
Sundhedsprofil
Navn:                                                                                                      Dato:
Adresse:                                                                                                  Tlf:
Mail:         
Skade:                                                                         Hvor:                                
Hvordan:                                                                  Hvornår:                                
Tidligere sygdomme/operationer:

Sæt kryds ved de symptomer som du har oplevet i løbet af de sidste 6 måneder (f.eks. X uddmattelse).
Sæt yderligere en cirkel om de symptomer som du oplever som de mest besværlige, tydelige og vedholdende 
(f.eks. X dårlig fordøjelse). Medbring denne første gang du møder i klinikken.

Tørre øjne, tåget eller uklart syn

Får nemt kuldegysninger i arme, hænder, 
ben og fødder

Ru, skøre negle eller hår

Gener fra vind, hede, støj og skarpt lys

Følelsesløshed, prikken i lemmer ved 
søvn eller indaktivitet

Muskelkramper i bækken, sider, hofter, 
lægge og fødder

Stikkende smerter under mellemgulv, 
mellem ribbenene, i lyske og i bækken-
parti

Tør eller hård afføring

Høj skærende, skarp ringen i ørerne

Svimmelhed, ubehag, hedestigninger 
eller hovedpine på grund af sult, ans-
pændthed eller vrede

Nervøs uro, frygt, rastløs og overstimuleret

Bliver nemt forvirret, mister orienteringen

Følelsesmæssige svingninger 
(ler nemt, græder nemt)

Søvnløshed forbundet med nervøsitet, 
bekymring

Ophidselse, nervøs uro og træthed som 
medfører let, rastløs søvn og livagtige 
drømme  eller mareridt

Behov for kolde drikke, fugtige eller varme 
krydrede fødevarer

Mund- og tungesår

Bliver hurtigt for varm og sveder

Hurtigt rødmen i relation til ansigt, bryst-
kasse, hals og ører

Irritation eller brændende fornemmelse i 
munden, tungen, urinrør



Ømme muskler

Vanskelig sløv, eller dårlig fordøjelse

Hyppige ophobninger af tarmluft og 
oppustethed

Løs afføring eller indtagelse af rå, kold mad

Svingende appetit

Vedvarende følelse af sult efter måltid

Svært ved at tage på, tabe - eller regulere 
vægt

Bliver nemt bekymret, overfokuseret 

Svært ved at fokusere, bliver nemt distra-
heret

Bliver overvældet af detaljer, føler ubehag 
ved forandringer

Kropslig slaphed og energimangel

Får nemt blå mærker, lanvarig og kraftig 
menstruation

Allergier forbundet med åndedrætsorganer

Løbende næse eller tilstoppede bihuler

Hyppige og længerevarende forkølelser,     
perioder med hoste, rømmen eller hals-
betændelse

Morgenanfald af hosten eller nysen

Slim ophobning i brystkasse eller hals

Åndenød, brystsmerter eller hiven efter 
vejret i forbindelse med udmattelse eller 
fysisk anstrengelse

Tørhed eller anspændthed i slimhinder 
eller hud

Hududslet, eksem, nældefeber

Bliver nemt skuffet eller fornærmet

Sensitiv overfor vind, kulde og tørhed

Stivhed i led og muskler

Hævet omkring øjnene

Nedsat sexlyst, mangelfulde seksuelle væsker

Tab eller udtynding af kønshår

Tidlig menstruationsophør, uregelmæssig 
cyklus

Vandladningsbesvær, ofte, sparsomt

Svært ved at blive gravid eller holde på fostret

Svag eller øm nedre ryg, hofter, knæ, ankler 
eller fødder. Nedsat bevægelighed i ryg og led

Mangel på styrke og udholdenhed

Har brug for megen søvn

Nedsat motivation og tendens til apati

Glemsomhed og mental sløvhed

Hævede eller opsvulmede fødder og ankler

Svækket synssans, svag hørelse

Lav summen eller brummen i ørerne

Øm hals om morgenen eller forbundet 
med udmattelse

Bliver nemt slået ud og utilfreds


