Egenanmälan Wemind Norduppland
Skickas till:
Wemind Norduppland
Att: Remissgruppen
Liljevägen 2
815 28 Tierp

Datum
Anmälare:
Mottagare:

Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Postnr

Ort

Telefon bostad

Telefon arbete

Mobilnummer

Din sociala situation (Familjesituation, arbetssituation m.m.)

Ditt nuvarande psykiska tillstånd (besvär, problem och symtom)

☐ Ja

☐ Nej

Har du någon kroppslig sjukdom/skada? ☐ Ja
Om ja, ange vilken/vilka

☐ Nej

Har du tidigare sökt psykiatrisk hjälp?
Om ja, ange för vad, när och var

Har du husläkare?
Om ja, ange vem

☐ Ja

☐ Nej

Namn

Adress

Telefonnummer

Använder du mediciner/naturläkemedel?
☐ Ja
☐ Nej
Om ja, ange namn och styrka på din/dina mediciner/naturläkemedel

☐ Både och

Namn

Styrka

Använder du alkohol/andra droger?
Hur ofta dricker du
sex ”glas eller mer
vid samma tillfälle?

Aldrig

Mer sällan än en
gång i månaden

Varje månad

Varje vecka

Dagligen eller
nästan varje dag

☐

☐

☐

☐

☐

Hur ofta använder
du andra droger än
alkohol?

Aldrig

2-4 gånger
i månaden

2-3 gånger
i veckan

4 gånger/vecka
eller mer

☐

☐

☐

(se droglista längst bak)

En gång i månaden
eller mer sällan

☐

☐

Om ja, ange vad/vilka droger
Kommentar:

Är du sjukskriven/har sjukbidrag?
Om ja, ange för vad och av vem/vilka

☐ Ja

☐ Nej

☐ Både och

Är det något mer du anser är viktigt att vi får veta (speciella omständigheter/påfrestningar som
påverkar ditt psykiska tillstånd) för att kunna bedöma dina problem?

☐ familj
☐ social miljö ☐ studier
☐ sjukvård ☐ kriminalitet ☐ utsatt för våld

☐ arbete
☐ boende
☐ ekonomi
☐ suicidtankar de senaste dagarna ☐ andra problem

Beskriv:

Hur fungerar du idag?

☐1

☐10

☐ 20

☐ 30

☐ 40

☐ 50

☐ 60

☐ 70

☐ 80

Extremt dålig

Beskriv dina egna synpunkter/önskemål på behandling för ditt psykiska tillstånd/problem

☐ 90

☐ 100
Utmärkt

Övrigt

Har vi ditt samtycke att ta del av andra vårdgivares journaler genom så kallad ”sammanhållen
journalföring” ifall deras uppgifter kan vara relevanta för vår bedömning av din remiss?

☐ Ja

☐ Nej

Om ja, vilken/vilka journaler får vi ta del av?

Tabletter räknas INTE som droger när du fått dem
utskrivna av läkare och du tar dem i rätt mängd

