Lite av varje

1. Vilken födelsevikt hade ditt barn? (Står i BVC-kortet).

gram

2. Vilken födelselängd hade ditt barn?

cm

3. Vilket skallomfång hade barnet vid födelsen?

cm

4. Använde barnets mamma p-piller innan denna graviditet?
• nej
• ja

5. Om ja, under hur lång period hade barnets mamma använt p-piller?
• mindre än 1 år
• 1-5 år
• mer än 5 år

6. Hur många månader innan aktuell graviditet slutade barnets mamma med p-piller?
• mindre än 3 månader
• 3-6 månader
• 7-12 månader
• mer än 1 år
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Medicinfrågor

7. Har ditt barn under senaste året använt någon medicin för astma eller andningsbesvär?
• nej
 gå till fråga 11
• ja

8. Om ja, hur mycket under det senaste året?

Bricanyl, Ventoline
(flytande)
Teovent
(flytande el klysma)
Bricanyl
(granulat)
Theo Dur
(granulat)
Bambec
(flytande)
Bricanyl, Ventoline,
Airomir
(att andas in)
Atrovent
(att andas in)
Pulmicort, Becotide
(att andas in)
Lomudal
(att andas in)
Cortisontabl,
ex Betapred
(löses upp i vatten)

Sammanlagt
mindre än 2mån,
vid behov eller i
kortare perioder.

Sammanlagt i
2-3 mån, regelbundet eller i
kortare perioder.

Sammanlagt i
4-6 mån, regelbundet eller i
kortare perioder.

•

•

•

Sammanlagt i
mer än 6 mån,
regelbundet
eller kortare
perioder.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

9. Om barnet andats in medicin under senaste året, på vilket sätt har detta skett?
Bamse 4:2

2

• medicin i sprayform som andats in via metall- eller plastbubbla (spacer)
• medicin i lösning som andats in via el- eller luftdriven inhalationsapparat

10. Om Pulmicort eller Becotide andats in under det senaste året, vilken har varit den
vanligaste dygnsdosen i mikrogram? (Se förpackning)
• 100-200 mikrogram
• 300-400 mikrogram
• 500-800 mikrogram
• mer än 800 mikrogram

Lite om barnet

11. Har eller har ditt barn haft mollusker?
• nej
• ja, mindre än 10 st
• ja, mellan 11-40 st
• mer än 40 st
• vet ej

12. Har eller har ditt barn haft vårtor?
• nej
• ja, mindre än 3 st
• ja, mellan 4-10 st
• ja, mer än 10 st

13. Har eller har ditt barn haft torr fjällande hud, eventuellt med tendens till sprickbildning,
under främre delen av fotsulan eller stortån? (Flera alternativ är möjliga).
• nej
• ja, har haft
• ja, har nu
• vet ej

14. Har ditt barn fått inopererat plaströr i öronen?
• nej
• ja
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15. Har ditt barn fått bortopererat ”körteln” (adenoiden) bakom näsan?
• nej
• ja

16. Har ditt barn besvärats av diarréer under minst 3 veckor utan säker orsak?
• aldrig
• en gång
• flera gånger

17. Brukar ditt barn ha besvär med förstoppning i perioder?
• aldrig
• ibland
• ofta

Frågor om barnets bostad
(Fråga 18-24 gäller den bostad som barnet mestadels bor i)

18. Vilken typ av bostad bor barnet i?
• flerbostadshus (lägenhet)
• enfamiljshus (villa, parhus, radhus)

19. När är huset byggt?
• före 1940
• 1941-1960
• 1961-1975
• 1976-1985
• senare än 1985

 Vilket år?

20. Hur många personer bor stadigvarande i barnets bostad?
vuxna (18 år och äldre)
ungdomar 5-17 år
barn 0-4 år
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21. Vilken typ av fönster finns det i bostaden?
• tvåglasfönster
• treglasfönster
• både två och treglasfönster

22. Förekommer kondens (imma längs hela underkanten och minst 2 cm högt) på insidan av
fönsterrutorna i sovrum vintertid (nov-mars)?
• nej, förekommer inte
• ja, men beror på vädret
• ja, förekommer ofta

23. Förekommer kondens (imma längs hela underkanten och minst 2 cm högt) på insidan av
fönsterrutorna i vardagsrum vintertid (nov-mars)?
• nej, förekommer inte
• ja, men beror på vädret
• ja, förekommer ofta

24. Vilken typ av ventilationssystem finns i bostaden?
• självdragsventilation
• mekanisk frånluft
• annat
• vet ej
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Frågor för att kunna bedöma barnets exponering för trafikavgaser

25. Har barnet alltid bott i nuvarande bostad?
• ja
 gå till fråga 27
• nej, har flyttat

• 1 gång
• 2 gånger
• 3 gånger eller mer

26. Om nej, på vilken/vilka adresser har barnet tidigare bott?
Gatuadress

Kommun

1
2
3

Frågor om barnomsorg

27. Har ditt barn någon form av barnomsorg för närvarande?
• nej
 gå till fråga 32
• ja

28. Vilken typ av barnomsorg?
• barnomsorg utanför hemmet, t.ex. daghem eller dagmamma
• barnomsorg i det egna hemmet, t.ex. barnflicka
• trefamiljsystem
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29. Om barnomsorg utanför hemmet, på vilken adress vistas barnet?
Gatuadress

Kommun

30. Hur många timmar i genomsnitt/vecka har ditt barn vistats i sin ordinarie omsorgsform de
senaste 12 månaderna?
Ca
timmar /vecka

31. Hur många barn finns det i barngruppen? (Om barnet har dagmamma/dagbarnvårdare,
inkludera även hennes egna barn).
Ca
barn

32. Har ditt barn tidigare haft någon form av barnomsorg?
• nej
• ja

33. Vid vilken ålder började ditt barn på daghem eller hos dagmamma/dagbarnvårdare?
Ca
månader

34. Har ditt barn haft flera olika barnomsorgsplatser?
• nej
• ja
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35. Vid vilket daghem eller hos vilken dagmamma hade ditt barn sin huvudsakliga
barnomsorg mellan:
Antal
barn i
gruppen Gatuadress

Kommun

1-2 år • daghem
• dagmamma
2-3 år • daghem
• dagmamma
3-4 år • daghem
• dagmamma

36. Har ditt barn hos någon av de tidigare dagmammorna/dagbarnvårdarna eller på
daghemmet utsatts för/kommit i kontakt med något av nedanstående?

1-2 års ålder

2-3 års ålder

3-4 års ålder

Nuvarande

Tobaksrökning

Husdjur

Vilket/vilka

Gasspis

• nej
• ja, dagligen
• ja, mera sällan
• vet ej
• nej
• ja, dagligen
• ja, mera sällan
• vet ej
• nej
• ja, dagligen
• ja, mera sällan
• vet ej
• nej
• ja, dagligen
• ja, mera sällan
• vet ej

• nej
• ja 

• katt
• hund
• gnagare

• nej
• ja
• vet ej

• nej
• ja 

• katt
• hund
• gnagare

• nej
• ja
• vet ej

• nej
• ja 

• katt
• hund
• gnagare

• nej
• ja
• vet ej

• nej
• ja 

• katt
• hund
• gnagare

• nej
• ja
• vet ej

Var vänlig och kontrollera att alla frågor är besvarade.
Tack för hjälpen!
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Plats för egna kommentarer
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
*** SLUT ***
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