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Forord 

Scleroseforeningen har blandt sine tilbud til medlemmerne en Psykologord-

ning. Her har medlemmerne mulighed for at få støtte via gratis samtaler med en 

psykolog. Scleroseforeningen har ønsket at udvikle ordningen bl.a. gennem en 

evaluering. Der er gennemført to parallelle eksterne evalueringer: En kvalitativ 

evaluering udarbejdet af Lis Frühling Larsen og Geert Allermand samt denne 

kvantitative evaluering udarbejdet af CASA (Center for Alternativ Samfundsana-

lyse). 

 

Denne undersøgelse bygger på svar på spørgeskemaer fra en række medlemmer af 

Scleroseforeningen, der har deltaget i Psykologordningen. Vi vil gerne takke alle, 

der har bidraget til evalueringen ved at svare på spørgeskemaet.  

 

Evalueringen er gennemført af mag.art. Claus Syberg Henriksen. 
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1 Resumé 

Scleroseforeningen tilbyder deres medlemmer forskellige former for støtte og 

rådgivning, herunder samtaler med en psykolog. Scleroseforeningen har ønsket at 

få Psykologordningen analyseret og evalueret. Udgangspunktet for evalueringen 

er den programteori, psykologerne arbejder ud fra. Heri beskrives, hvad de gør i 

samtalerne samt det udbytte, der forventes, samtalerne vil have. 

 

Evalueringen er dels gennemført ved hjælp af kvalitative interview, som tidligere 

er afrapporteret
1
, dels ved en kvantitativ spørgeskemabesvaret analyse, som præ-

senteres i denne rapport. 

 

Der er sendt et spørgeskema til alle de sclerosepatienter, der har deltaget i ordnin-

gen fra foråret 2009 til foråret 2010. Der er kommet svar fra 70,6 % af deltagerne 

svarende til 144 personer, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. 

1.1 Positive deltagere 

Undersøgelsen peger på, at deltagerne er særdeles tilfredse med Psykologord-

ningen. Deltagerne vil i meget høj grad anbefale ordningen til andre, og langt de 

fleste oplever, at samtalerne har levet op til deres forventninger.  

 

Der har været tid nok til at få talt det igennem, som man havde brug for, synes 

langt de fleste deltagere. Dog er der nogle, der godt kunne have tænkt sig lidt læn-

gere tid eller lidt flere samtaler. Nogle af deltagerne peger også på, at det skulle 

have været meldt mere klart ud, hvor mange samtaler man har mulighed for af få. 

 

Men det overordnede billede er, at deltagerne er glade for, at deres forening tilby-

der denne service, og at de indvendinger, der er, hører til i småtingsafdelingen.  

 

Deltagerne vurderer generelt set psykologernes indsats meget højt. De oplever 

især, at psykologen er god til at lytte, og at kemien mellem deltagerne og psykolo-

gen var god. Det er også vigtigt, at psykologen har et godt kendskab til sclerosen. 

Det sidste, understreges det, kan være særligt værdifuldt, idet sygdommen medfø-

rer specifikke problemer, som det kan være udbytterigt at vende med en, der har 

kendskab til de forskellige problemer, sygdommen medfører.  

 

Enkelte har haft mere negative oplevelser med psykologerne og peger fx på, at det 

er væsentligt, at psykologen er lyttende og forstående. Nogle savnede, at psykolo-

gen gik dem lidt mere på klingen og kom lidt mere i dybden. 

1.2 God hjælp til afklarethed og åbenhed 

Deltagerne blev bedt om at vurdere deres udbytte af samtalerne. De fik 59 spørgs-

mål inden for 10 overordnede temaer.  

 

                                                 
1
 Lis Frühling Larsen og Geert Allermand: Scleroseforeningens psykologtilbud. Et 

virkningsevalueringsprojekt (Den kvalitative del). Heri findes også en nærmere be-

skrivelse af den programteori, der arbejdes ud fra. 
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Størst er udbyttet inden for temaerne om: 

 Bearbejdning af problemer i forbindelse med arbejde og uddannelse. 

 Større forståelse for sygdommen og afklarethed. 

 Klarhed over egne ressourcer og handlemuligheder. 

 

Ser vi på de 59 enkeltspørgsmål, oplever deltagerne størst udbytte i for hold til: 

 Blevet bedre til at prioritere, hvad der er betydningsfuldt for vedkommende. 

 Mere afklaret i forhold til, hvad deltageren kan overkomme. 

 Har fundet et mere passende niveau for arbejde/uddannelse. 

 Fået drøftet arbejdsvilkår. 

 Mere afklaret i forhold til hvad der skyldes sclerose, og hvad der skyldes andre 

problemer. 

 

Mindst udbytte finder vi inden for følgende enkeltspørgsmål: 

 Fik bearbejdet seksuelle problemer. 

 Mindre træt. 

 Kan overskue flere ting end tidligere. 

