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INFORMATIONSBLAD 
  
Denne undersøgelse er blevet bestilt og gennemføres af EUFAMI, Den Europæiske 
Føderation of Associations of Families of People with Mental Illness, Leuven, Belgien. 
London School of Economics and Political Science, i London, UK, samarbejder med 
EUFAMI for at analysere og sammenfatte resultaterne fra denne undersøgelse. 
 
Læs nedenstående information omhyggeligt. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer 
på dette tidspunkt eller i fremtiden, er du velkommen til at kontakte Margaret Walker, 
administrerende direktør ved EUFAMI. 
E-mail: executive.director@eufami.org 
Telefon: + 32 468 17 71 48 
  
Formål med undersøgelsen 
 
Ubetalt (uformel) pleje, der ydes af familiemedlemmer og andre ubetalte plejere, er et 
vigtigt element i ethvert psykisk sundhedssystem, men alligevel anerkendes disse 
bidrag ikke for fuldt ud. Det er usandsynligt, at politikere er opmærksomme på omfanget 
af omkostningerne, hvis de skulle erstatte al denne 'uformelle' pleje med formelle 
mentale sundhedsydelser og support. 
 
Resultaterne af denne undersøgelse vil blive brugt til at hjælpe med at estimere al værdi 
for samfundet ved uformel pleje af mennesker med mental sundhedsbehov til at 
informere nationale og lokale politiske beslutninger, styrke offentlighedens 
opmærksomhed om uformelle plejers bidrag og gå ind for en større anerkendelse af 
mental sundhed plejere og deres supportbehov. For at gøre dette inviterer vi dig til at 
deltage i denne online undersøgelse af dine oplevelser med at pleje en person med 
dårlig mental sundhed. 
 
For at være berettiget til at deltage i undersøgelsen skal du: 
 
1) Vær 18 år eller ældre; 
 
2) Pleje af en person på 18 år eller derover med mindst en alvorlig psykisk 
helbredstilstand (bortset fra demens og indlæringsvanskeligheder). Du behøver ikke at 
være deres vigtigste plejer eller bo på samme adresse. 
 
3) Vær ikke ansat for at yde din omsorgsfulde rolle (dvs. formelt betalt en løn for pleje). 
Du kan stadig deltage i undersøgelsen, hvis du modtager en statlig fordel for pleje. 
 
Undersøgelsen skulle tage ca. 30 minutter at gennemføre og inkluderer spørgsmål om 
flere valg om dig og den person, du plejer for, din omsorgsfulde rolle, enhver support og 
tjenester, du modtager, samt den indflydelse, som pleje har haft på dit liv. 
 



Alle svar overføres til en sikker computerserver. Alle oplysninger, du giver, behandles 
fortroligt og opbevares sikkert af EUFAMI i op til 10 år. Vi beder ikke om nogen 
personlige identifikatorer, såsom dit navn eller adresse, for at besvarelser af 
undersøgelsen er anonyme og alle identiteter beskyttet. Oplysningerne vil også blive 
brugt af forskere ved London School of Economics and Political Science (LSE) i 
England i deres forskning på værdien af pleje. Det opbevares også sikkert af LSE i op til 
10 år. Dette vil give EUFAMI og LSE tid til at foretage yderligere analyse og at 
offentliggøre resultaterne af undersøgelsen med beslutningstagere og gennem 
akademiske publikationer. 
 
Yderligere information 
 
For yderligere information om denne undersøgelse, gå til EUFAMI-webstedet 
http://eufami.org/, hvor der er en liste med ofte stillede spørgsmål. Du kan også 
anonymt sende yderligere spørgsmål om den undersøgelse, som EUFAMI derefter vil 
svare på. 
 
