Frågeformulär om hälsa

för patienter med handeksem

Var vänlig ange hur ofta du varit besvärad av följande situationer de senaste sju dagarna
Jag är besvärad av hudåkomman på mina händer…

Aldrig Sällan Ibland Ofta

Hela
tiden

… som gör ont.











… som begränsar/försämrar mig i mitt arbete.











… som begränsar/försämrar mig i det dagliga
hushållsarbetet











… därför att jag behöver använda handskar.











… som gör att jag känner mig frustrerad.











… som kliar.











… därför att behandlingen är tidskrävande.











… som gör att jag känner mig förargad.











… som orsakar sömnproblem.











… som gör att jag känner mig orolig för framtiden.
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Frågeformulär om hälsa

för patienter med handeksem
Var vänlig och tänk på att svaren skall handla om de senaste sju dagarna och bara om
huden på dina händer!

Jag är besvärad av hudåkomman på mina händer…

Aldrig Sällan Ibland Ofta

Hela
tiden

… som ger mig sprickor.











… som begränsar/försämrar mig i mina fritidsaktiviteter
(t.ex. sport, spela ett instrument, hobbies)











… därför att jag behöver använda krämer.











… som orsakar problem när jag tvättar mig.











… som orsakar problem när jag klär mig.











… som ger mig känslan att jag behöver gömma mina
händer.











… därför att det leder till att jag undviker kontakt med
andra människor.











… därför att jag behöver träffa en läkare.











… som gör att jag känner mig ledsen/ deprimerad.











… på grund av rodnaden.
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Frågeformulär om hälsa

för patienter med handeksem

Var vänlig och tänk på att svaren skall handla om de senaste sju dagarna och bara om
huden på dina händer!

Jag är besvärad av hudåkomman på mina händer…

Aldrig Sällan Ibland Ofta

Hela
tiden

… som gör att jag känner mig irriterad.











… därför att jag behöver undvika kontakt med vissa
saker.











… som blöder.











… därför att jag är orolig för biverkningar av
behandlingen.











… som påverkar mitt familjeliv och vänskapsrelationer.











… på grund av behandlingskostnaderna som jag
behöver betala själv.











… som gör att jag känner mig generad.











… på grund av torrheten.











… när jag rör vid min familj eller partner











… som gör att jag känner mig nervös.
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