
GRAVIDITET JOURNAL
For at oprette en journal på dig, vil vi gerne bede dig om at udfylde nedenstående så godt som du 
kan inden du kommer ind til undersøgelsen.
Dit efternavn, fornavn og fødselsdato
Dit Mobil tlfnr / dit Fastnettelefonnr. Mobilnr:            Fastnet tlfnr.          
Tåler du penicillin? Har du andre medicinsk 
allergi?

Ingen allergi       Allergi mod: …. 

Din stilling
Din uddannelse
Din etniske baggrund (hvilket land er du fra?)
Ægteskabelig status (understreg) Gift    Enke   Samboende   Single     Andet
Din sidste menstruations første dag (skriv dato) Dd-mm-åå …
Hvor lang er din cyklus (streg under der hvor det 
passer mest til din cyklus). Skiv evt. din 
cykluslænge hvis det ike findes i de nævnte 
kategorier

(21-28)      (28-30)      (28-35)  
(Over 35dage)
(Under 21 dage)
Skriv evt. din cyklus længde her: 

Er graviditeten spontan uden lægehjælp? Ja         Nej, Vi fik fertilitetsbehandling.
Hvilken behandling:

Hvornår er din graviditetstest positiv første gang? Dato: 
Din vægt og din højde Vægt: …      kg       Højde: …    cm.
Rygning Nej      Ja. Hvis Ja: skriv antal per dag:  
Alkohol Nej      Ja. Hvis Ja: skriv antal per ugen: 
Medicin (skriv den medicin som du får dagligt 
her)
Er der komplikationer af din graviditet indtil 
videre?
Understreg det som du har oplevet, der må gerne 
være flere understregninger

Blødning i starten af graviditet
Præeklampsi (svangerskabforgiftning)
Moderkagebiopsi/Fostervandsprøve
Keglsnit operation på livmoderhalsen
Skriv hvornår du fik keglesnit:
Alkohol, medicinforbrug som skader foster

Hvor mange spontane aborter har du haft? Skriv antal her:
Hvor mange provokerede aborter har du fået? Skriv antal her:
Har du været gravid uden for livmoderen? Hvis Ja, skriv antal her:

Fik du fjernet din æggeleder?
Hvor mange gange har du været gravid, inklusiv 
denne graviditet?

Skriv antal her:

Hvor mange børn har du født? Skiv antal her:
Har du tidligere haft følgende
Understreg det du har haft, der må gerne sættes 
flere understregninger

Fibrom, Cyste i æggestokkene
Endometriose, Barnløshedsproblem
Cancer, hvilken type af cancer
      
Andet?

Er du tidligere opereret i underlivet?
Skriv venligst årstal, og hvilke type af operation
Skriv få ord om hvorfor du kommer her i dag?

 Vil du være venlig at aflevere dette skema til sekretæren i receptionen? Tak for hjælpen.


