Spørgeskema
til deltagere i cancersvarprojektet

Vi vil med dette spørgeskema indsamle oplysninger om, hvordan det
påvirker personer at få telefonsvar på udredning for lungekræft og
sammenligne med personer, der får svar i et ambulatorium.

Det er vigtigt, at De svarer på alle spørgsmålene.

© Danmark: John Brodersen & Hanne Thorsen, Afdeling for Almen Medicin, IFSV, Københavns Universitet 2005.1.1.

Har De - i den sidste uges tid – oplevet følgende?

Nej,
slet ikke

Ja,
lidt

1. Jeg har været bekymret.









2. Jeg har været bekymret for min fremtid.









3. Jeg har været bange.









4. Jeg har været irritabel.









5. Jeg har været stille.









6. Jeg har sovet dårligt om natten.









Nej,
slet ikke

Ja,
lidt

7. Jeg er flygtet fra mine tanker, ved at foretage mig noget
praktisk.









8. Jeg har haft svært ved at koncentrere mig.









9. Jeg har følt, at tiden har været lang.









10. Min appetit har ændret sig.









11. Jeg har været ked af det.









12. Jeg har været ude af balance.









Nej,
slet ikke

Ja,
lidt

13. Jeg har været rastløs.









14. Jeg har været nervøs.









15. Jeg har været urolig.









16. Jeg har været længe om at falde i søvn.









17. Jeg har trukket mig ind i mig selv.









18. Jeg har følt mig handlingslammet.









19. Jeg har været deprimeret.









Har De - i den sidste uges tid – oplevet følgende?

Har De - i den sidste uges tid – oplevet følgende?

Ja,
Ja,
noget meget

Ja,
Ja,
noget meget

Ja,
Ja,
noget meget

Har De - i den sidste uges tid – oplevet følgende?

Nej,
slet
ikke

Ja,
Ja,
Ja,
få
nogle mange
gange gange gange

20. Jeg har haft svært ved at klare mit arbejde eller andre
lignende opgaver.









21. Jeg er vågnet alt for tidligt om morgenen.









22. Jeg har haft svært ved at klare opgaver i hjemmet.









23. Jeg har været ved at gå i panik.









24. Jeg har ligget vågen det meste af natten.









Nej,
slet ikke

Ja,
lidt

Ja,
Ja,
noget meget

25. Jeg har, mere end jeg plejer, tænkt på,
at rygning er skadeligt.









26. Jeg har, mere end jeg plejer,
været opmærksom på min vægt.









27. Jeg har, mere end jeg plejer, været opmærksom på,
om jeg bliver forpustet.









28. Jeg har været chokeret.









Nej,
slet ikke

Ja,
lidt

29. Frygten for lungekræft har, mere end den plejer,
ligget i mit baghoved.









30. Jeg har, mere end jeg plejer, været ked af,
at jeg har røget i mange år.









31. Jeg har følt mig utryg.









32. Andre har, mere end de plejer, skældt mig ud over,
at jeg har røget i mange år.









Har De - i den sidste uges tid – oplevet følgende?

Har De - i den sidste uges tid – oplevet følgende?

Ja,
Ja,
noget meget

Nej,
Ja,
slet ikke lidt

Ja,
noget

Ja,
meget

Har De - i den sidste uges tid – oplevet følgende?
33. Jeg har haft ondt af mig selv.









34. Jeg har, mere end jeg plejer, følt løftede pegefingre,
fordi jeg har røget i mange år.









35. Jeg har, mere end jeg plejer, bebrejdet mig selv,
at jeg har røget i mange år.









36. Jeg har, mere end jeg plejer, haft dårlig samvittighed,
fordi jeg har røget i mange år.









Ja,
noget

Ja,
meget

Har De - i den sidste uges tid – oplevet følgende?

Nej,
Ja,
slet ikke lidt

37. Jeg har overvejet at gå til min egen læge.









38. Jeg har, mere end jeg plejer, følt mig skuffet over
mig selv, fordi jeg har røget i mange år.









39. Jeg har syntes, at situationen var håbløs.









40. Jeg har været mere forkølet, end jeg plejer.









Ja,
noget

Ja,
meget

Har De - i den sidste uges tid – oplevet følgende?

Nej,
Ja,
slet ikke lidt

41. Mit humør har været svingende.









42. Jeg har været mere træt, end jeg plejer.









43. Jeg har, mere end jeg plejer, følt mig stemplet,
fordi jeg har røget i mange år.









44. Jeg har holdt mine tanker for mig selv.









Har De - i den sidste uges tid – oplevet følgende?

Nej,
Ja,
slet ikke lidt

Ja,
noget

Ja,
meget

45. Jeg har, mere end jeg plejer, været opmærksom på,
om jeg hoster.









46. Andre har, mere end de plejer, bebrejdet mig,
at jeg har røget i mange år.









47. Jeg har følt mig syg.









48. Jeg har, mere end jeg plejer, været vred på mig selv,
fordi jeg har røget i mange år.









49. Jeg har, mere end jeg plejer, været opmærksom på,
om jeg hoster slim op.









50. Jeg har, mere end jeg plejer, været sur på mig selv,
fordi jeg har røget i mange år.









Har De - i den sidste uges tid – oplevet følgende?

51. Jeg har haft mindre lyst til sex.

Nej,
slet ikke

Ja,
lidt





Ja,
Ja,
Ved
noget meget ikke






52. Hvor mange sygedage har De haft i den sidste uge?
0 dage


1 – 2 dage


3 – 4 dage


5 dage eller mere


53. Hvordan vil De selv bedømme Deres helbred i almindelighed?
Meget godt


Godt


Nogenlunde


Dårligt


Meget dårligt