Når dette spørgeskema er udfyldt, skal det sendes til EUFAMI, Diestsevest 100, 
B - 3000 Leuven, Belgien. Hvis du ønsker at finde ud af om de endelige resultater af 
denne undersøgelse uden nogen forpligtelse til at deltage i undersøgelsen, kan du også 
abonnere på en mailingliste: info@eufami.org. Du får besked, når 
undersøgelsesresultater offentliggøres i en rapport skrevet af LSE-teamet og EUFAMI i 
2019 samt i andre papirer og rapporter. 
 
Denne undersøgelse har modtaget etisk godkendelse fra London School of Economics 
and Political Science. Der er ingen specifikke risici for dit helbred og velvære forbundet 
med deltagelse i denne undersøgelse. Du kan afvise at besvare mange spørgsmål ved 
at springe dem over og gå videre. 
 
 
 
Erklæring om informeret samtykke 
 
Hvis du afkrydser jeg ENIGT betyder det, at du har læst dette informationsark, forstår 
formålet og arten af undersøgelsen og deltager frivilligt. 
 
Jeg er enig 
  



 
OPÆLSLAND 
 
1. Hvis du bor i Danmark, bedes du oplyse, i hvilken af de 5 regioner du bor. Hvis du 
bor uden for Danmark, bedes du oplyse det land, hvor du bor 
 
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 
___________________________________________________ 
 
OM PERSONEN, DU PLEJERER 
2. Den person, jeg plejer er, er (cirkelindstilling, der gælder) 
 
en. Ægtefælle / partner 
b. Søn datter 
c. Søskende 
d. Forældre 
e. Andet familiemedlem 
f. ven 
g. Andet (angiv venligst)_____________ 
 
3. Den person, jeg plejer er, er (cirkelindstillinger, der gælder) 
 
en. Han 
b. Kvinde 
c. Andet (angiv venligst) ____________ 
 
4. Hvor gammel er den person, du plejer for? Statens alder i år ______________ 
 
5. Hvor gamle var de, da de først blev diagnosticeret? Statens alder i år __________ 
 
6. Hvor længe efter diagnosen tror du, at du begyndte at passe på ham / hende? 
(cirkelindstilling, der gælder) 
 
en. Straks 
b. Inden for seks måneder 
c. Inden for et år 
d. Mere end et år senere 
e. Mere end to år senere 
 
 
7. Hvor længe har du plejet på grund af hans / hendes mentale sundhedsbehov? 
(cirkelindstilling, der gælder) 
 
en. 0 - 3 måneder 



b. 4 - 6 måneder 
c. 7 - 12 måneder 
d. Mere end et år (angiv antal år) _______ 
 
8. Bor den person, du holder af, hos dig? 
 
Ja 
Ingen 
 
 
9. Hvilket af følgende beskriver bedst din rolle som plejeperson? (Her refererer vi kun til 
ubetalt uformel pleje) (cirkelindstilling, der gælder) 
 
en. Jeg er den eneste ubetalte plejeperson 
b. Jeg deler plejeansvar med andre, men jeg er den største ubetalte plejeperson 
c. Jeg deler plejeansvar lig med andre ubetalte plejere 
d. Jeg deler plejeansvar, men en anden er den største ubetalte plejeperson 
e. Andet (angiv venligst____________ 
 
10. Er den person, du plejer, blevet diagnosticeret med en eller flere af følgende 
tilstande? Omkring ALLE, der gælder. 
 
en. Skizofreni 
b. Skizoaffektiv lidelse 
c. Anden psykose 
d. Bipolar lidelse (manisk depression) 
e. Depression (Major Depressive Disorder) 
f. Almindelig angstlidelse 
g. Paniklidelse (med eller uden agrofobi) 
h. OCD (Obsessive Compulsive Disorder) 
jeg. PTSD (posttraumatisk stresslidelse) 
j. Social fobi 
k. Anden specifik fobi 
l. Borderline Personality Disorder (BPD) 
m. Anden personlighedsforstyrrelse 
n. Anoreksi eller bulimi (spiseforstyrrelse) 
o. Andet (angiv venligst) ____________ 
s. Ikke haft en diagnose 
 
