
Vilohemmet Maria Regina                     org nr 802016–8103   bankgiro 5279 6083
  Storängsvägen 18                                   tel  08 716 00 71   www.mariaregina.se
131 41 NACKA                                       fax 08 718 19 70   info@mariaregina.se

Egenanmälan till vård för att bli fri från en ätstörning

För att kunna få del av Inneliggande vård för ätstörning på Stiftelsen Vilohemmet 
Maria Regina behöver du vara över 18 år och antingen

1. ha väntat i minst 3 månader på vårdplats enligt vårdgarantin, eller 
2. att det saknas motsvarande vård i ditt eget landsting, eller 
3. du genom arbetsgivare eller försäkring har möjlighet att få den finansierad. 

Svara på frågorna nedan och beskriv din situation noggrant. Hör gärna av dig om 
du har frågor eller undrar över hur du ska fylla i delar av formuläret. Komplettera 
gärna på baksidan eller separat papper om utrymmet inte räcker. Svaren bör av 
sekretesskäl inte mailas, utan skickas med gammaldags post till

Stiftelsen Vilohemmet Maria Regina, 
Verksamhetschef Åsa Fogelström,  

Storängsvägen 18
13141 Nacka

              
             Namn ____________________________________________

Personnummer ____________________ E-post _______________________

Gatuadress _____________________________________________________

Postnummer _______________ Postort ______________________________

Telefon ______________                                  Kvinna __ Man __ Annat ______

Längd ______ cm      Vikt _____ kg         Viktförändringar senaste 6 mån ________ kg

Andra sjukdomar eller mediciner ___________________________________________

Överkänslighet mot mat eller läkemedel ______________________________________

Utesluter något ur kosten (som kött) av principiella skäl? _________________________



Frågor: 

Beskriv hur din ätstörning är just nu. _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

1. Hur länge har du haft dessa besvär? ____________________________________________________

2. Hoppar du över måltider eller äter små portioner?_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

3. Försöker du kontrollera din vikt genom att göra dig av med det du ätit genom tex kräkning, laxerme-

del, eller hård träning? Hur ofta? ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Kan du förlora kontrollen över ditt ätande och äta större mängder mat än du planerat? Hur ofta? ___ 

__________________________________________________________________________________

5. Hur många timmar i veckan tränar du i genomsnitt en vanlig vecka? _______

6. Har du fått professionell hjälp tidigare för din ätstörning? ______ Var? ________________________

7. Har du någon vårdkontakt för din ätstörning just nu? ______ Var? ____________________________ 

8. Hur ser din sociala situation ut? (Familjesituation, studerar/arbetar/sjukskriven)?  

__________________________________________________________________________________

9. Vilken hjälp tror du att du behöver för att bli frisk från din ätstörning? ________________________

__________________________________________________________________________________

10. Vilken hjälp hoppas du få av oss? ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________



Finansiering

Det finns flera olika sätt som din vård på Maria Regina kan finansieras. Hör gärna av dig om du har 
frågor om detta så kan vi kanske hjälpa dig att hitta rätt.

Kryssa i någon av följande:

___ Jag har blivit bedömd som i behov av heldygnsvård men har ännu inte fått plats i mitt landsting 

efter tre månader (vårdgarantin)   Mitt landsting är: _______________________

___ Jag har blivit bedömd som i behov av heldygnsvård men i landstinget där jag bor finns inte någon 

sådan klinik      Mitt landsting är: _______________________

___ Jag har en sjukvårdsförsäkring. Mitt försäkringsbolag är: ______________________________

___ Min arbetsgivare har en försäkring. Min arbetsgivare är: _______________________________

Underskrift och godkännande

Jag samtycker till att den verksamhet som remissen skickas till, och som ingår i en annan Vårdgivare, 
tar del av ospärrade journaluppgifter inom den remitterande verksamheten när så bedöms nödvändigt 
för att kunna ge god och säker vård. 
Ja ____ Nej ____ (Mer information om sammanhållen journalföring finns på www.1177.se)

Härmed intygar jag att uppgifterna ovan är riktiga. 

Ort_________________     Datum____________________

Namn___________________________________________


