
 

 

Forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 
 

>>>AFSNITSNAVN<<< 

Hvordan oplever du indlæggelsesforløbet? 

Vi vil gerne bruge dine erfaringer til at forbedre kontakten med forældre/pårørende og 
behandlingen af patienter. Vi håber derfor, du vil besvare dette spørgeskema og sende det 
retur i svarkuverten senest den 10. november 2019. Portoen er betalt. 
 

Du kan også svare på www.svarpaaweb.dk 
 
Din adgangskode er: >>>SURVEYXACTLOGIN<<< 

 

Sådan gør du 

Udfyld spørgeskemaet med de svar, der passer bedst med din oplevelse af psykiatrien. 
Spørgeskemaet handler om >>>AFSNITSNAVN<<<. 
 
Hvis der er spørgsmål, som ikke passer på din situation, kan du sætte kryds i "ikke relevant for 
mig” eller ”ved ikke". Du kan skrive kommentarer til dine svar flere steder. Dine kommentarer er 
værdifulde for os. 
 
Flere spørgeskemaer 

Brugertilfredshedsundersøgelsen LUP Psykiatri omfatter alle ambulatorier og sengeafsnit i 
Danmark. Hvis du får et spørgeskema fra flere steder, er det vigtigt, at du udfylder begge 
spørgeskemaer, da de handler om din oplevelse af forskellige steder i psykiatrien. 
 

Få hjælp til at svare 

Hvis du ikke selv kan svare, må dine pårørende eller andre gerne hjælpe dig. 
 

Om undersøgelsen 

Undersøgelsen gennemføres af de fem regioner i Danmark i september 2019. DEFACTUM, Region 
Midtjylland er dataansvarlig og gennemfører undersøgelsen. Resultaterne offentliggøres i marts 
2020 på www.psykiatriundersogelser.dk. 
 
Dit svar bruges  

Ved at besvare spørgeskemaet giver du samtykke til, at dine svar i LUP Psykiatri kan bruges til at 
udvikle kvaliteten i psykiatrien. Ønsker du efterfølgende at trække samtykket tilbage, skal du ringe 
til Simone Witzel fra DEFACTUM på telefon 78 41 40 54 og oplyse løbenummeret, der står nederst 
til højre på denne side.  
 
Dine svar behandles fortroligt af DEFACTUM. Når vi anvender dine svar i den endelige rapportering, 
kan du eller andre personer ikke genkendes. 
 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte  
Simone Witzel fra DEFACTUM på telefon 78 41 40 54. 
 
 

Din mening er vigtig. 
 
 
Med venlig hilsen 
>>>UNDERSKRIVER<<<  
 
 

>>>IDNUMMER<<< 