11. Hvis du har valgt mere end en tilstand, hvad anser du for at være hans / hendes 
største mentale helbredstilstand? Angiv venligst ______________________ 
 
12. Er den person, du plejer, blevet diagnosticeret med andre fysiske helbredsforhold, 
som kræver betydelig pleje? (Cirkel ALLE der gælder) 



 
en. Nej, ingen anden helbredstilstand 
b. Kræft 
c. Kardiovaskulær sygdom 
d. Diabetes 
e. demens 
f. Epilepsi 
g. Bevægelsesforstyrrelser (f.eks. Parkinsons sygdom, Huntingdons sygdom, cerebal 
parese) 
h. Permanente handicap inklusive høretab og synshandicap 
jeg. Luftvejssygdom (f.eks. Astma, kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL) 
j. Andet (angiv venligst) _______________ 
 

13. Har den person, du holder af, oplever episoder med ophidselse? 
 
Ja 
Ingen 
 
Hvis ja, hvor ofte sker dette? (cirkelindstilling, der gælder) 
en. Mindst en gang om ugen 
b. Mindst en gang om måneden 
c. Mindst en gang hver tredje måned 
d. Mindst en gang om året 
e. Sjældnere 
 
14. Hvis den person, du plejer, kræver akut / akut pleje på grund af en 
agitationsepisode, hvor mange gennemsnitlige plejetimer vil du i gennemsnit skulle 
have til rådighed i en måned på grund af dette? ______________ 
 
 
15. Har den person, du plejer for, overnattet på hospitalet i de sidste 3 måneder på 
grund af deres mentale helbred? 
 
Ja 
Ingen 
 
       Hvis ja 
en. Angiv, hvor mange gange har de været indlagt på hospitalet i de sidste 3 måneder 
______ 
 
b. Angiv, hvor mange nætter de overnattede på hospitalet i de sidste 3 måneder 
________ 



 

16. Hvad er den hyppigste årsag til, at du ikke har planlagt besøg på hospitalet, da du har været 
interesseret i den psykiske helbred hos den person, du plejer? Cirkel kun ONE. 
 
en. Ikke relevant - der har ikke været nogen planlagte besøg på hospitalet. 
b. Selvskading og / eller selvmordsadfærd 
c. Alkohol, stoffer og andet stofmisbrug 
d. Depression 
e. psykose 
f. Agitation 
g. Anden hurtig ændring i adfærd 
h. Anden grund (angiv venligst) __________________________ 
 
17. På en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder den værste sundhedstilstand, du kunne forestille dig, og 10 
betyder den bedste sundhedstilstand, hvordan ville du bedømme den mentale sundhed for den person, 
du plejer for i øjeblikket? ______ 
 
18. I en skala fra 0 til 10, når 0 betyder den værste sundhedstilstand, du kunne forestille dig, og 10 
betyder den bedste sundhedstilstand, hvordan ville du bedømme den fysiske sundhed for den person, 
du plejer for i øjeblikket? _______ 

 

 

FORSTÅENDE TID Brugt pleje 
 

19. Der er 168 timer i ugen. I gennemsnit, hvor mange timer i alt bruger du hver uge 
på at yde pleje til din hovedmodtager af pleje? ___________ 

 
20.  Når du tænker på en typisk uge, bedes du fortælle os, hvor mange timer pr. Ville du 
bruge på følgende typer plejeaktiviteter? 
Bemærk: Hvis du ikke yder regelmæssig hjælp til nogen af disse opgaver, skal du indtaste 0 eller 
lade være tom og gå til næste omsorgsfulde aktivitet 

 

Opgaver Angiv timer pr. Uge 
Overvågning og overvågning (tilskyndelse eller 
tilskyndelse til at gøre ting, holde 
omsorgsmodtageren besat, overvåge for at 
forhindre vandring eller skade på sig selv / 
andre) 

 



Følelsesmæssig støtte og opmuntring 
(opmuntrende, motiverende, ydelse af 
intensiv følelsesmæssig støtte og 
kammeratskab). 

