
Genom att fylla i de preliminära uppgifterna kan du reflektera över omständigheter
som påverkar din familjs hälsa och välbefinnande och förbereda dig på det
kommande rådgivningsbesöket.
Utifrån de uppgifter som du gett går vi djupare igenom ärenden som är viktiga och aktuella i
synnerhet för er familj under mottagningen. Det tar ca 10–15 minuter att svara.

Barnets namn:__________________________________ Personbeteckning: ________________________

Modersmål:____________________________________________________________________________

Andra språk som talas i familjen: _______________________________________________________

Barnets familj

Hur många vårdnadshavare har barnet  1  2  3  4

Namn på barnets första vårdnadshavare: ____________________________________________________

Förhållande till det barn som undersöks
  mamma          pappa          fosterförälder         annan vårdnadshavare         syskon

Räkna upp den första vårdnadshavarens arbete och/eller studier och deras natur.

(t.ex. deltidsarbete, skiftarbete osv.)

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_ Vårdarrangemang för barnet

Är barnet i dagvård?   ja   nej

Barnets hälsa och välbefinnande

Hurudant ditt barns hälsotillstånd enligt dig?   bra   måttligt   dåligt
Har ditt barn en långtidssjukdom eller -skada? (sjukdomar, undersökningar och vård)

  ja   nej
Har ditt barn allergier?

  ja   nej
Har ditt barn någon regelbunden eller säsongsbetonad läkemedelsbehandling?       ja         nej

Har ditt barn på återkommande sätt haft något av följande symptom?

  magbesvär/förstoppning   hudutslag      utdragen hosta (över 2 mån.)

  utdragen snuva (över 2 mån.)         uppvaknande på natten andra symp., besvär eller smärtor



Har barnet under de senaste 12 månaderna drabbats av ett olycksfall som krävt besök hos en läkare,
hälsvårdare eller sjukskötare?   ja   nej

Är ditt hem enligt dig tryggt för barn?   ja   nej          kan inte säga

Är din hemmiljö enligt dig trygg för barn?   ja   nej           kan inte säga

Hurudana potentiella säkerhetsrisker har du observerat i ditt barns livsmiljö? _______________

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_ Beskriv ditt barns karaktär:

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_ Finns det något som oroar dig i ditt barns beteende?         ja   nej

Förälderns syn på barnets utveckling
Tar ditt barn flera steg utan stöd?   ja   nej
Visar ditt barn ett begärt föremål på en bild?   ja   nej
Talar ditt barn flera ord?   ja   nej
Äter ditt barn relativt väl med sked?   ja   nej

Finns det i er familj eller nära släkt (föräldrar, mor- och farföräldrar och syskon) sjukdomar, dröjsmål i

utvecklingen eller inlärningssvårigheter?   ja   nej

Barnets och familjens hälsovanor
Barnets och familjemedlemmarnas sömn och vila

Barnets sömnrytm passar med vår familjs vardag:     ja   nej
Mitt barn sover oftast utan avbrott genom hela natten:   ja   nej
Mitt barn sover oftast utan avbrott genom hela natten:   ja   nej
Mitt barn somnar oftast enkelt:     ja   nej

Belastar något sömnrelerat ärende hos ditt barn er familjs vardag?   ja   nej

Sover ditt barn på dagen?   ja   nej
Får familjens vuxna tillräckligt med sömn?   ja   nej

Hur många timmar vistas ditt barn utomhus per

dag?_____________________________________________ Särskilda observationer om ditt barns

rörelse och vistelse utomhus______________________________________

_____________________________________________________________________________________

_ Hur mycket rör er familj på sig per vecka?

  dagligen   några gånger per vecka

  färre än veckovis   inte alls



Användning av medier

Använder ditt barn elektroniska medier på fritiden (internet, filmer & serier, digitala spel och

fotografier, reklam, tv, mobiler m.m.)?
  ja   nej

Barnets måltider och kost
Mitt barn äter regelbundet:

  frukost   lunch         mellanmål på eftermiddagen          middag       kvällsbit
Ditt barns kost:   blandkost   vegetarisk kost   annan kost
Får ditt barn D-vitamintillägg:   regelbundet   sporadiskt   inte alls

Annat att observera ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Familjens kost

Vår familjs kost:   blandkost   vegetarisk kost   annan kost

Vad finns det för bra i vår familjs måltidsvanor? ________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_ Vad finns det att utveckla i vår familjs måltidsvanor?

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_ Barnets munhälsa

Mitt barns tänder borstas med fluortandkräm:
  1 gång per dag   2 gånger per dag   mindre ofta

Har ditt barn varit på munhälsovårdskontroll under det senaste året?
  ja   nej

Användning av tobaksprodukter, alkohol och droger bland familjens vuxna

Används tobaksprodukter i er familj?    ja   nej

Utsätts ditt barn för tobaksrök?   ja   nej

Alkohol

Används alkohol i er familj?    ja   nej

Används droger i er familj?    ja   nej

Förekommer läkemedelsmissbruk i er familj?        ja   nej



Uppgifter om familjens välbefinnande
Har er familj tillräckligt med gemensam tid?   ja   nej

Hur har er familj för vana att tillbringa gemensam tid? _____________________________________

_____________________________________________________________________________________

_ I vår familj har vi för vana att
  uppmuntra och ge positiv respons      dela hemarbetet

  ha en för alla trygg och vanligen harmonisk atmosfär       berätta om dagens händelser

komma överens om regler tillsammans   ha en gemensam matstund dagligen

Upplever du att du behöver stöd i ärenden relaterade till uppfostran av ditt barn?
  ja   nej         vi får redan stöd   vi har fått stöd

Orosmoment eller resurskrävande förändringar i familjen vilka påverkar barnets välbefinnande

Förekommer i er familj:

  långtidssjukdomar (fysiska/psykiska)        svårigheter att orka, utmattning eller depression

  otrygghet eller våldsamhet   beroende
  problem i relationerna mellan familjemedlemmarna    ekonomiska bekymmer
  sorg eller förluster   något annat aktuellt?

Får ni vid behov stöd för att vardagen ska fungera?   ja   nej

Finns det något speciellt ni vill diskutera? (t.ex. förändringar i familjen, barnets utmanande beteende,

föräldraskapet)   ja   nej

Vad gläder dig hos ditt barn? ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_ Familjens styrkor

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_ Har du annat du vill diskutera under den kommande hälsoundersökningen?

_____________________________________________________________________________________

_

_____________________________________________________________________________________

_ Följande personer var med och fyllde i blanketten:

_____________________________________________________________________________________

_

 ________________________________________________________________________________

_



Sänd