 Bedre til at koncentrere sig. 

 Kan overkomme flere ting i hverdagen. 

1.3 Udbytte for forskellige grupper deltagere 

Der er tilsyneladende to forhold, der spiller ind på udbyttet: for det første ens so-

ciale netværk og for det andet antallet af samtaler, man har deltaget i. 

 

Vi spurgte deltagerne, om de havde andre – fx familie, partner, venner – at tale 

med om sclerosen for at se, om det skulle influere på udbyttet. Det er på baggrund 

af disse analyser, vi finder de største forskelle, idet deltagere med få at tale med 

har haft betydeligt mindre udbytte end de deltagere, der har mange at tale med.  

 

Det ser ud til, at man i Psykologordningen allerede tager et vist hensyn til gruppen 

med svagt netværk, idet det er inden for denne gruppe, man har haft flest samtaler.  

 

Også antallet af samtaler har en vis, men mindre, betydning, idet deltagere med 5 

eller flere samtaler generelt vurderer udbyttet højere end deltagere, der har haft 3-

4 samtaler. Gruppen med 1-2 samtaler ligger midt imellem. 

1.4 Programteorien 

Programteorien er bygget op i 12 antagelser eller temaer, inden for hver af disse er 

der beskrevet tre forhold: Hvad psykologerne gør, hvilke betingelser der skal være 

til stede for at nå målet, og endelig er det forventede resultat eller virkning 

beskrevet.  

 

1. antagelse handler om, at ”det hele liv” er påvirket af sygdommen. Inden for 

denne antagelse drejer det sig om, at deltageren får viden om sclerose og den 

påvirkning, den har på ens liv, samt at der skabes handlingsstrategier. Ser vi på de 

spørgsmål, der belyser dette tema, finder vi besvarelser med et relativt højt gen-
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nemsnit – temaet ”større forståelse og afklarethed” samt ”klar over egne res-

sourcer og handlemuligheder” ligger blandt dem, hvor deltagerne melder om 

bedst udbytte. 

 

2. antagelse om selvværd og selvforståelse stillede vi også direkte spørgsmål om, 

her ligger udbyttevurderingerne nogenlunde i midten.  

 

3. antagelse handlede om, hvordan psykologen møder klienten, dvs. om delta-

geren føler sig set, forstået og accepteret. Det er der, som nævnt ovenfor, ingen 

tvivl om, at deltagerne gør. Deltagerne vurderer generelt, at psykologerne var go-

de til at lytte, og at kemien mellem dem var god. 

 

4. antagelse drejer sig om, at fortiden inddrages til at belyse nutidens proble-

matikker, og at der derved skabes sammenhænge. Denne antagelse var en af dem, 

det var vanskeligst at spørge ind til i et spørgeskema. Men de spørgsmål, vi stil-

lede omkring hjælp til at bearbejde følelser, ligger blandt de områder, hvor der er 

lidt lavere udbytte. 

 

5. antagelse beskriver, at deltageren skal blive bedre til at håndtere sclerosen og 

komme i autentisk kontakt med sig selv. ”Jeg forstår mig selv bedre” og ”jeg for-

står min situation bedre” er spørgsmål, hvor udbyttet ligger lige over midten. 

 

Krisehåndtering er 6. antagelse – dvs. at deltageren får integreret krisen i sit liv. 

Vi har ikke stillet spørgsmål direkte om krise, men fx ligger spørgsmål om, at del-

tageren ”har accepteret situationen” lidt lavere end gennemsnittet. 

 

7. antagelse drejer sig om kognitive problemstillinger. Disse er nogle af dem, hvor 

deltagerne har fået mindst udbytte. Udbytte vedrørende koncentration og evnen til 

at overskue flere ting ligger noget under gennemsnittet. 

 

Deltagerne får hjælp til at bevidne deres historie og udholde deres situation, det 

drejer 8. antagelse sig om. Spørgsmålene drejer sig blandt andet om isolation og 

ensomhed, og her ser det ud til, at udbyttet ligger lidt under gennemsnittet. 

 

Den 9. antagelse drejer sig om vigtigheden af, at psykologerne har specialviden 

om sclerose. Der er ingen tvivl om, at dette betyder meget for deltagerne, og de 

udtrykker stor tilfredshed med, at psykologerne har viden om sygdommen. 

 

Angstreduktion er 10. antagelse. Det er et problemkompleks, der er vanskeligt at 

spørge direkte ind til, idet den præcise definition af angst nok ikke er almen kendt. 

Vi stillede dog et direkte spørgsmål om angst, hvor udbyttet ligger på gennem-

snittet. 

 

11. antagelse drejer sig om kropslig og psykisk spænding. Det er inden for især 

det fysiske område, at deltagerne melder om det mindste udbytte. Dette er dog 

forventeligt, idet kun enkelte psykologer arbejder med kropsorienteret psykoterapi 

og dermed med interventioner, der forsøger at påvirke kroppen direkte.  
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Afhjælpning af depression er 12. antagelse. Deltagernes udbytte omkring depres-

sion ligger nogenlunde på gennemsnittet. 