 

Reaktion på adfærd (håndtering af kriser, 
håndtering af upassende adfærd) 

 

Anden følelsesmæssig støtte eller psykosocial 
pleje. Angiv timer pr. Uge 

 

Husholdningsopgaver (købmand, tilberedning 
af måltider, husarbejde, vedligeholdelse af 
ejendom) Angiv timer om ugen 

 

Koordinering af sundhedsvæsenet 
(overvågning eller anmodning om medicin, 
arrangering af tilsyn / udvendige tjenester, 
hjælp og kontakt med sundhedspersonale, 
hjælp til andre aspekter af 
behandlingsplanen) 

 

Håndtering af økonomi / betaling af 
regninger, andet papirarbejde, læsning og 
skrivning, kommunikation) 

 

Transport (komme til aftaler, arbejdsplads)  
Andre praktiske opgaver  
Aktiviteter i dagligdagen (personlig hygiejne 
og pleje, badning og brusebad, dressing, 
spisning, mobilitet) 

 

 
 

21. Angiv, hvilke tre af disse aktiviteter du mest gerne vil modtage hjælp med? 
_______________ 
_______________ 
_______________ 
 
 
 
22. Tilbringer du ekstra tid i dit eget hjem eller i din plejemodtagers hjem eller i tæt 
forbindelse til deres placering, så du kan være tilgængelig for dem hurtigt, hvis 
nødvendigt? Bemærk, at denne tid ikke bruges aktivt på at pleje, men fordi du skulle 
være på vagt, kunne du ikke planlægge andre aktiviteter, du gerne vil gøre (f.eks. At 
møde venner, arbejde eller hobbyer)? 
 
en. Hvis Ja (angiv gennemsnitligt antal timer om ugen) ____________ 
 
b. Ingen 
 
Hvis du ikke bor hos den eller de personer, du plejer, skal du gå til spørgsmål 23, ellers 



gå til spørgsmål 26 
 
23. Hvor meget tid bruger du i en typisk uge på at rejse til og fra deres bolig? (angiv 
venligst det gennemsnitlige antal timer om ugen) ____________ 
 
24. Hvor mange gange ville du besøge dem i en typisk uges tilstand? 
_______________ 
 
25. Angiv, hvor meget du typisk skal betale i rejseomkostninger for en returrejse for at 
besøge dem? 
 ____________ 
 
 
FORSTÅENDE VÆRDIEN FOR Pleje 
 
 
26. Vi vil gerne danne dig et indtryk af din pleje-situation. Vælg mellem 'nej', 'nogle' og 
'en masse' for hver af de følgende beskrivelser 
 

 Ingen Nogle Meget  
Jeg har    meget opfyldelse fra at udføre mine 

plejeopgaver 
Jeg har    relationelle problemer med 

plejemodtageren (f.eks. Han / hun er 
meget krævende, eller han / hun opfører 
sig anderledes; vi har 
kommunikationsproblemer) 

Jeg har    Jeg har problemer med min egen mentale 
sundhed (f.eks. Stress, frygt, dystrighed, 
depression, bekymring for fremtiden) 

Jeg har    problemer med at kombinere mine 
plejeopgaver med mine daglige aktiviteter 
(f.eks. husholdningsaktiviteter, arbejde, 
studier, familie- og fritidsaktiviteter) 

Jeg har    økonomiske problemer på grund af mine 
plejeopgaver 

Jeg har    Jeg har støtte til at udføre mine 
plejepenge, når jeg har brug for det (f.eks. 
Fra familie, venner, naboer, frifindelser) 

Jeg har    Problemer med mit eget fysiske helbred 
(f.eks. Oftere syg, træthed, fysisk stress) 

 
 



27. Hvor lykkelig føler du dig i øjeblikket på en skala fra 1 til 100? 0 indikerer helt 
ulykkelig og 100 angiver helt glade? 
__________________________________ 
 

