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SCREENING FÖR TARMCANCER
Skriv provtagningsdatumet på

Svara på alla frågor i den här blanketten genom att sätta
kryss i rutan vid alla rätta svarsalternativ eller genom att
ange ett nummervärde i respektive fält.

klistermärket nedan
och fäst klistermärket på provröret enligt
en separat anvisning.

Returnera den ifyllda blanketten i samma kuvert som
screeningprovet. Du kan även svara på frågorna på
webben. Då behöver du inte returnera blanketten.
SÅ HÄR SVARAR DU PÅ FRÅGORNA PÅ WEBBEN:
Den elektroniska blanketten hittar du genom att skriva
www.fimlab.fi/suolistoseulonta i webbläsarens adressfält
och genom att ange din egen kod i respektive fält.
DIN KOD

1

XXXXXXXXXXXX

Hur lång är du?

2

Hur mycket väger du?

cm

3

Har du någon av följande
långtidssjukdomar?

kg

4

Har någon av dina släktingar diagnostiserats med
cancer i tjocktarmen eller cancer i ändtarmen?

Diabetes som kräver insulinbehandling

Nej

Klaffel i hjärtat

Ja, min förälder

Hjärtinfarkt under de senaste 3 månaderna

Ja, mitt syskon

Svår lung- eller hjärtsjukdom

Ja, mitt barn

Svår sjukdom som begränsar
rörelseförmågan

Ja, någon annan / en annan släkting (t.ex. faster
moster, kusin)

Jag vet inte

Mera frågor på baksidan

5

Använder du följande läkemedel regelbundet
dvs. minst en gång i veckan?

6

Har du läkemedelsöverkänslighet?

Blodförtunningsmedel

Nej

(t.ex. Marevan, Pradaxa, heparin)

Ja, vilken:

Acetylsalicylpreparat
(t.ex. Aspirin, Disperin, Primaspan)
Annat antiinflammatoriskt läkemedel (t.ex.
Burana)

7

9

Har du någonsin rökt cigaretter, cigarrer eller
pipa dagligen minst i ett år?

8

Röker du nuförtiden cigaretter, cigarrer eller
pipa dagligen?

Nej

Nej

Ja, jag har rökt _____ cigaretter/pipa
dagligen i sammanlagt ungefär ______ år

Ja

Hur ofta dricker du alkohol? (räkna också med
de gånger då du dricker endast lite, t.ex. en öl)

10

Hur många portioner alkohol dricker du
vanligtvis under de dagar då du använder
alkohol? (portion = liten flaska eller burk öl/
cider/long drink, ett glas vin, snaps)

Jag dricker inte alls alkohol
Ungefär en gång i månaden eller mindre
2-4 gånger i månaden
2-3 gånger i veckan
4 gånger i veckan eller oftare

1-2 portioner
3-4 portioner
5-6 portioner
7-9 portioner
10 portionerna eller mera

11

Hur ofta dricker du minst sex portioner
alkohol under ett dygn? (sex portioner =
sex små flaskor eller burkar öl/cider/long
drink, en flaska vin eller en halv flaska
starksprit)
Aldrig
Mindre än en gång i månaden
Ungefär en gång i månaden
Ungefär en gång i veckan
Dagligen eller nästan dagligen

MERA INFORMATION
Mera information om screening för tarmcancer: www.tarmscreening.fi
Forskare Maija Jäntti, maija.jantti@cancer.fi, tfn 050 435 5505

1 PORTION
0,33 l flaska eller burk mellanöl
eller cider
12 cl glas normalstarkt vin
4 cl portion starksprit
1,5 PORTIONER
0,5 l flaska mellanöl eller 0,5 l
stop