1.5 Deltagerprofil 

Er der en særlig deltagerprofil, og adskiller deltagerne sig fra medlemskredsen i 

Scleroseforeningen? 

 

Andelen af henholdsvis kvinder og mænd, der deltager, svarer temmelig nøje til 

medlemsfordelingen, så man kan ikke – på baggrund af denne undersøgelse – 

sige, at der er en underrepræsentation af mænd, som man måske ellers kunne fore-

stille sig. 

 

Derimod er der mange unge og nydiagnosticerede, der deltager i Psykologord-

ningen. Ligesom der er relativt mange, der ikke er så fysisk påvirkede af sygdom-

men, fordi den stadig er i et tidligt stadie. 

1.6 Perspektivering 

I dette afsnit fremdrager vi nogle områder, der kunne drøftes i forbindelse med 

udviklingen af Psykologordningen fremover. 

 

Som nævnt ovenfor er der generelt set meget stor tilfredshed med ordningen med 

psykologerne, og deltagerne har haft et godt udbytte af deltagelsen.  

 

Derfor skal denne perspektivering ses som nogle forhold ved Psykologordningen, 

der på baggrund af denne undersøgelse kan drøftes i et udviklingsperspektiv. 

 Det første og måske tydeligste opmærksomhedspunkt drejer sig om, at del-

tagere med et lille personligt netværk (her: At de har få at tale med om syg-

dommen) er den gruppe, der har haft mindst udbytte af at deltage i samtalerne. 

Mens vurderingen af selve psykologtilbuddet og af psykologerne ikke adskil-

ler sig fra de øvrige deltageres meget positive vurdering.  

 

Det ser ud til, at der allerede gøres noget ekstra for denne gruppe, idet de 

oftere, end andre grupper med større netværk, deltager i flere samtaler. 

 

Man kan spørge sig selv, hvordan man kan være endnu mere opmærksom på 

denne gruppe med svagt netværk. Kan man fx gøre noget ekstra for at følge op 

på samtalerne, sørge for, at de kommer med i selvhjælpsgrupper, eller at per-

soner med lille netværk får anden hjælp. 

 

Desværre kan vi ikke på baggrund af denne undersøgelse svare på, hvorfor det 

forholder sig således, men man kan måske forestille sig, at deres vurderinger 

er udtryk for et generelt behov for støtte og hjælp.  

 

 Næste punkt handler om, hvordan man kan forbedre samtalerne, så deltagerne 

fremover får højere udbytte inden for de områder, hvor udbyttet vurderes 

lavest blandt deltagerne i dag. Det vil fx sige: 
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o Bearbejdning af seksuelle problemer. Som det godt nok ikke er 

mange, der henvender sig med, men hvor udbyttet tilsyneladende ikke 

har været så stort. 

o Overkomme mere i hverdagen. Nogle af de spørgsmål, hvor flest 

melder om relativt lavt udbytte drejer sig om forskellige former for 

fysisk formåen.  

o Overskue flere ting og bedre til at koncentrere sig. Det drejer sig om 

de kognitive forhold, hvor udbyttet tilsyneladende ikke er så højt som 

på andre områder. 

 

 Tredje punkt drejer sig om tid og klarhed over forløbet. Nogle udtrykker, at de 

ikke synes der er tid nok, og at de af den grund undlader at tage lidt tungere 

problemstillinger op. Andre savner en klar udmelding om, hvor meget man 

kan forvente. 

 

Begge dele peger på, at det i nogle tilfælde vil være givtigt med en tydeligere 

forventningsafstemning mellem deltageren og psykologen. Hvad er det, man 

går i gang med, og hvad kan man forvente? 

 

Blandt nogle deltagere er der tilsyneladende en forestilling om, at 5 samtaler 

er maksimum. Man kan spørge, om man skal melde mere direkte ud, hvad 

rammerne er. 

 

Noget nogle deltagere peger på er, at de gerne vil bruge deres ret til offentlig 

betalt psykologhjælp i Scleroseforeningens Psykologordning, så de evt. kunne 

forlænge samtaleforløbet. Vi ved ikke, om dette er en mulighed, men det kan 

måske undersøges. 

 

 For enkelte deltagere er afstanden til psykologen et problem. Mobiliteten er 

ikke så stor, og derfor kan selv en kort rejsetid virke demotiverende. 

 

 Undersøgelsen siger ikke noget direkte om, hvem der fravælger Psykologord-

ningen. Men det er fx ikke sådan, at undersøgelsen viser en underrepræsen-

tation af mænd, sådan som man måske kunne forestille sig. Der er relativt 

mange nydiagnosticerede og dermed yngre deltagere og dermed også perso-

ner, der endnu ikke er så hårdt fysisk ramt af sclerosen. 

