Spørgeskemaer
Spørgeskema - arbejdsbetingede hudlidelser
Dette spørgeskema er relevant, hvis der er rejst mistanke om, at du har en arbejdsbetinget hudsygdom
og at denne er anmeldt til arbejdsskadestyrelsen.
Når du har fået en tid hos vores hudlæger til undersøgelse og speciallægeerklæring, bedes du forinden
udfylde dette skema og sende det til klinikken
Din besvarelse er vigtig for at sikre en præcis og grundig vurdering af i hvilket omfang at din sygdom er
arbejdsrelateret

1. Nævn hér allergier, som er fundet ved allergiundersøgelser
Resultater af allergiundersøgelser foretaget hos læge eller på hospital:

2. Har du mistanke om andre allergier nævnes de hér

3. Har du haft børneeksem, astma eller høfeber?

4. Har du familiemedlemmer som har eksemsygdomme eller allergier?

5. Hér angives tidligere indlæggelser på hospital
Husk at angive tidspunkt, sted og årsag

6. Angiv hvilke behandlinger du får
Der skal angives hvilke former for lægeordineret medicin du får (husk også creme og hudpleje).
Anvender du naturmedicin (tabletter, zoneterapi, akupunktur o.a.) skal det også nævnes. Angiv også alle
alternative behandlinger.

7. Uddannelses- og jobforløb
Her angiver du dine uddannelser og arbejdsansættelse.
- Det er vigtigt at du starter med din skoleuddannelse, og at du er detaljeret med tid og sted samt
aktivitet; f. eks.: 1992 9. klasses eksamen, Århus skole 1992-1993; Au Pair; Washington, USA 1993-94:
Arbejdsledig 1994-1997: Social og sundhedsuddannelse, Århus 1997-1998: Barsel 1998 til d.d., Sosu
assistent; Mårslet sygehus

8. Hvornår startede nuværende hudlidelse, og hvad beskæftigede du dig med?

Angiv hér årstal og ansættelsesbeskrivelse. Angiv så præcist som muligt din arbejdsfunktion (husk at næ
vne eventuelle stoffer, kemikalier, gasarter og væsker du udsættes for. (gerne detaljeret)). Hvordan er di
ne hygiejniske rutiner (f. eks. håndvaske)

9. Har der været bedring i weekends og/eller ferier?

10. Angiv hér forhold der enten forbedrer eller forværrer hudsygdommen
(f. eks.: bedring om sommeren? forværring ved kontakt med vand? etc)

11. Din sociale situation?
Bor du i hus eller lejlighed? Hvem bor i husstanden? Hvem tager sig af huslige pligter?

12. Brug af værnemidler?
Angiv hér hvor meget og hvordan du bruger værnemidler i dit arbejde; f. eks. brug af handsker ved
manuelt arbejde.

13. Hvad er dine job-planer for fremtiden?
Fortsætte i nuværende branche? Ny uddannelse eller videreuddannelse? Pensionering?

14. Angiv hér evt. andre forhold som du finder væsentlige.

