med feber/smärtor.

piahe4
Maskinskriven text
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