
        Label:      ______—________     
    Kontaktårsag: 


    ☐ EL ☐vagtlæge ☐112


    Allergier: Ingen kendte medikamentelle.  
    Penicillin    	    Morfin           Plaster   	 	   NSAID   	   Nikkel        

    Dispositioner: Ingen kendte for: 


    Diabetes          Hjerte-kar         Stofskifte           Cancer                  Psykisk                


    Ekspositioner: Ingen MRSA risiko. Ikke indlagt uden for norden el. kontakt m. svin/mink. 

    MRSA: Svin / mink       Udlandsrejser<6 mdr.            Erhverv:                 COVID-19:


    KRAM

    Alkohol: Intet forbrug 	 <SS anbefaling(7/14) 	 >SS anbefaling(7/14)


    Tobak: Aldrig røget     Tidligere ryger (stop/pk.år)       Ryger (pk.år)

    Rusmidler: Type  Tidligere Nihil
    
    Tidligere: Indl.: år, sted, seq.  	 	    	 	          

    Kendte sygdomme (Status, senfølger)


    Aktuelle (lokalisation, onset, karakter, udstråling, ledsagesymptomer, varighed,      
    provokerende/lindrende, VAS) (B-symptomer: træthed, vægttab, nattesved)                                                                            

 

Øvrige organsystemer: 
CNS: Ingen hovedpine, svimmelhed, besvimelser, høre/synsforstyrrelser, 
kraftnedsættelse, føleforstyrrelser, kramper el. psykiske klager.

CP: Ingen brystsmerter, åndenød, hjertebanken, hoste, opspsyt eller hævede ben. Ingen  
synkope NYHA? MRC? CCS?

GI: Ingen kvalme el. opkast. Ingen vægttab. Normal appetit. Normal afføring uden blod 
Ingen mavesmerter.

UG: Ingen kløe, svie eller smerter ved vandladning. Normal farvet urin uden blod. 

Gyn: Gravida    Para       Pævention, hormonbeh., præmenarche, menopause, 
menstruationscyklus, blødningsforstyrrelser, smerte, udflåd, prolaps. 

BA: Ingen muskelsmerter eller ledsmerter. Ingen claudicatio klager. Ingen hudkløe, udslæt el. sår. 

Medicin:  Nihil  (form, navn, dosis, dosering)

Socialt: Job        Samlever, evt børn   Boligforhold 
                                       
Dgl. fkt. Niveau          ☐ Selvhjulpen ☐ Hjemmehjælp 



    Obj.:
    AT: God/dårlig Akut/kronisk påvirket Hvile/funktionsdyspnø/takypnø

    Bevidsthedsniveau: VKO          GCS:             Psykisk påfaldende

    Udseende: ET: normal / over / under middel                        Alderssvarende

    Værdier: TP:       BT:                 Puls:      SAT:             RF:                              
    
    Øjne: Slimhinde og sclerae ej blege eller ikteriske. Runde egale pupiller naturlig reagerende   
    for lys. Normal H-konfiguration og synsfelt.

    Kranie/ansigt: Ingen facialisparese, a. temporalis ømhed eller synligt traume.

    Cavum oris: Ingen hævelse, rødme el. belægninger. Tandstatus: god / dårlig / proteser. 

    Hals: Struma, halsvenestase, NRS.

    Lymfeknuder: Ingen adenit occipitalt, submandibulært, SCM, claviculært, axillært, inguinalt, 
    virchow knude (troisiers tegn).

    St.p: Fladt thorax med egale bevægelser. Ved perkussion ingen dæmpning. Auskultation: 
    vesikulær respiration u. bilyde.

    St.c: Regelmæssig hjerteaktion = PP. Ingen mislyde. 

    Mamma: Form, papilindtrækninger, tumor, sekretion. 

    Abdomen: fladt/adipøst, blød og indolent. Ingen palpable udfyldninger eller organomegali. 
    Frie og uømme nyreloger. Nat tarmlyde. 

    Expl. rect.: Perianale hud u. synlige forandringer, normal sfinktertonus, ingen palpable
    udfyldninger, normal fæces u. blod/slim. Prostata: glat, uøm, normal størrelse.

    Genitalia:♂: Ingen rødme, hævelse el. udslæt. Scrotum uømt m. glat overflade og normal
    konsistens.  

    ♀: Ingen rødme, hævelse eller udslæt på labia majores et minores.

    GU: VVP ia. Cervix ses uden patologi. Ingen blødning. Nat fluor vaginalis. Ingen palpable     
    udfyldninger. Ingen rokkeømhed eller ømhed sv.t. adnexae. Podning for chlamydia/gonoré.

Columna: Ingen synlige deformiteter (skoliose/kyfose/lordose). Ingen palpations/
perkussionsømhed af proc. spinosi eller paravertebral ømhed. Fuld bevægelighed.

Ekstremiteter: Slanke, m. normal trofik. Palpabel pulse i A. Radialis, ADP og ATP bilat.

Hud: Varm og tør + pæne farver    Kold og klam  Svedende   Hudturgor          Ikterisk   

Neurologisk: Norm. Tonus/trofik, kraft og sensibilitet. Norm. reflekser. Norm. stramt arm test 
og FNF/KH-test. CN II-XII ia. Norm. Rhombergs, ingen dysdiadokokinese, afasi/dysartri. 
Ingen ataksi, neg. Babinski.

EKG: SR frekvens         uden overledningsforstyrrelse eller iskæmitegn.

Prøvesvar:
BP:    CRP:        Leuk:        Hb:           K:        Na:          Kreatinin:          eGFR:
           

U-stix: Leuk:       Nitrit:           Blod:           Protein:              Ketoner:
EKKO / LFU / KAG:

Billeddiagnostik 

 

Konklusion:

Tentative diag:

Plan:

Behandlingsniveau:  I: R:  

Ordinationer (rp. / cresc. / sep.)
rp. vanlig medicin

FMK er afstemt. pt er informeret om ovenstående plan og samtykker hertil.
UT har konf. plan med/ fået supervision af:


