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Patientuppgifter Datum 

Namn*

Personsignum/födelsedatum*

I vilken ålder har du haft blödningssymptom? (t.ex. som barn, alltid, under de senaste åren)

Har du blödningssymptom som har en inverkan 
på vardagen eller som krävt läkarbesök? Ja Nej

Har du någonsin fått diagnosen anemi?  
Orsak och behandling: 

Ja Nej

Har du någonsin fått diagnosen blödningssjukdom?  
Diagnos:

Ja Nej

Ange läkemedel samt naturläkemedel som du har använt under de senaste 30 dagarna (namn och dos):

Finns det blödningsbenägenhet i släkten? 
Ifall svaret är ja, förklara närmare: 

Ja Nej
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Blödningssymptom – har du någonsin haft följande blödningssymptom? 

Näsblod 

När har du haft näsblod? (t.ex. som barn, alltid, under de senaste åren) 

Hur många gånger per år? < 1 1-5 5-15 > 15

Hur länge varar blödningen vanligen? < 1 min 1-10 min > 10 min

Endast läkarkontroll 

Bränning eller tamponering 

Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon) 

DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling 

När har du haft blåmärken? (t.ex. som barn, alltid, under de senaste åren)

Blåmärkenas storlek vanligen: < 1 cm > 1 cm omfattande (större än handflatan)

Mängd blåmärken (större än 1 cm) per gång: ≤ 5 > 5

Endast läkarkontroll 

DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling 

Ja Nej

Har du besökt läkare pga näsblod? Ja Nej

Anlag för blåmärken Ja Nej

Blåmärken utan skada eller efter minimal skada: Ja Nej

Har du besökt läkare pga anlag för blåmärken? Ja Nej
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Endast läkarkontroll 

DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling 

Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet 

Blödningstyp: Blödning i samband med tandsprickning 

Spontan blödning i tandköttet (som börjar av sig själv) 

Tandköttet blöder efter tandborstning 

Blödning efter att du har bitit dig i läppen eller tungan 

Hur länge varar blödningen vanligen? < 10 min  > 10 min

Endast läkarkontroll 

Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet 

Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon) 

DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling 

Blödning efter tandutdragning 

Endast läkarkontroll 

Nya stygn eller tamponering

Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon) 

DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling 

Hur många gånger per år? < 1 1-5 5-15 > 15

NejJa, antal:Har du fått tänder utdragna? 

Hur länge varar blödningen vanligen? < 10 min > 10 min

I samband med hur många tandutdragningar har det förekommit avvikande blödning (om möjligt, ange också årtal): 

Små sår blöder rikligt Ja Nej

Har du besökt läkare pga blödning från små sår? Ja Nej

Blödningar i munhålan Ja Nej

Har du besökt läkare pga blödningar i munhålan? Ja Nej

Har du besökt läkare pga avvikande 
blödning efter tandutdragning?

Ja Nej
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Har du genomgått operationer?

Blödning under eller efter operationer 

I vilka operationer har det förekommit avvikande blödning? Vilka operationer (om möjligt ange också årtal)? 

I vilka operationer har det inte förekommit avvikande blödning (om möjligt ange också årtal)? 

Åtgärder på grund av avvikande blödning 
i samband med operation:

Endast läkarkontroll 

Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet 

Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon) 

DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling 

Blod i urinen

Spontan blödning (som börjar av sig själv) 

Blödning i samband med annan sjukdom (urinvägsinfektion, 
urinvägsstenar, sjukdom i njurarna eller i urinblåsan) 

Hur många gånger per år?

Synligt blod i urinen: 

Har du besökt läkare pga spontan 
blödning i mag-tarmkanalen? 

Endast läkarkontroll 

Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet 

Järnbehandling 

DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling 

NejJa, antal:          

Ja Nej

< 1 1-5 5-15 > 15

Ja Nej

Ja Nej
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Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon) 

Järnbehandling 

Efter skada 

Utan skada (spontan blödning) 

Endast läkarkontroll 

Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet 

DDAVP (Octostim) eller substitutionsbehandling 

Blodtransfusion 

Endast läkarkontroll 

Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet 

DDAVP (Octostim) eller substitutionsbehandling 

Blodtransfusion 

Spontan blödning (som börjar av sig själv) 

Blödning i samband med annan sjukdom (magsår, förhöjt
blodtryck i portasystemet, hemorrojder, angiodysplasi)

Endast läkarkontroll 

Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet 

Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon) 

DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling 

 Blödningar i musklerna Ja Nej

Blödningar i mag-tarmkanalen (magsäcken, tarmen) Ja Nej

Hur många gånger per år? < 1 1-5 5-15 > 15

Har du besökt läkare pga spontan blödning i 
mag-tarmkanalen? 

Ja Nej

Har du besökt läkare pga blödningar i lederna? Ja Nej

Blödningar i lederna

Efter skada 

Utan skada (spontan blödning) 

Ja Nej

Har du besökt läkare pga blödningar i lederna? Ja Nej
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Vilket/vilka (om möjligt, ange också årtal): 
(t.ex. blödning i navelsträngens stump, blödning in i ögat, blödning i brösthålan, förlängd blödning i samband med 
blodprovstagning eller vaccination, ovulationsblödning)

Har du besökt läkare pga andra avvikande blödningssymptom? Ja Nej

Endast läkarkontroll 

Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet 

Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon) 

DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling 

Blödningstyp: Hjärnblödning (intracerebral blödning, ICH) 

Subarachnoidal blödning (SAH) 

Subdural blödning (SDH) 

Epidural blödning 

Efter skada 

Utan skada (spontan blödning) 

Blödningar i centrala nervsystemet Ja Nej

Andra avvikande blödningssymptom Ja Nej
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Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon) 

FÖR KVINNOR

När har menstruationerna varit rikliga? (t.ex. i tonåldern, alltid, under de senaste åren, före klimakteriet) 

Frånvaro från skolan/jobbet på grund 
av rikliga menstruationer: 0–2 > 2 gånger per år

Endast läkarkontroll 

Preventivpreparat (t.ex. p-piller) 

Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon) 

Järnbehandling 

Skrapning, uterektomi eller annan kirurgisk åtgärd 

DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling 

Sjukhusvård på grund av rikliga menstruationer 

Använder du för tillfället något preventivpreparat
(p-piller eller dylik)? NejJa, preparat:

Är du gravid? NejJa, graviditetsvecka:
Rikliga menstruationer Ja Nej

Finns det någon annan möjlig orsak till det rikliga blodflödet? NejJa, vilken:

Hur länge varar menstruationsflödet i genomsnitt, i dagar? 

Hur ofta måste mensskydd bytas under dagarna med riklig 
mens (ange timintervall)? 

Koagel (levrat blod) i menstruationsflödet: Ja Nej

Har du besökt läkare pga rikliga menstruationer: Ja Nej

Avvikande blödning under eller efter förlossning 

Behandling av blödning under eller efter förlossning: Endast läkarkontroll 

Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon) 

Järnbehandling 

Skrapning 

DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling 

Uterektomi eller livmoderartärembolisering 

Har du genomgått förlossningar? NejJa, antal:

Vid hur många förlossningar har det förekommit 
avvikande blödning (under förlossningen)? 

Vid hur många förlossningar har det förekommit 
avvikande avslag (blödning efter förlossningen)? 

Hur länge har avslaget varat, i veckor: 

Har du besökt läkare pga avvikande avslag? Ja Nej
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