 

 En ting, der lægges vægt på, er, at psykologerne har særlig indsigt i sygdom-

men og de problemer, der følger med. Det er væsentligt, at dette perspektiv 

fastholdes og udvikles. 
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2 Formål, baggrund og metode 

Scleroseforeningen tilbyder deres medlemmer og pårørende forskellige former for 

støtte og rådgivning, heriblandt samtaler med en psykolog. Når man får konsta-

teret en sygdom som sclerose, kan det medføre forskellige krisereaktioner, man 

kommer ud af balance og har måske svært ved at overskue tilværelsen. Og i for-

bindelse med sygdomsforløbet og en evt. forværring kan man gennemleve van-

skelige perioder. Derfor er det oplagt, at medlemmerne af foreningen kan få psy-

kologisk støtte og rådgivning. 

 

Scleroseforeningens psykologer tilbyder derfor medlemmer og pårørende gratis 

psykologsamtaler. Scleroseforeningen har 11 psykologer ansat over hele landet, 

der hver især dækker et geografisk område.  

 

Psykologerne kan tilbyde individuelle samtaler, par- og familiesamtaler og kortere 

gruppeforløb. I særlige tilfælde kan der aftales hjemmebesøg. Psykologerne har 

tavshedspligt og har alle gennemgået en anerkendt terapeutisk uddannelse og har 

desuden specialviden om sclerose og dens psykologiske følger. 

 

Der tilbydes ikke længere behandlingsforløb, men psykologerne kan rådgive om 

andre hjælpemuligheder.  

2.1 Formål med undersøgelsen 

Scleroseforeningens psykologer fra Københavnsområdet har sammen med to 

eksterne konsulenter (Geert Allermann og Lis Frühling Larsen) udarbejdet en 

såkaldt programteori, der beskriver den praksis og de rammer, man arbejder 

indenfor
2
. Programteorien angiver en række antagelser om, hvordan og hvorfor 

psykologsamtalerne virker. Programteorien omfatter 12 forhold, der beskriver, 

hvad psykologerne gør i samtalerne, og hvilken virkning de forestiller sig, 

samtalen har. 

 

Scleroseforeningen har ønsket en evaluering af Psykologordningen på denne 

baggrund. Formålet med evalueringen er at belyse deltagernes udbytte og på den 

baggrund styrke udviklingen af tilbuddet, så det bliver endnu bedre fremover. 

Evalueringen er gennemført dels som en kvalitativ undersøgelse, der er afrappor-

teret, dels på en kvantitativ undersøgelse. Resultaterne af sidstnævnte fremlægges 

hermed i denne rapport. Den kvalitative undersøgelse bygger på interview med 

deltagere fra Københavnsområdet, mens den kvantitative undersøgelse omfatter 

hele landet. 

2.2 Programteorien og spørgeskemaet 

Hvordan omformulerer man en fagspecifik programteori til et spørgeskema, som 

deltagerne i Psykologordningen kan besvare? Der har været tale om et omfattende 

”oversættelsesarbejde”, hvor vi, via god sparring med følgegruppen, er nået frem 

                                                 
2
 Lis Frühling Larsen og Geert Allermand: Scleroseforeningens psykologtilbud: Et 

virkningsevalueringsprojekt (Den kvalitative del), juni 2010. Heri kan programteorien ses 

i sin helhed. 
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til et spørgeskema. Væsentlige problemstillinger i spørgeskemaet er endvidere 

udsprunget fra erfaringer og konklusioner i den kvalitative del af undersøgelsen, 

der, som nævnt, er gennemført forud for den kvantitative undersøgelse.  

 

Skemaet omfatter forskellige typer spørgsmål: 

 Generelle vurderende spørgsmål om Psykologordningen (behandles i kapitel 

3). 

 Spørgsmål om forholdet til psykologen (kapitel 3). 

 Spørgsmål om udbytte af psykologsamtalerne – med særligt fokus på program-

teorien (kapitel 4+5+6). 

 Spørgsmål om omstændighederne ved deltagelsen (antal gange, afstand, for-

ventninger mv.) (kapitel 7). 

 Spørgsmål om brug af andre tilbud og socialt netværk i øvrigt (kapitel 7). 

 Baggrundsspørgsmål om køn, alder mv. samt om sygdommens omfang (kapitel 

8). 

 

Der er lagt særligt vægt på pkt. 3 spørgsmål om deltagernes udbytte, hvor der er 

stillet i alt 59 spørgsmål inden for 10 forskellige overordnede temaer, der i stikord 

ser således ud: 

 Forståelse og afklarethed i forhold til sygdommen. 

 Bedre til at tale med andre om sygdommen. 

 Bedre forhold til partner, familie og børn. 

 Arbejde og uddannelse. 

 Kunne overkomme mere i hverdagen. 

 Ressourcer og handlemuligheder. 

