
ffirmtms ffi$rnr.t11;

CVeiord netr Vu,r:de,rri ng 
. 
åf al l e sym pto m e rn,es,svæ nh ed sgr:ådi ffiS) :.

Hvor generende er Deres allergisymptomer generelt?

(Sæt "*" på linien, 0: ikl<e generende, l0: værst tænl<eligt generende);

0 r0

H'år", Der:es mor - , r, .,§øs]<ende

af nedenstående al lergisygdomme:

Pollen

Pelsdyr

H usstøvm ider

Sl<immelsvampe

Ku ldeist øv I stærl<e dufte

Har De jævnligt symptomer fra

eller bør.n.:
. ,..i

'Al,lergi, .

en ,,e]ler .fte,re

Ano,et. ,, ,A§tma Høfbberllrelår"ssnue

Har. De }ævnligl sympto,rmer fr"a n'æ§e/øjne?

Hvis' ja, hvor.når",1 begynote ,de?

HVor genel.et eriDe af ,hVert af,,disse s.ymptomer?

H,v,i:§ deti,,er: forsl<el p,å' Deres

: Moigen ,, . ' Aften, :

symplome,r; hvor:når er: de ,da,vær:st?

Årstid:

)a Nel
Nævn,, 3,.å!<tiVitete[,,De §ø§er at]unogå elter føler ubehag ved gr"undet

De res al I ergi sym ptomer: (F, el<s. gåtu re, cyl<l i ng, dans, h avearbej de,

sport, leg med l<æledyr o,s,v.)

L Al<tivitet:

Hlsmm.., , 
. 

Arbejde

2.,Aldivitetr

3. al«iviteti

Hvor nedsat føler De generelt, Deres livsl<valitet er?

(Sæt "x" på linien, 0: ikke nedsat, l0: meget nedsat):

o

' "' '' I , lkl<e:g'eneret , Lidt §eneret
0l

N æsel<løelnysen:

lætltrlstoppet næse:

Løbende næse:

Øjenkløe: , ,, r, I

Røde qne:
1-\.^ ^. .. .l-^^ ^ -l ^ ^-:.^ ^.tJpsvurmece Øjne:

Rindende øjne:

Udløses ovenstående sy,mptomer af l

Noget generet Meget generet
-)?

r0

hvilke:

hvill<e:

.lt,

Jeg arbejder med eller har arbejdet med:

Omgivelser
Er der: ,el1ei,han dei Været,dyr i

H,vi,s,ja,,fivillas; . , ',

husstanoen

hVor"hår:
Ja Nej

Hvis ja, hVor"når,^ begyndte d.e?

Pelsdyr.: ,i , ,1,,

H usstøvmider

Sl<immelsvampe

Ku lldeist øv I srtæilie o ufte

Er der, muglu ,f glsl<ader i dine omgivelser:?

Dannes der dug på indersiden af ruderne

i Deres omgivelser?

Er der væg-til-væg tæppe i boligen?

Vasl<er De Deres dyne/rullemadras/pude?
Ei, Der:e§ maor:as mere end 5 år gammel?

Tobak

Jeg har aldrig røget

Hvor geheiet er Deraf hver:t af disse s,ymptomef?, ,,,, , ,

' ' , lld<e generet Lidt geneiet :Nog*t 
genier'et

o

Andenød
Vågner",ved ånde nød 'i : r,i

Cpspyt/slim

Fysisl< anstrengelse

Udløses ovenstående symptomer af,

lu,ngerrne,? Jæ

)a

Ja

)a

)a

ja

Ja

N,ej

Nej

Nej
Net

N*j

Ja N.ej

Meget,generel
-1
1

hvill<e:

hvill<e:

j,eg beg ndte,,at ryg€, ca jeg var: (sæt r^ing oL1,t - gerne ,fler"e * hvis p,ause)

Jeg oph ørte med at ryge, da jeg var (sæt ring om - gerne flere)

Røg/ryger Cigaretter Crgar Cerutter Pibe

Røglryger i gennemsnit pr: dag:

lnhalerer De?, ,

Rlges der,i Der:es omgive,lser?

Medicinforbrug

Nej
Nuj

H ar De s;rm ptom er,,fi"a huden?,E eks, va I dsom klØeluoi læVe e'm

)tæ Nej

HVis ja, hvornår: begylndte: de?

l'{von på kr:oppen?

Hvor mange dage
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.Hvotl't0r:.tfølerDegenerelt,De.iesmediCinfofbrugerl?
(Sæt "*" på linien,0: lille, l0: stort):

om åiet?

Giver fødevarer, f.el<s, frugter; grøntsager: nødder: mæll< eller æg,

symptomer i munden/svælget, huduo,slet,eller diarrp§J , 
',

Jra Nej

Hvis ja, hvornår, beg;1,n,dte de?

Hvilke fbdevarerr giver, Dern syrnptomel{

,Hvor. 
rr,ran§e t mer efter indtagelsen optr:æder sy-n'lptomerrne?
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