28. Forestil dig, at den person, du plejer, har brug for en ekstra times uformel pleje om 
ugen, og at regeringen betaler dig for at yde denne ekstra times uformel pleje. Hvilket 
nettobeløb fra regeringen ønsker du minimalt at modtage for at yde en ekstra times 
pleje? Cirkel kun ONE. 
 
en. 0 DKK 
b. Op til 50 DKK 
c. 51 - 100 DKK 
d. 101 - 150 DKK 
e. 151 - 200 DKK 
f. 201 - 250 DKK 
g. 251 - 300 DKK 
h. 301 - 350 DKK 
jeg. 351 - 400 DKK 
j. 401 - 450 DKK 
k. 451 - 500 DKK 
l. Højere end 500 DKK angiv beløb _____________________ 
 
29. Forestil dig, at du får muligheden for at opgive en times uformel pleje om ugen. En 
anden har tilbudt at tilbyde denne times uformel pleje i stedet, så det samlede antal 
timers pleje ikke ændres. Hvor meget ville du personligt være villig til at betale dem, så 
du kan yde en mindre times pleje om ugen? Cirkel kun ONE. 
 
en. 0 DKK 
b. Op til 50 DKK 
c. 51 - 100 DKK 
d. 101 - 150 DKK 
e. 151 - 200 DKK 
f. 201 - 250 DKK 
g. 251 - 300 DKK 
h. 301 - 350 DKK 
jeg. 351 - 400 DKK 
j. 401 - 450 DKK 
k. 451 - 500 DKK 
l. Højere end 500 DKK angiv beløb _____________________ 
 
 



PÅVIRKNINGER PÅ BETYDELSE AF BEMÆRKNING, UDDANNELSE, FRITID OG 
FAMILIELIV 
 
28. Har du været nødt til at opgive alt eller noget betalt arbejde på grund af dit 
plejeansvar? Cirkel kun ONE. 
 
en. Ja - helt, 
b. Ja - Delvis 
c. Ingen. 
Hvis ja, hvor mange timer om ugen opgav du? ___________ 
 
29. Har du været nødt til at opgive alt eller noget ubetalt frivilligt arbejde på grund af dit 
plejeansvar? Cirkel kun ONE. 
 
en. Ja - helt, 
b. Ja - Delvis 
c. Ingen. 
Hvis ja, hvor mange timer om ugen opgav du? ___________ 
 

30. Har du været nødt til at opgive hele eller en del uddannelse på grund af dit 
plejeansvar? Cirkel kun ONE. 
 
en. Ja - helt, 
b. Ja - Delvis 
c. Ingen. 
Hvis ja, hvor mange timer om ugen opgav du? ___________ 
 
31. Har du været nødt til at opgive hele eller en del fritid på grund af dit plejeopgaver? 
Cirkel kun ONE. 
 
en. Ja - helt, 
b. Ja - Delvis 
c. Ingen. 
Hvis ja, hvor mange timer om ugen opgav du? ___________ 
 
 
32. Antag, at du ikke behøvede at yde uformel pleje mere. Hvordan ville man bruge 
denne tid: på betalt arbejde, frivilligt arbejde, uddannelse eller fritid? 
 
Mere betalt arbejde:  



Nej 
Ja: ______________ timer om ugen 
 
Mere frivilligt arbejde:  

Nej 
Ja: ______________ timer om ugen 
 
Mere uddannelse:  

Nej 
Ja: ______________ timer om ugen 
 
Mere fritid:  

Nej 
Ja: ______________ timer om ugen 
 
 
 
33. Når du tænker på dine nuværende forhold, hvor bekymret er du for din egen 
økonomiske situation? Cirkel kun ONE. 
 
en. Slet ikke 
b. En smule 
c. Moderat 
d. En hel del 
e. En masse 
 
34. Når du tænker på dine nuværende omstændigheder, hvor bekymret er du for den 
økonomiske situation for den eller de personer, du plejer? Cirkel kun ONE. 
 
