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Spørgeskema vedrørende fælles beslutningstagning (SDM-Q-9) 

 
Følgende handler om de erfaringer, du har haft ved dette lægebesøg/ denne konsultation.  
 
Hvad var årsagen til, at du kom til lægen (f.eks. hvilke problemer, hvilken diagnose)? 

 
 

 

 
Hvilken beslutning blev der truffet (f.eks. hvilken behandling)? 

 
 

 

 
For hvert enkelt af de ni nedenstående udsagn bedes du anføre, hvor enig eller uenig du er i udsagnet. 

1. Lægen gjorde det klart, at der skulle træffes en beslutning. 
Fuldstændig uenig           Meget uenig         Overvejende uenig       Overvejende enig          Meget enig           Fuldstændig enig 

             □                     □                      □                                  □                       □                       □           
                          

2. Lægen ønskede at vide præcis, hvordan jeg ville involveres i beslutningen. 
Fuldstændig uenig           Meget uenig         Overvejende uenig       Overvejende enig          Meget enig           Fuldstændig enig 

             □                     □                      □                                  □                       □                       □           
 

3. Lægen orienterede mig om, at der findes forskellige muligheder for behandling af mine 
problemer. 

Fuldstændig uenig           Meget uenig         Overvejende uenig       Overvejende enig          Meget enig           Fuldstændig enig 

             □                     □                      □                                  □                       □                       □           
 

4. Lægen forklarede mig tydeligt om fordele og ulemper ved behandlingsmulighederne. 
Fuldstændig uenig           Meget uenig         Overvejende uenig       Overvejende enig          Meget enig           Fuldstændig enig 

             □                     □                      □                                  □                       □                       □           
 

5. Lægen hjalp mig med at forstå alle informationer. 
Fuldstændig uenig           Meget uenig         Overvejende uenig       Overvejende enig          Meget enig           Fuldstændig enig 

             □                     □                      □                                  □                       □                       □           
 

6. Lægen spurgte mig, hvilke(n) behandlinger/behandling, jeg foretrækker. 
Fuldstændig uenig           Meget uenig         Overvejende uenig       Overvejende enig          Meget enig           Fuldstændig enig 

             □                     □                      □                                  □                       □                       □           
 

7. Lægen og jeg drøftede grundigt fordele og ulemper ved de forskellige behandlingsmuligheder. 
Fuldstændig uenig           Meget uenig         Overvejende uenig       Overvejende enig          Meget enig           Fuldstændig enig 

             □                     □                      □                                  □                       □                       □           
 

8. Lægen og jeg valgte i fællesskab en behandling. 
Fuldstændig uenig           Meget uenig         Overvejende uenig       Overvejende enig          Meget enig           Fuldstændig enig 

             □                     □                      □                                  □                       □                       □           
 

9. Lægen og jeg lavede en aftale om det videre forløb. 
Fuldstændig uenig           Meget uenig         Overvejende uenig       Overvejende enig          Meget enig           Fuldstændig enig 

             □                     □                      □                                  □                       □                       □           
 
Evt. kommentarer 
 
 