 Bedre til at håndtere psykiske reaktioner. 

 Hjælp til at bearbejde følelser. 

 Ud af isolation og ensomhed. 

 Øget selvværd. 

2.3 Baggrundsvariable 

I undersøgelsen har vi stillet en række spørgsmål, der skulle bruges i analyserne af 

deltagernes vurdering af udbyttet blandt forskellige grupper af deltagere, det gæl-

der: 

 Køn. 

 Alder. 

 Beskæftigelse og uddannelsesbaggrund. 

 Antal samtaler med psykologen. 

 Netværk – dvs. om man har andre at tale med om sclerosen. 

 Hvor fysisk påvirket man er af sygdommen. 

2.4 Metode og læsevejledning 

Denne rapport bygger på en spørgeskemaundersøgelse, hvor deltagerne i Scle-

roseforeningens Psykologordning har svaret på en række spørgsmål. Der er sendt 

skemaer ud til alle scleroseramte deltagere, som har deltaget, afsluttet deres 

samtaler med psykologen for mere end 3 måneder siden, og som samtidig havde 
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startet samtaler inden for det sidste år. Pårørende, deltagere i gruppesamtaler m.fl. 

har ikke deltaget i undersøgelsen. 

 

Undersøgelsen er foregået anonymt, således at ingen respondenter skulle kunne 

genkendes i afrapporteringen. Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet. 

 

Som nævnt stillede vi 59 spørgsmål om deltagernes udbytte. Det er naturligvis 

således, at man kun skulle vurdere udbyttet på de områder, som man havde 

beskæftiget sig med under samtalerne. Der var derfor en mulighed for at svare 

”ikke relevant” ud for hvert af spørgsmålene. De gennemsnitsvurderinger, der 

forekommer i undersøgelsen bygger udelukkende på de deltagere, der har svaret 

på det pågældende spørgsmål. I bilag 2 kan det ses, hvor mange, der har svaret på 

de forskellige spørgsmål. 

2.4.1 Svar fra 70,6 % af deltagerne 

For at man kan regne med resultaterne, er det væsentligt, at så mange som muligt 

svarer. Normalt anser man to tredjedele som et rimeligt grundlag, men i denne 

undersøgelse er svarprocenten højere, nemlig 70,6 %, hvilket må betegnes som 

tilfredsstillende. 

 

Svarprocent     

  Antal Procent 

Udsendte spørgeskemaer ......................................................................  209 
 Har ikke sclerose/ikke benyttet ordningen/afgået ved døden .................  5 
 Basis for svarprocent ..............................................................................  204 
 Besvarelser ...........................................................................................  144 70,6 

Ønskede ikke deltagelse.........................................................................  44 21,6 

Kan ikke overkomme at svare ................................................................  3 1,5 

Ikke opnået kontakt ................................................................................  13 6,4 

I alt ..........................................................................................................  204 100,0 

 

Der blev udsendt skemaer med post til 209 personer, der har deltaget i Sclerose-

foreningens Psykologordning. Heraf må 5 trækkes fra, fordi de enten ikke har 

sclerose (det kunne være pårørende), slet ikke har benyttet ordningen eller er 

afgået ved døden. 

 

Af de 204 har 144 personer svaret. Det har været muligt at returnere papirskemaet 

i en frankeret svarkuvert – som langt de fleste har gjort (118 deltagere), eller svare 

på et internetbaseret spørgeskema.  

 

De deltagere, der ikke havde svaret inden 14 dage, blev ringet op af CASA og 

blev tilbudt at svare gennem telefonen eller blev bare mindet om, at de stadig 

havde mulighed for at svare. Spørgeskemaet blev sendt ud i starten af juni og 

skulle have været stoppet ved udgangen af måneden, men på grund af sommer-

ferie mv. udsatte vi svarfristen til 1. august således, at så mange som muligt kunne 

nå at deltage. 

 

44 deltagere har tilkendegivet, at de ikke ønskede at deltage eller har sagt, at de 

ville sende skemaet, men har undladt det. 3 syntes, det var for uoverkommeligt at 
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besvare skemaet. I 13 tilfælde har det ikke været muligt at opnå kontakt via 

telefonen. Alle er forsøgt ringet op mindst 5 gange. 

2.4.2 Bortfald 

På baggrund af de oplysninger, vi har modtaget om deltagerne fra psykologerne 

(køn, alder samt antal samtaler hos psykologen), kan vi foretage en såkaldt bort-

faldsanalyse. Analysen kan sige noget om, hvorvidt der er skævhed i besva-

relserne, det vil sige, om de deltagere, der har svaret, afviger fra de deltagere, der 

ikke har svaret. Analysen viser kun mindre forskelle på baggrund af køn og alder, 

men til gengæld er der en del, som kun har deltaget i få samtaler, der har undladt 

at svare på skemaet. Man kan nok også forestille sig, at motivationen for besva-

relse er mindre, hvis man kun har deltaget i 1-2 samtaler. 

