
FORTÆL MIG LIDT MERE OM DIG SELV 

Navn: Køn Alder Email: Tel:   

Adresse: Postnr. ____________By ___________________________ 

Følelsesbetonede udfordringer f.eks. panik, angst, vrede? 

Graviditets oplevelser/komplikationer, nuværende eller tidligere? 

Nuværende receptmedicin f.eks. mod depression,  frygt, forhøjet  blodtryk? 

Livs-traumer f.eks. emotionelt  misbrug, PTSD, kronisk stress? 

Smerteproblemer, nuværende eller tidligere, akutte eller kroniske? 

Fysiske begrænsninger f.eks. træthedssyndrom, taleevne, bevægelse? 
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Respiratoriske lidelser, f.eks. astma , KOL? 

Skader, gamle og nye, f.eks. bryst, nakke, ryg? 

Fysiske klager f.eks. hovedpine, forhøjet blodtryk, stress symptomer? 

Allergier og overfølsomheder f.eks. mad, miljø? 

Mangler f.eks. ifm. elektrolytter (dysfunktionelle nyrer)? 

Vanskeligheder i relationer eller i sociale udfordringer f.eks. til mand/kæreste, børn, arbejdskollegaer? 

Arbejdsrelaterede udfordringer f.eks. miljømæssigt, urimelige krav, medarbejdere, ledere? 

Indlæringsproblemer f.eks. svigtende opmærksomhed, hukommelse, fokus? 

Problemstilling ved præsentation f.eks. offentlig optræden, eksamen, scenekunst, driftsteknologi - it? 

Er du i forbindelse med en sundhedsprofessionel? Hvis ja, hvilken type behandler? 

Fortæl om din vejrtrækning. Er din vejrtrækning nogen sinde en udfordring for dig, eller et problem? 

Medicinske forhold,  f.eks.  diabetes, hjerte-karlidelser? 

Yderligere kommentarer? 
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