
Fortsättning på baksidan 
 

Levnadsvanor och livsomständigheter 
 
 

På uppdrag av landstinget frågar vi varje år patienter om deras levnadsvanor.  

Så om du inte redan nyligen gjort det får du gärna fylla i formuläret och lämna det till den vårdgivare du skall 

träffa. Kryssa i det alternativ som överensstämmer bästa med dina levnadsvanor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- 1 standardglas motsvarar antingen 1 glas vin, 33 cl starköl, 4 cl starksprit,  
50 cl cider eller 50 cl folköl. 

 

 

 

 
 

- Intensivkonsumtion innebär att man dricker minst 4 standardglas  
vid samma tillfälle. 

 
 

Livssituation   

□ Jag är i dagsläget utsatt för hot eller våld i en nära relation eller i min närhet vnr01  
□ Jag har aldrig upplevt hot eller våld i en nära relation eller i min närhet vnr02 
□ Jag har tidigare i livet upplevt hot eller våld i en nära relation vnr04 

Tobak - Rökning   

□ Aldrig rökt  rök00  
□ Röker, men inte dagligen (ex. feströker) rök02  
□ Röker 1-9 cigaretter/dag  rök04  
□ Röker 10-19 cigaretter/dag  rök05  
□ Röker 20 cigaretter eller fler/dag  rök06  
□ Röker annat än cigaretter (ex. vattenpipa) rök08  
□ Slutade röka för mindre än 6 månader sedan rök10  
□ Slutade röka för mer än 6 månader sedan rök11  

Tobak - Snus   

□ Har aldrig snusat  snus00  
□ Snusar, men inte dagligen (ex. festsnusar) snus02  
□ Snusar 1-3 dosor/vecka  snus04  
□ Snusar 4-6 dosor/vecka  snus05  
□ Snusar 7 dosor eller fler/vecka  snus06  

□ Slutade snusa för mindre än 6 månader sedan snus07  
□ Slutade snusa för mer än 6 månader sedan snus08  

Alkohol 1.   

□ Dricker mindre än ett standardglas/vecka eller om du är helnykterist alk00  
□ Dricker 1 – 4 standardglas/vecka alk01  
□ Dricker 5 – 9 standardglas/vecka  alk02  
□ Dricker 10 – 14 standardglas/vecka  alk03  
□ Dricker 15 eller fler standardglas/vecka alk04  

Alkohol 2.   

□ Aldrig intensivkonsumtion alki00 
□ Intensivkonsumtion <1ggr/månad  alki01  
□ Intensivkonsumtion varje månad alki02  
□ Intensivkonsumtion varje vecka  alki03  
□ Intensivkonsumtion dagligen  alki04  



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

- För att få fram totalt antal aktivitetsminuter räknar man samman: 2 x antalet träningsminuter  

(hög intensitet) + antalet minuter vardagsmotion (måttlig intensitet). 

 Matvanor  

Hur ofta äter du grönsaker och/eller rotfrukter  
(färska, frysta eller tillagade)? 

□ En gång i veckan eller mindre 0p 
□ Några gånger i veckan 1p 
□ En gång per dag 2p 
□ Två gånger per dag eller oftare  3p 

Hur ofta äter du frukt och/eller bär  
(färska, frysta, konserverade eller juice)?  

□ En gång i veckan eller mer sällan 0p 
□ Några gånger i veckan 1p 
□ En gång per dag 2p 
□ Två gånger per dag eller oftare 3p 

Hur ofta äter du fisk och skaldjur  
(som huvudrätt, i sallad eller som pålägg)?  

□ Några gånger per månad eller mer sällan 0p 
□ En gång per vecka 1p 
□ Två gånger i veckan 2p 
□ Tre gånger i veckan eller oftare  3p 

Hur ofta äter du fikabröd, choklad/godis, chips eller läsk/saft?  

□ Två gånger per dag eller oftare  0p 
□ En gång per dag 1p 
□ Några gånger i veckan  2p 
□ En gång per vecka eller mer sällan  3p 

Total poängsumma: 

0-4 poäng: Ej enligt kostrekommendationerna  mat05 
5-8 poäng: Når inte rekommendationerna fullt ut  mat04 
9-12 poäng: Följer i stort sett rekommendationerna  mat03 

 
 

Namn: 

Personnummer: 

Droger   

□ Jag har aldrig använt droger drog00  
□ Jag har använt droger för mer än ett år sedan drog01 
□ Jag har använt droger senaste året drog02 
□ Jag har använt droger senaste månaden drog03 

Om du använt droger skriv gärna ned vilka droger det rör sig om: 
 
 

Fysisk aktivitet 1.   

□ Är stillasittande mindre än 8 timmar/dag tidsit01  
□ Är stillasittande 8 timmar eller mer/dag tidsit02 

Fysisk aktivitet 2.   

□ 0-89 aktivitetsminuter/vecka totfys01 
□ 90-149 aktivitetsminuter/vecka totfys02  
□ 150 el mer aktivminuter/vecka totfys03 

FaR-recept  Fysisk aktivitet på recept   

Har du ett pågående FaR-recept?   
□ Ja   
□ Nej   