en. Slet ikke 
b. En smule 
c. Moderat 
d. En hel del 
e. En masse 
 
35. Når du tænker på dine nuværende forhold, hvor bekymret er du for at skulle dække 
ekstra omkostninger til pleje (f.eks. Ekstra hjælp i hjemmet, rejser til hospitalet)? Cirkel 
kun ONE. 
 
en. Slet ikke 



b. En smule 
c. Moderat 
d. En hel del 
e. En masse 
 
36. Når du tænker på dine nuværende omstændigheder, hvor bekymret er du for at 
skulle dække uventede omkostninger til krisehændelser for den person, du plejer (f.eks. 
Udestående økonomiske gæld, lån, kreditkortregninger)? Cirkel kun ONE. 
 
en. Slet ikke 
b. En smule 
c. Moderat 
d. En hel del 
e. En masse 
 
 
37. Hvis du er eller har været i beskæftigelse, hvordan har dine plejeopgaver påvirket 
din karriere, herunder muligheder for forfremmelse? Cirkel kun ONE. 
 
en. Slet ikke 
b. En smule 
c. Moderat 
d. En hel del 
e. En masse 
 
38. Når du tænker på din indkomst ved pensionering, hvordan har dit plejepligt påvirket 
din pension? Cirkel kun ONE. 
 
en. Slet ikke 
b. En smule 
c. Moderat 
d. En hel del 
e. En masse 
 
39. Tænker du på din pension, tror du, at du har haft eller bliver nødt til at udsætte din 
pension på grund af dit plejeopgaver? (Ja Nej) 
 
40. Har dine plejeopgaver haft indflydelse på kvaliteten af dit forhold til din familie? 
Cirkel kun ONE. 
 
en. Styrket meget 



b. Styrket lidt 
c. Ingen indflydelse 
d. Vågnede lidt 
e. Svækket meget 
 
41. Hvor ofte føler du, at du mangler kammeratskab? Cirkel kun ONE. 
 
en. Stort set aldrig 
b. Nogle af tiden 
c. Tit 
 
42. Hvor ofte føler du dig udeladt? Cirkel kun ONE. 
 
en. Stort set aldrig 
b. Nogle af tiden 
c. Tit 
d. 
43. Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre? Cirkel kun ONE. 
 
en. Stort set aldrig 
b. Nogle af tiden 
c. Tit 
 
DIN EGNE FYSISKE OG mentale sundhed og brug af tjenester 
 
44. Vi vil gerne vide lidt om dit eget helbred, og hvordan dette påvirker din evne til at 
være plejere. Er du blevet diagnosticeret med en tilstand, der påvirker din evne til at 
pleje? (Cirkel ALLE der gælder) 
 
en. Nej, ingen helbredstilstand 
b. Gigt 
c. Rygsmerte 
d. Kræft 
e. Kardiovaskulær sygdom 
f. Diabetes 
g. Epilepsi 
h. Depression eller angst 
jeg. Bevægelsesforstyrrelser (f.eks. Parkinsons sygdom, Huntingdons sygdom, cerebal 
parese) 
j. Permanente handicap inklusive høretab og synshandicap 
k. Luftvejssygdom (f.eks. Astma, kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL) 



l. Andet (angiv venligst) _______________ 
 
45. Vi vil gerne vide om noget af din egen brug af primær- og sundheds- og 
socialomsorgstjenester til dine egne sundhedsbehov i de sidste tre måneder. Fortæl os, 
hvor mange kontakter du havde, og den gennemsnitlige varighed af kontakter for disse 
tjenester. Vælg ALT, der gælder, og lad det være tomt, hvor du ikke har brugt en 
service. 
 