 

Tabellen nedenfor viser, at kvinderne har været lidt flittigere til at besvare spørge-

skemaet end mænd. I blandt de personer, der har deltaget i undersøgelsen, er der 

fx 27 % mænd. Blandt dem, der har svaret, er der 25 % mænd og blandt dem, der 

ikke har besvaret spørgeskemaet, er der lidt flere, nemlig 31 % mænd.  

 

Køn – bortfald 

  Mænd Kvinder I alt 

Besvaret ........................  25 75 100 

Ubesvaret .....................  31 69 100 

Samlet ...........................  27 73 100 

 

Den næste tabel viser, at der nærmest ikke er nogen forskel mellem deltagere i 

spørgeskemaundersøgelsen og den samlede gruppe deltagere. Derimod er der en 

svag overrepræsentation af lidt ældre deltagere blandt de deltagere i Psykologord-

ningen, der ikke har svaret på skemaet. 

 

Aldersgrupper – bortfald 

  - 34 år 35-49 år 50+ år I alt 

Besvaret ........................  31 44 25 100 

Ubesvaret .....................  27 43 30 100 

Samlet ...........................  30 44 26 100 

 

Endelig har vi set, om der skulle være forskel ud fra det antal samtaler, 

psykologerne har registreret, og om man har svaret på skemaet eller ej. Og her ser 

vi faktisk en lidt større forskel, idet relativt mange, der kun har deltaget i få sam-

taler, samtidig har valgt ikke at svare på skemaet. 

 

Antal samtaler – bortfald 

  1-2 samtaler 3-4 samtaler 5+ samtaler I alt 

Besvaret ........................  38 33 29 100 

Ubesvaret .....................  57 19 24 100 

Samlet ...........................  44 29 27 100 
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3 Positive deltagere 

Undersøgelsen peger på, at deltagerne er særdeles tilfredse med Psykologordning-

en. ’Lakmusprøven’ er, om deltagerne ville anbefale ordningen til andre, og det 

vil de i meget høj grad. Samtalerne har levet op til forventningerne for langt de 

fleste, og man har fået talt det igennem, man regnede med. 

 

Også psykologernes indsats er der særdeles stor tilfredshed med – de er gode til at 

lytte, har et godt kendskab til sclerose og ”kemien” mellem deltagere og psykolog 

vurderes som rigtig god. 

3.1 Psykologordningen kan anbefales til andre! 

Deltagerne vurderer generelt set Psykologordningen særdeles positivt. Deltagerne 

blev bedt om at vurdere spørgsmålene på en skala fra 1-5, hvor 1 svarede til ”slet 

ikke” og 5 til ”i meget høj grad”, og på alle områder er der positive meldinger. 

 

Den gennemsnitlige vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt samtalerne levede op 

til forventningerne, er således på 3,7. Og ser vi på ’lakmusprøven’, om deltagerne 

også vil anbefale andre at gøre brug af ordningen, er gennemsnittet endnu højere, 

nemlig på 4,4. 

 

Der er også et højt gennemsnit, når vi ser på, om der har været tid nok, når man 

ser på det samlede samtaleforløb (3,8). Knap så højt er gennemsnittet, når vi ser 

på, om deltagerne fik talt det igennem, de havde brug for (3,6). Og lidt lavere end-

nu er gennemsnittet, når vi spørger om, hvorvidt deltagerne vidste nok på forhånd 

(3,2). 
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4,4

3,7

3,8

3,6

3,2

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Vil du anbefale andre at gøre brug af 
Psykologordningen?

Levede samtalerne - alt i alt - op til dine 
forventninger?

Var der tid nok, når du ser på det samlede 
samtaleforløb?

Fik du talt det igennem, du havde brug for?

Vidste du på forhånd nok om, hvad tilbuddet 
gik ud på?

Hvordan vurderer du - overordnet set - samtalerne med 
psykologerne?

1 = Slet ikkke, 5 = I meget høj grad

 
 

To andre spørgsmål er vendt om, således at et lavt gennemsnit udtrykker den 

bedste vurdering. På spørgsmålet om der var for lang tid imellem samtalerne, er 

gennemsnittet på 1,9. Mens gennemsnittet er lavere, og vurderingen dermed 

bedre, når vi ser, om der var for lang ventetid.  

 

1,7

1,9

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Var der for lang ventetid, 
inden du kom til?

Var der for lang tid 
mellem samtalerne?

