
 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt for din fremtidige behandling, at du svarer 100% 

ærligt på denne folder! 

 

Patient- og helbredsoplysninger:  

 

Cpr-nr.:______________  Navn:_________________________

  

Adresse: ___________________________________________
   

Postnummer og by: __________________________________ 

Mobil:______________ Tlf. nr.: _______________                         

E-mail: ____________________________________  

Er Du medlem af sygeforsikringen ”danmark”? ____________ 
 Hvis ja, hvilken gruppe? ____________ 

Vi indberetter daglig elektronisk til ”danmark” – er du interesseret 
i dette?(sæt kryds) JA:  ____          NEJ: ______ 

Kontaktperson:_____________________________________ 

Egen læge: _________________________________________ 

Evt. sygehus du er tilknyttet: ___________________________ 

Tidligere tandlæges navn: _____________________________ 

Hvornår har du sidst været til tandlæge? _________________ 

Ønsker du indkaldelse til regelmæssigt eftersyn? (Sæt kryds) 

Mail: _______ SMS:_____  Postkort: __________ 

  JA NEJ EVT.MEDICIN ANDET 

Har du demens?         

Er du gravid?          

Ryger Du?  
        

Hvor mange om dagen?  

Drikker du alkohol?  

        Hvor mange genstande om 
ugen? 

Bruger du el-tandbørste?          

Hvilken tandpasta bruger du?          

Tager du håndkøbsmedicin? 
        

Hvis ja, hvad og hvor meget?  

Tager du naturmedicin? 
        

Hvis ja, og hvad og hvor ofte?   

Tåler du penicillin?  
 

        

Tåler du latex?  (gummi) 
 

        

Tåler du jod?  
 

        

Tåler du klor/klorhexidin?  
 

        

Tåler du bedøvelse?  
 

        

Tandlægehuset i Jyderup  
 Jernbanevej 35 
4450 Jyderup              Tlf: 59 27 64 90 

Tak for din tålmodighed!   

Dato:   Underskrift:  



Hvad arbejder du som?   ____________________________ 

Er du på pension/overførselsindkomst/kontanthjælp?  Hvis ja, hvilken? 

__________________________________________________ 

 

Husk! Ved medicin forstås piller, tabletter, stikpiller, kapsler, creme, plaster, 
spray, injektion, vagitorier og andet! 

  JA NEJ EVT. MEDICIN ANDET 

Har du en hjertesygdom?  
Hvilken?  

        

Har du forhøjet blodtryk?          

Er du i behandling med 
blodfortyndende medicin?  

       

Har du kunstig hjerteklap?  
 

        

Har du pacemaker?  
 

        

Lider du af hævede ben, ankler 
eller fødder?  
 

        

Har du sukkersyge? (Diabetes) 
Hvilken type?  

        

Har du epilepsi? 
 

        

Har du en stofskiftesygdom? 
 

        

Lider du af knogleskørhed?  
 

        

 

 

 

 

  JA NEJ EVT. MEDICIN ANDET 

Får du, eller har du fået 
strålebehandling? 
Hvilket sygehus har/havde 
ansvar for behandlingen? 

    

Får du, eller har du fået 
kemobehandling?  

        
Hvilket sygehus har/havde 
ansvar for behandlingen? 

Er du i behandling med 
antidepressiv?  

        

Har du allergi? Hvis ja, hvilken? 
  

        

Har du fået indopereret organ?          

Har du fået indopereret hofte, 
knæ eller andet led?  

        

Lider du af anden alvorlig 
sygdom?  

        

Har du, eller har du haft 
leverbetændelse/hepatitis?  

        

Har du haft gigtfeber?  
 

        

Har du fået konstateret 
HIV/AIDS? Hvornår? 

        

Har du gigt?  
 

        

Har du nedsat bevægelse af 
hænder og/eller arme?  
 

        

Har du nedsat syn?  
 

        

Har du nedsat hørelse?  
 

        