Servicekonsultationer Samlet antal kontakter i de 
sidste 3 måneder (inklusive 

hjemmebesøg))  

Gennemsnitlig varighed 
af kontakt (minutter) 

Primærpleje / familielæger 
 

  

Primærpleje eller sygeplejerske 
 

  

Psykolog eller psykoterapeut 
 

  

Fysioterapeut 
 

  

Community Mental Health Team / 
Psykiater 
 

  

Ergoterapeut 
 

  
Socialrådgiver 
 

  
Alternativ / komplementær 
medicinsterapeut (angiv venligst 
type terapeut f.eks. Akupunktør, 
homøopat, naturist osv 

  

Andet - angiv venligst 
 

  

 

 

. 
 
46. Har du besøgt hospitalet vedrørende dit eget helbred, som ikke involverede en 
overnatning i de sidste 3 måneder? Disse inkluderer ulykkes- og akutafdeling, planlagte 
ambulante aftaler og besøg til screeninger, diagnostiske prøver og dagkirurgi, der ikke 
involverer en overnatning. 
Ja Nej 



Hvis Ja, indtast antallet af besøg ___________ 
 

 

Service Samlet antal besøg i de sidste 3 måneder 
Hospitalets akut afdeling 
 

 

Planlagte ambulante besøg på 
hospitalet (for at se en læge på 
hospitalet) 
 

 

Andre besøg f.eks. diagnostiske 
test, screeninger 
 

 

 
 
47. Har du haft en overnatning på hospitalet i de sidste 3 måneder på grund af dine 
egne sundhedsmæssige bekymringer? Dette inkluderer planlagte overnatninger (f.eks. 
Ved booket besøg ved operation) og uplanlagte overnatninger (uventede ophold på 
hospitalet på grund af ulykke eller sygdom). 
            Ja Nej 
Hvis ja, skal du indtaste antallet af indlæggelser på hospitalet og det samlede antal 
overnatninger på hospitalet i de sidste 3 måneder 
 
 

 
Service 

Samlet antal 
indlæggelser på 

hospitalet i de sidste 3 
måneder 

Samlet antal 
overnatninger på 

hospitalet i de sidste 
3 måneder 

 
Planlagte optagelser 
   
Uplanlagte optagelser 
   

 
 
 
TJENESTER, DER SKAL STØTTE dig som en plejer 
48. Modtager du økonomisk støtte fra regeringen til at hjælpe med at yde pleje? (Ja 
Nej) 
  
 



49. Har du nogensinde ansøgt om hjælp og støtte fra din lokale myndighed? (Ja Nej) 
 
50. Vi vil gerne vide mere om enhver støtte, du modtager med pleje i en typisk uge. 
Dette kan være brugt tid af professionelle plejere såvel som aktiviteter, der er 
organiseret uden for dit hjem, der giver dig en pause fra pleje 
 

Servicekonsultationer Vanligt antal 
understøttede aktiviteter / 

besøg pr. Uge 

Gennemsnitlig 
varighed af hvert 
besøg / aktivitet 

(timer) 
 

Betalte plejere, der kommer ind i 
dit hjem 
 

  

Betalte plejere, der yder pleje 
væk fra dit hjem 
 

  

Understøttede aktiviteter uden for 
hjemmet for den person, du plejer 
Andet - angiv venligst 
 

  

Andet - angiv venligst 
   

 

 
 
51. Vi vil også gerne vide, om du deltager i supportnetværk til plejere? Disse 
supportgrupper mødes måske ansigt til ansigt, telefonisk eller online (Ja / Nej) 
 
Hvis Ja, hvor mange timer i en normal uge __________________ 
 
 
OM DIG 
 
52. Køn 
  
en. Han 
b. Kvinde 
c. Andet (angiv venligst) ____________ 
 
53. I hvilket land blev du født? 



 
Danmark 
 
Sverige 
 
Norge 
 
Tyskland 
 
Island 
 
Finland 
 
Andet land angiv venligst ___________________________ 
 
 
 
54. Hvad er din alder (i år) ¬¬¬¬¬ ____________ 
 
55. Hvad er din ægteskabelig status? Cirkel kun ONE. 
 
 
en. Enkelt, 
b. Gift / civil solidaritetspagt / samboende 
c. Separeret / Fraskilt 
d. Enke / overlevende partner fra et civilt partnerskab 
e. Foretrækker ikke at sige 
f. Andet (angiv venligst) _____________ 
 