Hvordan vurderer du - overordnet set 
- samtalerne med psykologerne?
1 = Slet ikkke, 5 = I meget høj grad

 
 

Et gennemsnitstal kan i nogle tilfælde skjule en ret stor varians, man kan fx i 

alleryderste tilfælde forestille sig, at man får gennemsnittet 3 på skalaen, hvis 

halvdelen af deltagerne har svaret 1, og den anden halvdel har svaret 5. Sådan er 

det imidlertid ikke i disse tilfælde. Gennemsnittene dækker ikke over nogen stor 

varians i svarene. Det gælder for alle analyser i denne rapport. Ser vi fx på spørgs-
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målet om, hvorvidt samtalerne levede op til forventningerne (3,7 i gennemsnit), 

ligger langt de fleste svar ”rundt om” 3,7: 1: 8 %, 2: 7 %, 3: 21 %, 4: 31 % og 5: 

33 %.  

 

Mindst varians finder vi i spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne vil anbefale Psyko-

logordningen og størst på spørgsmålet om forventninger.  

 

Vi har også analyseret svarene ud fra forskellige baggrundsvariable – køn, alder, 

antal samtaler samt omfanget af sclerosen. Disse analyser kan ses i kapitel 6. 

3.1.1 Mange positive kommentarer 

I spørgeskemaet var der – udover en lang række lukkede spørgsmål – også 

mulighed for, at deltagerne selv kunne formulere deres vurderinger af deltagelsen. 

Vi stillede 3 spørgsmål, der lød således: 

 Hvad var særligt godt ved psykologsamtalerne? (106 besvarelser) 

 Savnede du noget ved psykologsamtalerne? (89 besvarelser). 

 Har du nogen idéer til Psykologordningen? (73 besvarelser). 

 

Herudover var der plads til sidst i skemaet til ”yderligere kommentarer”, dvs. her 

kunne deltagerne skrive det, der ellers ikke var plads til i skemaet (45 besvarel-

ser). 

 

Mange har, som det fremgår, benyttet sig af muligheden for selv at formulere 

deres oplevelser og vurderinger. Vi vil her – og i de følgende analyser – søge at 

placere nogle citater fra besvarelserne, der kan illustrere de statistiske analyser. 

 

Langt de fleste kommentarer udtrykker forskellige former for ros og anerkendelse 

af Psykologordningen. Og især over for de enkelte psykologer, man har haft 

samtaler med, lyder der mange positive bemærkninger (se nedenfor). 

 

Generelt udtrykker mange, at Scleroseforeningen skal fortsætte det positive 

arbejde, og at Psykologordningen er et rigtigt godt tilbud.  

 

Således skriver nogle af deltagerne: 

”Jeg er utrolig glad for denne service. At gå til psykolog kan være dyrt, og det 

vil næsten være umuligt at finde en med dette varierede syn på sclerose. Nogle 

få samtaler … har hjulpet mig utroligt meget, og det giver mig ro at vide, at de 

er der, hvis mit sygdomsforløb bliver værre”. 

”Fortsæt det gode arbejde og fortsæt med at give tid, plads og rum for den 

enkelte”. 

”Jeg føler, at det har givet mig styrke til at leve videre, og at det er godt at 

vide, at medlemmerne kan få hjælp”. 

”Håber det bliver ved med at være der”. 

”Jeg synes, det har fungeret over al forventning”. 

 

Der er dog også nogle, der ikke har fået noget ud af samtalerne, fx: 

”Jeg synes ikke, jeg fik noget ud af de møder, jeg gik til – surt…”. 
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3.1.2 Tid kan være et problem 

Nogle nævner antallet af samtaler som et problem og giver udtryk for, at de ikke 

på forhånd vidste, hvor mange samtaler de kunne få eller havde krav på. Der 

efterlyses mere klare aftaler på forhånd, så man ved, hvad man kan give sig i kast 

med i løbet af samtaleforløbet. 

”Savnede at vide, hvor mange samtaler jeg måtte få. Lidt utydeligt, og har nok 

påvirket mit mod på, hvor meget jeg turde gå i gang med”. 

”Det var vanskeligt, at det ikke var et forløb, aftalt på forhånd. Man vidste sig 

aldrig sikker på, at det ikke var sidste samtale, man var i gang med”. 

 

En variation af dette er, at nogle efterlyser flere samtaler: 

”For få (samtaler) – men jeg har vist en til gode”. 

 

Flere foreslår, at der gennemføres opfølgningssamtaler: 

”Kunne være rart med 1-2 opfølgningssamtaler med 3-6 måneders interval, for 

at se fremskridtet og få ”bekræftet”, at ens eget arbejde har båret frugt”. 

 

Nogle nævner, at de gerne ville bruge et offentligt tilskud, de modtager til delta-

gelse i Scleroseforeningens Psykologordning, hvis det var muligt. 

”At man kan bruge sin henvisning – og dermed de penge, der følger med hos 

Scleroseforeningens psykologer”. 

3.2 Stor tilfredshed med psykologerne 

Deltagerne vurderer generelt set psykologernes indsats særdeles højt. Vi stillede 7 

spørgsmål om, hvorvidt deltagerne var enige eller uenige i forskellige påstande 

om psykologen. 

