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 Anamneseskjema (barnets sykdomshistorie)  
 Fylles ut av barnets fastlege/spesialist og i samråd med foreldre/foresatte.   

 

 

Barnets navn:_____________________________________ 

Fødselsnummer:____________________________________ 

 

 

Er dette første konsultasjon? Ja □ Nei □ 

Hvor lenge har legen kjent barnet?________________________ 

Hvor lenge har legen kjent familien?_______________________ 

 

Har noen i familien (foreldre/søsken) hatt astma, eksem, elveblest, matvareallergi eller 

andre sykdommer som dere tror kan skyldes allergi.  

Ja □ Nei □ 

____________________________________________________________________ 

 

Diagnose: Ja Nei Debut alder Frisk år Grad (se 

siste side) 

Astma      

Eksem      

Matallergi     

Elveblest     

Andre 

allergiplager 

 

    

 

Får barnet piping i brystet, perioder med hoste eller anfall med tungt pust (astma) på 

grunn av ytre faktorer? 

Ja □ Nei □ 

 

Hvis ja, kryss av: Dyr □ Gress □ Infeksjoner □ Værforandringer □  

Matvarer □ Andre □ 

_____________________________________________________________________ 

 

Reagerer barnet på noen matvarer? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Har barnet noen ganger hatt en livstruende reaksjon? Ja □ Nei □ 

Hvis ja, skal barnet ved slik situasjon få adrenalin? Ja □ Nei □ 

Angi hva barnet reagerer på, mengde og forklar symptomene ved allergisjokk:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Har barnet blitt testet ut om barnet kan spise litt og/eller ta på matvarer av det barnet 

reagerer på.  Kan andre spise matvaren i samme rom. Kan barnet spise eggeplomme 

eller eggehvite. Kan barnet kan spise noen andre type fisk ved fisk allergi/ Ja □ Nei □ 

Hvis ja, hva? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Hvem tok denne testen og når? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Har barnet andre allergiske reaksjoner Ja □ Nei □ 

Hvilke, kryss av: 

 

Røyk  Parfyme  Dyrehår  

Muggsopp  Lakk/maling  Insektstikk  

Husstøv  Midd  Dun  

Latex  Fargestoffer  Ull  

Nikkel  Søm/merker 

på klær 

 Skinn  

Høysnue  Evt andre 

allergener 

 

 

Medikamenter: 

 

Angi navn og mengde på preparat barnet bruker: 

Astma: 

 

 

Eksem: 

 

 

Allergi: 

 

 

Objektive undersøkelse av betydning: 

Positive funn ved klinisk undersøkelse (dato): ________________________________ 

Hud: % kroppsaffeksjon av atopisk eksem  □9% □9-36% □36% 

ØNH: 

Lunge: 
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Alvorlighetsgrader av astma 

GRAD BESKRIVELSE 

1. 

Mild 

  

Færre enn 5 episoder med astma årlig. Symptomene og nedsatt aktivitet 

varer mindre enn 1 uke hver gang og ellers lange symptomfrie perioder 

med normal lungefunksjon. 

  

2. 

Moderat 

Fem til ti episoder med astma årlig.  Symptomene og nedsatt aktivitet 

varer mindre enn 1 uke hver gang. Ellers lange symptomfrie perioder 

med normal lungefunksjon. Hvis det er symptomer og tegn på mer 

langvarig obstruksjon («tetthet i pusten») eller stum astma, skal 

pasienten opp til grad 3.  

  

3. 

Alvorlig 

Flere enn ti episoder med astma i løpet av 12 måneder. Symptomer og 

nedsatt aktivitet varer under en uke hver gang. Eller: Mer langvarige 

perioder (totalt 4 md) med astmasymptomer eller nedsatt lungefunksjon. 

Lange symptomfrie perioder med normal lungefunksjon innimellom. Hvis 

det er symptomer og tegn på obstruksjon ("tetthet i pusten") eller stum 

astma i mer enn 4 måneder pr år, skal pasienten en grad opp (til grad 4). 

Astma som tilsvarer grad 1 og 2 med bruk av kortisonpreparat til 

inhalasjon i vanlige doser. 

  

4. 

Meget 

alvorlig 

Mer enn 5 episoder med langvarig obstruksjon (astma, "tetthet i pusten") 

med nedsatt lungefunksjon i 6 måneder eller mer i året. Astma som 

tilsvarer grad 3 tross kontinuerlig bruk av kortisonpreparat til inhalasjon i 

vanlige doser eller krever langvarig institusjonsbehandling. Ett 

astmaanfall med nedsatt bevissthet og/eller som har krevd behandling i 

respirator  

  

 5. 

Svært 

alvorlig 

 Kronisk funksjonshemmede astma med alvorlige, akutte forverrelser til 

tross for kontinuerlig bruk av medisiner inklusive kortison til inhalasjon. 

Astma som krever bruk av kontinuerlig høydoser av kortison til inhalasjon 

eller periodevis kortison i tabletter for å oppnå grad 3 eller 4.  Mer enn 

ett astmaanfall med nedsatt bevissthet og/eller som har krevd behandling 

i respirator   
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Grad av eksem:  

Grad 1 Lett eksem; intermitterende, beskjedene plager, men kan av og til 

over få dager blusse opp og kreve litt innsats av foreldrene. 

Grad 2 Noe mer uttalt eksem; mer konstant eller intermitterende med 

oppblussinger som krever mer innsats av foreldrene.  

Grad 3 Ligger mellom grad 2 og 4. 

Grad 4 Meget uttalt eksem som krever stor innsats hos foreldrene – de 

fleste dagene og mange netter. 

Grad 5 De aller alvorligste eksemformene.  

 

Supplerende opplysninger:  

Her kan du skrive om forhold som ikke er kommet godt nok frem gjennom 

spørsmålene, og som du føler er av betydning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legens prioriteringsgrad om barnet bør få plass i Varden barnehage etter:  

 

Høy Middels Lav 

 

 

 

 

Legens navn:    

Adresse: 

Underskrift: 

Dato: 

 

 

 

Foreldre/foresattes Underskrift: 

Dato: 

 

 

 

 

 
Kj2016 

 
 

 