 
 
56. Hvad er det højeste niveau af studier, du har gennemført? Cirkel kun ONE. 
 
en. Ingen kvalifikationer 
 
b. Grundskole 
 
c. Videregående uddannelse 
 
d. Erhvervsuddannelse 
 



e. Højere uddannelse med kort cyklus 
 
f. Erhvervsuddannelse 
 
g. Bacheloruddannelser 
 
h. Master programmer 
 
jeg. Ph.d.-programmer 
 
 
57. Boligtype. Cirkel kun ONE. 
 
en. Ejer besat hus eller lejlighed 
b. Privat lejet hus eller lejlighed 
c. Lejet hus eller lejlighed i den offentlige sektor 
d. Andet 
 
 
58. Cirkel kun én mulighed. Bor du i et område med: 
 
a: Mere end 125.000 mennesker 
b: Mellem 10.000 og 125.000 mennesker 
c: Mellem 3000 og 10.000 mennesker 
d: Mindre end 3000 mennesker? 
 
59. Er du i lønnet beskæftigelse? 
 
en. Ingen 
b. Ja 
Hvis ja, hvor mange timer om ugen arbejder du? ____________ 
 
Hvis nej, hvilken beskrivelse passer bedst til dig? Cirkel kun ONE. 
 
c. Pensioneret 
d. Studerende 
e. Passe hjem / familie 
f. Permanent syge / handicappede 
g. Intet af det ovenstående 
 
60. Hvis du er ansat i hvilken jobkategori der bedst passer dig? Vælg EN mulighed, der 



bedst gælder 
 
en. Manager 
b. Professionel (f.eks. Videnskabsmænd, medicin, lærere, informationsteknologi, 
juridisk, erhvervs- og administrationsfolk). 
c. Tekniker eller tilknyttet professionel 
d. Præstant Support Worker 
e. Services og salgsmedarbejder (f.eks. Kok, tjener, frisør, butiksmedarbejder, personlig 
plejearbejder) 
f. Faglærte arbejdere inden for landbruget, skovbrug og fiskeri 
g. Håndværk og beslægtede fagfolk 
h. Anlægs- og maskineoperatører og samlere 
jeg. Grundlæggende erhverv (f.eks. Rengøringsassistenter og hjælpere, almene 
arbejdstagere, afvigelsesarbejdere) 
j. Bevæbnede styrker 
 
 
61. Hvad er din bruttoindkomst fra alle kilder inden skat og national forsikring? Cirkel 
kun ONE. 
 
en. Op til 800 DKK pr. Uge 
b. 801 til 1600 DKK pr. Uge 
c. 1601 til 2400 DKK pr. Uge 
d. 2401 til 3200 DKK pr. Uge 
e. 3201 til 4000 DKK pr. Uge 
f. 4001 til 4800 DKK pr. Uge 
g. 4801 til 5600 DKK pr. Uge 
h. 5601 til 6400 DKK pr. Uge 
jeg. 6401 til 7200 DKK pr. Uge 
j. 7201 til 8000 DKK pr. Uge 
k. Mere end 8000 DKK pr. Uge 
l. Foretrækker ikke at sige 
m. Ved det ikke 
  
 

  



Mange tak for udfyldelsen af dette spørgeskema. 
 

Send dit udfyldte spørgeskema til 
EUFAMI, 

Diestsevest 100, 
B - 3000 Leuven, 

Belgien. 

 
Hvis du ønsker at finde ud af om de endelige resultater af denne undersøgelse uden 

nogen forpligtelse til at deltage i undersøgelsen, kan du også abonnere på en 
mailingliste: info@eufami.org. Du får besked, når undersøgelsesresultater offentliggøres 
i en rapport skrevet af LSE-teamet og EUFAMI i 2019 samt i andre papirer og rapporter. 

 


