Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Label
Navn.
Cpr-nummer:
Adresse:
by:

SPØRGESKEMA om personlige forhold, helbred og arbejde
Oplysningerne i dette spørgeskema vil blive brugt som udgangspunkt for samtalen på
Arbejdsmedicinsk afdeling. Oplysningerne behandles fortroligt. Du kan hente spørgeskemaet på
www.sydvestjysksygehus.dk/arbejdsmedicin under patientinformation, hvis du vil udfylde det på din
PC
Personlige oplysninger:
Telefonnummer/mobilnummer
Evt. mailadresse

Uddannelse
Skoleuddannelse afsluttet

Årstal
Med (skriv hvilken)

□
□
□

Sygemeldt siden ______ (dato)
Arbejdsløs siden _______(dato)
Andet (flexjob/pension/efterløn siden _____ (dato)

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Spørgsmål om Helbred
De seneste indlæggelser og undersøgelser på sygehus eller ved speciallæge:
(kopi af undersøgelsen må gerne vedlægges, hvis du har dem).
Årstal

Sygehus/afdeling/speciallæge

Sygdom

Medicin:
Navn på medicin/tabletter

Hvad tager du medicinen for

Antal dgl./uge

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Spørgsmål om Arbejde:
Nuværende (eller seneste) arbejdsplads:
Firma:
Adresse:
Telefonnr.:
Hvornår blev du ansat
Hvilket fag/stilling
Hvad er din arbejdsopgave
Hvis du er fratrådt,
skriv dato for fratrædelse
Fagforening:
Tidligere ansættelsesforhold, siden du startede på arbejdsmarkedet
Evt. kan du vedlægge din jobliste/CV i stedet.
Fra – til (Årstal)

Vigtigt!!

Arbejdsgiver

Adresse

Fag/stilling

Hvis du har arbejdet med kemikalier, som du mener, har haft betydning for udvikling af din sygdom,
så medbring datablade(kan skaffes via din sikkerhedsrepræsentant eller arbejdsleder)
Hvis der foreligger arbejdsbeskrivelser af hvordan du udfører dit arbejde, eller du har billeder/video,
der kan vise hvordan du arbejder, vil vi gerne have du tager dem med.

Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

Spørgsmål om arbejdsevne
Din nuværende arbejdsevne sammenlignet med da den var bedst.
Forestil dig at din arbejdsevne er 10 point værd, når den er bedst. Hvor mange point vil du give din
nuværende arbejdsevne?
0
1
2
Ude af stand til at arbejde

3

4

5

6

7

8

9

10

Hvad håber du Arbejdsmedicinsk Afdeling kan gøre for dig?

□
□
□
□
□
□
□
□

Hjælp til at finde ud af hvad jeg fejler
Hjælp til at finde ud af, om sygdommen har sammenhæng med arbejdet.
Hjælp til at ændre arbejdsmiljøet eller usunde påvirkninger i arbejdet
Hjælp til arbejdsfastholdelse, omplacering eller særlig indretning af arbejdsplads.
Hjælp til erhvervsvejledning og/eller revalidering
Hjælp til arbejdsskadesag
Ved ikke hvorfor jeg er henvist
Andet, skriv nedenfor.

Bedste arbejdsevne

