
 
DIN 

HÄLSODEKLARATION  

NAMN 

För att vi ska kunna lägga upp träning /fysiskt aktivitet /   
kost- och träningsschema så personligt som möjligt och skräddarsy det efter just dig, 
och dina behov och  så behöver du fylla i lite uppgifter nedan .Fyll i dessa uppgifter 
och skicka sedan tillbaka till oss på lindasfitnesscenter@gmail.com. 

  
Dessa uppgifter skyddas av sekretesslagen och kommer därmed endast att 
behandlas utav personer som arbetar med projektet. Ingen annan kommer att ha 
tillgång till dokumentet. 
  
Tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763 och 
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 tillämpas. 
  
hälsodeklaration består av tre delar: ett frågeformulär, en kostanalys (5 dagar) och 
en träningsanalys , hur fysiskt aktiv du är (5 dagar). Först besvarar du alla 
nedanstående frågor, därefter följer information om hur du ska göra kost analysen 
och tränings analysen/din fysiska aktivitet . 
  
Frågeformulär: 
  
Namn: 
  
Arbete (fysiskt/-stillasittande): 
  
Arbetstider: 
  
Ålder: 
  
Längd: 
  
Vikt: 



  
Ungefärlig målvikt: 
  
Målbild/-förebild: 
(Frivillig) 
  
Vad är ditt mål med ditt deltagande i projektet: 
  
Hur vet vi att du nått ditt mål: 
  
Erfarenhet av fria vikter (hantlar/-skivstänger): 
  
Har du testar någon träningsmetoder/-scheman: 
  
Vilken tid passar dig bäst att träna: 
  
Hur är din kondition idag: 
  
Tidigare dieter/-kostscheman: 
  
Beskriv hur du äter i dagsläget: 

Allergier eller annat i kosten som gör att du inte äter vissa livsmedel: 
  
Hur ofta äter du och vilken storlek på portioner: 
  
Vilka tidpunkter äter du på: 

Har du tidigare haft en osund relation till kost/träning: Om ja, beskriv vad. 
  
Använder du kosttillskott och i så fall vilka: 

Dricker du alkohol och i så fall hur ofta: 
  
Använder du tobak och i så fall hur ofta: 
  
Har du några sjukdomar: 
  
Äter du några mediciner: 
  
Har du några skador eller annat som jag behöver veta om som kan påverka din träning: 
  
Övrigt  som kan vara bra att veta som kan påverka din kost och/eller träning: 
  
Kostanalys: 
  
Svara på dessa frågor under 5 dagar framöver för en matdagbok och skriver ner exakt allt 
du stoppar i dig du får tillgång till app där du förr all mat och dryck Detta kallas att kost 
registrera och är ett mycket viktigt moment för att lyckas med ett kost upplägg. Genom 



denna kostanalys kan man  se vad som brister respektive vad som är bra med din 
nuvarande kost. 
Vi går igenom din kostanalys tillsammans och du får feedback och professionell rådgivning 
utifrån den. 
  
Skriv ned vad du äter och när du äter det. Uppskatta mängden efter bästa förmåga. 
  
Frukost (om du äter frukost) 
  
Mellanmål (om du äter mellanmål) 
  
Lunch 
  
Mellanmål (om du äter mellanmål) 
  
Middag 
  
Kvällsmål (om du äter mellanmål) 

  
  
Träningsanalys: 
  
Under 5 dagar ska du fylla i exakt hur aktiv du är i din vardag Denna analys är oerhört viktigt 
för att kunna se hur vi ska lägga upp din  träning/fysiska aktivitet 
  

Tränar du inget i dagsläget skriver du det. Det går även bra att skriva ned hur du brukar 
träna. 

 Detta är frivilligt men ett råd /vill ni inte att vi ska se er på bild gör de för er egen skull . 
Men det  underlättar  vårt arbete om du skickar med några bilder på hur du ser ut idag och 
beskriver vad det är du önskar att förändra. Då kan du få feedback på om detta är realistiskt 
eller inte. 
Du kan skicka in dem via e-post i vår befintliga mail konversation. 
Bilderna kommer aldrig publiceras någonstans utan ditt medgivande. 
Frivilligt ! 

Sist men inte minst vi jobbar för en bättre hälsa och 
välmående i vardagen . 
All träning är för din egen skull och jämför dig ALDRIG med någon annan . 
Vi har ALLA olika förutsättning ! 

Må väl ! 
Mvh /Linda Gunnarsson  



  
  
  
  
  
  


