Kan ikke svare
Ikke relevant

Enestående

Meget god

God

Nogenlunde

Dårlig

Når du tænker tilbage på de seneste 12 måneder, hvordan vurderer du
så din praktiserende læge med hensyn til:

    



3. at gøre det let for dig at fortælle om dine problemer?

    



4. at inddrage dig i beslutninger?

    



5. at lytte til dig?

    



6. at overholde tavshedspligt og diskretion?

    



7. at sørge for hurtigt at lindre dine symptomer?

    



    



    



    



    



12. at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger?

    



at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du føler dig
velinformeret?
at hjælpe dig til at håndtere dine følelser omkring dine
14.
helbredsproblemer?

    



    



15. at hjælpe dig til at forstå betydningen af at følge lægens råd?

    



at vide, hvad der er blevet sagt og gjort ved tidligere henvendelser til
praksis?
at forberede dig på, hvad du kunne forvente af hospital, speciallæge
17.
eller andre behandlere?

    



    



8.

at hjælpe dig til at få det så godt, at du kan udføre dine normale
aktiviteter?

9. at være omhyggelig ved behandlingen af dine problemer?
10. at undersøge dig?
11.

at tilbyde dig samtaler om dit helbred, forebyggende undersøgelser og
vaccinationer?

13.

18. det ikke-lægelige personales hjælpsomhed?

    



19. at få en tid, der passede dig?

    



20. at få kontakt med lægepraksis i telefonen?

    



21. at komme til at tale med lægen i telefonen?

    



22. ventetiden i venteværelset?

    



23. at yde hurtig hjælp ved presserende sygdom?

    



God

Når du tænker tilbage på de seneste 12 måneder, hvordan vil du da
vurdere din læges praksis med hensyn til:

Dårlig

16.

Kan ikke svare
Ikke relevant

2. at vise interesse for din situation?

Enestående



Meget god

   

Nogenlunde

1. at få dig til at føle, at der er tid til dig under konsultationen?

24. Hvad er vigtigst ved dit besøg?
Du har i de foregående spørgsmål vurderet din læge og klinikken. Du bedes ud fra disse vælge tre
udsagn, som du vægter højst i din kontakt til din lægeklinik.
Prioritering

at få dig til at føle, at der er tid til dig under konsultationen



at vise interesse for din situation



at gøre det let for dig at fortælle om dine problemer



at inddrage dig i beslutninger



at lytte til dig



at overholde tavshedspligt og diskretion



at sørge for hurtigt at lindre dine symptomer



at hjælpe dig til at få det så godt, at du kan udføre dine normale aktiviteter



at være omhyggelig ved behandlingen af dine problemer



at undersøge dig



at tilbyde dig samtaler om dit helbred, forebyggende undersøgelser og vaccinationer



at forklare formålet med undersøgelser og behandlinger



at tale med dig om dine symptomer og din sygdom, så du føler dig velinformeret



at hjælpe dig til at håndtere dine følelser omkring dine helbredsproblemer



at hjælpe dig til at forstå betydningen af at følge lægens råd



at vide, hvad der er blevet sagt og gjort ved tidligere henvendelser til praksis



at forberede dig på, hvad du kunne forvente af hospital, speciallæge eller andre behandlere



det ikke-lægelige personales hjælpsomhed



at få en tid, der passede dig



at få kontakt med lægepraksis i telefonen



at komme til at tale med lægen i telefonen



ventetiden i venteværelset



at yde hurtig hjælp ved presserende sygdom



På denne side kan du skrive kommentarer til din læge. I kommentarerne kan du f.eks. fortælle, hvorfor
du svarede, som du gjorde på de foregående spørgsmål, men du kan også skrive om helt andre
emner. Din læge modtager gerne både ros og ris så han/hun kan få indtryk af, hvor det går godt, og
hvor der skal sættes ind, for at det kan blive bedre. Din læge får en udskrift af kommentarerne, så hvis
du ønsker at være anonym, skal du skrive kommentarerne, så lægen ikke kan genkende dig.
25. Hvad synes du, din praktiserende læge gør godt?

26. Hvad synes du, er godt i din læges klinik?

27. Hvad synes du, din læge kunne gøre anderledes eller bedre?

28. Hvad, synes du, kunne være anderledes eller bedre i din læges klinik?

29. Har du andre kommentarer evt. til undersøgelsen?

Formålet med de følgende spørgsmål er at undersøge, hvordan forskellige grupper patienter vurderer
deres praktiserende læge. Grupperne kan f.eks. være yngre patienter eller patienter, der synes, de har
et dårligt helbred.
30.

Er du mand eller kvinde




Kvinde
Mand

33.

Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?
Fremragende

31.

Hvor gammel er du?
Skriv antal år, f.eks. 39



Vældig godt
Godt
Mindre godt

32.

Hvor mange år har du benyttet den
læge du, vurderer?





Dårligt

Skriv antal år f. eks. 07.
Skriv 00 hvis det er under et år
34.

Har du inden for de seneste 12 måneder haft en
eller flere af nedenstående sygdomme?
Forhøjet blodtryk, hjertekrampe, blodprop, hjerneblødning
Aldersdiabetes, type 2 sukkersyge
Bronkitis, store lunger, rygerlunger, KOL, astma
Slidgigt, leddegigt, diskusprolaps, rygsygdom, dårlig ryg
Psykisk sygdom, mentale forstyrrelser
Migræne, hyppig hovedpine
Kræft







Ja

Nej

















Mange tak for hjælpen!

