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Patient spørgeskema 

Efternavn, fornavn, hr. / fru  ........................................................................................................ 

Sted, dato  ........................................................................................................ 

a) Liste over symptomer 

Hvor ofte har du oplevet følgende sundhedsproblemer indenfor de sidste 30 dage? 

Marker venligst i de relevante bokse udfor hver linje. 

Symptomer Aldrig Sjældent Sommetider Tit Meget tit Hvis ja, fra 
hvornår 
(måned/år) 

Angst      / 

Trykken i brystet      / 

Depression      / 

Koncentrationsbesvær      / 

Rastløshed/spændinger      / 

Hyperaktivitet      / 

Irritabilitet      / 

Udmattelse      / 

Træthed      / 

Anomia (problemer med ord)      / 

Glemsomhed      / 

Hovedpine      / 

Svimmelhed      / 

Søvnproblemer      / 

Støjfølsomhed      / 

Trykken for ørerne      / 

Susen i ørerne, tinnitus      / 

Brændende fornemmelse i øjnene      / 

Nervøs blære, vandladningstrang      / 

Hjertebanken      / 

Blodtryks problemer      / 

Muskelspænding      / 

Led smerter      / 

Hud problemer      / 

Andre (angiv disse) 
…………………………………….. 

     / 

Andre (angiv disse) 
…………………………………….. 

     / 
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b) Variation i helbredsproblemer afhængig af tid og sted 

Hvilke helbredsproblemer opfatter du som de mest 
alvorlige? 
 
 

 

Siden hvornår har du haft disse helbredsproblemer? 
 
 

 

På hvilke tidspunkter opstår disse 
helbredsproblemer? 
 
 

 

Er der et sted, hvor disse helbredsproblemer 
forværres eller er særligt alvorlige? (f.eks. på 
arbejdspladsen, i hjemmet) 
 
 

 

Er der et sted, hvor disse helbredsproblemer aftager 
eller forsvinder helt? (f.eks. på arbejdet, derhjemme 
og andre steder, hjemme hos en ven, på ferie, i 
weekenden, i skoven) 
 
 

 

Hvad er din forklaring på disse helbredsproblemer? 
 
 
 
 

 

Oplever du stress, for eksempel som følge af 
ændringer i dit personlige liv eller på arbejdet? 
 
 
 

 

Angiv alle de miljømæssige vurderinger, målinger 
eller foranstaltninger, der er foretaget indtil nu. 
 
 
 

 

Angiv eventuelle lægelige diagnoser og 
behandlinger foretaget indtil nu. 
 
 
 

 

Andet 
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c) Vurdering af EMF eksponering i hjemmet og på arbejdspladsen 

 1. Bruger du en mobiltelefon i hjemmet eller på arbejdet? 

 Hvor længe har du brugt den (år / måneder)? ____________ 
 Hvor ofte bruger du den til at foretage opkald om dagen (timer / minutter)? ___________  
 Har du bemærket noget i relation til dine helbredsproblemer? 

 

2. Har du en trådløs telefon (DECT basestation) hjemme (H) eller på arbejde (A) ? 

 Hvor længe har du haft den (år / måneder)? ____________  
 Hvor meget bruger du den om dagen til at foretage opkald (timer / minutter)? ____________  
 Har du bemærket noget i relation til dine helbredsproblemer? 

 

3. Bruger du trådløs internetadgang (WLAN, WiMAX, UMTS) hjemme (H) eller på arbejde (A)?  

 Hvis ja, hvor længe har du brugt den (år / måneder) ____________  
 Hvor ofte bruger du den om dagen (timer / minutter)? ____________  
 Har du bemærket noget i relation til dine helbredsproblemer? 

 

4. Bruger du energisparepærer / lysstofrør i din umiddelbare nærhed (bordlampe, spisebord lampe, 
læselampe, sengelampe) hjemme (H) eller på arbejde (A)?  

 Hvis ja, hvor længe har du brugt dem (år / måneder) ____________  
 Hvor længe er du udsat for eksponering fra dem om dagen (timer / minutter)? ____________  
 Har du bemærket noget i relation til dine helbredsproblemer? 

 

5. Er der en mobilmast (mobiltelefon base) i nærheden af dit hjem (H) eller dit arbejdsplads (A)? 

 Hvis ja, hvor lang tid har den været der (år / måneder)? ____________ 
 På hvilken afstand er den i forhold til dit hjem / arbejdsplads? ____________ 
 Har du bemærket noget i relation til dine helbredsproblemer? 

 

6. Er der nogen højspændingsledninger, transformerstationer eller jernbanelinjer i nærheden af dit hjem (H) 
eller din arbejdsplads (W)? 

 Hvis ja, hvor længe er du eksponeret for dem om dagen (timer / minutter)? ____________ 
 Har du bemærket noget i relation til dine helbredsproblemer? 

 

6. Bruger du Bluetooth-enheder i din bil? 

 Hvis ja, hvor længe har du brugt dem? ____________ 
 Har du bemærket noget i relation til dine helbredsproblemer? 

 