 

Højest gennemsnit på 4,4 finder vi på udsagnet om, at ”psykologen var god til at 

lytte”. Dernæst kommer ”godt kendskab til sclerose”, at ”kemien var god mellem 

deltageren og psykologen”. Lige under, med et gennemsnit på 4,0, kommer ud-

sagnet om, at ”psykologen kom med gode, brugbare forslag”. Herefter kommer 

”psykologen forstod mig”, og at ”psykologen var god til at se mig som den, jeg 

er”. 

 

Endelig kommer udsagnet om, at ”psykologen gav gode hjemmeopgaver”. Gen-

nemsnitsscoren er her på 3,1. Der kan være nogle forklaringer på denne relativt 

lave score i forhold til de øvrige spørgsmål. Der er ikke nær så mange, der har 

taget stilling til dette udsagn som til de øvrige. Samtidig kan svarene måske tolkes 

i den retning, at psykologerne ikke altid gav hjemmeopgaver.  
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3,1

3,9

4,0

4,0

4,1

4,3

4,4

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Psykologen gav gode hjemmeopgaver

Psykologen var god til at se mig, som den 
jeg er

Psykologen forstod mig

Psykologen kom med gode, brugbare forslag

Kemien mellem os var god

Psykologen havde et godt kendskab til 
sclerose

Psykologen var god til at lytte

Er du enig eller uenig i følgende om psykologen?
1 = Helt uenig; 5 = Helt enig

 

3.2.1 Mange positive kommentarer om psykologerne 

Mange af de kommentarer, deltagerne kommer med i de åbne spørgsmål, drejer 

sig om psykologen og den positive måde, denne gennemførte samtalen på. Gene-

relt underbygger kommentarerne især den meget positive vurdering, deltagerne 

har af psykologerne. 

 

Her er nogle eksempler: 

”Godt med et uvildigt øre” til at komme af med frustrationer som nydiagno-

sticeret”. 

”Psykologen fortalte mig, at mine reaktioner er sclerosens skyld – psykologen 

forstod. Behagelig at snakke med, så (jeg) åbnede op med det samme”. 

”100 % forståelse af min situation, skal ikke forklare så meget. Imødekommen-

de, stor støtte. Jeg er meget taknemmelig for dette tilbud”. 

”Positivt, at psykologen havde stor viden om sygdommen, og hvordan den 

påvirker den enkelte”. 

”Positivt, at der var rum til at tale præcis om det, som fyldte. At blive set og 

hørt, respekteret og passet på”. 

”Positivt, at der var tid og forståelse for de ting, vi snakkede om. Og at det var 

en fagperson, som også havde viden om sclerose, så man ikke skulle forklare 

alting. Jeg havde en fornemmelse af, at psykologen forstod mig, og det var 

rigtigt godt”. 

 

Rum, tid og forståelse for den særlige situation, deltagerne er i, er udsagn, der går 

igen og igen i deltagernes kommentarer. Det er tilsyneladende en befrielse at blive 

mødt af personer, der har et fagligt kendskab til sygdommen. (Mange af deltager-
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ne er relativt nydiagnosticerede, og ved derfor ikke nødvendigvis selv så meget 

om sygdomsforløbet og forskellige reaktioner på sygdommen – se senere i kapitel 

5+6).  

 

Samtidig melder mange om, at bare det at få tid og lejlighed til at udtrykke de 

problemer, følelser og frustrationer, der er forbundet med sclerosen, er særdeles 

positivt. 

 

”At få hul på ballonen”. For nydiagnosticerede er det åbenbart, at psykologsam-

talen kan være med til at tage noget af den usikkerhed og manglende viden, man 

har i starten af et sygdomsforløb: 

”At man har brug for nogen at tale med, når man får sådan et slag i hovedet 

som sygdommen”.  

”At få at vide, at det var o.k. at være ked af det. Og det var normalt at have det 

sådan”. 

 

Nogle kommenterer omgivelserne og lægger vægt på, at samtalerne foregår i rare 

omgivelser: 

”Hyggelige lokaler”. 

3.2.2 Vigtigt med kendskab til sclerose 

Et forhold, som nogle lægger stor vægt på, er, at psykologerne har særligt kend-

skab til sclerose. 

”Den første psykolog, jeg talte med, havde et særligt godt kendskab til scle-

rose. Det var godt for mig at vide noget om, at andre kan føle på samme måde 

og mærke, at psykologen har en meget god forståelse for, hvad jeg gennem-

lever”. 

”Det gode ved samtalerne for mig var, at psykologen var meget sympatisk og 

vidende omkring sclerose og den sindstilstand, jeg var kommet ind i. Vi kom 

godt rundt om en del ting i mit liv, som havde indflydelse herpå. Jeg fik hjælp 

til at se ting i en sammenhæng og hjælp til at hjælpe mig selv ud af situatio-

nen”. 

Det var dejligt at tale med en person, der virkelig vidste noget om sclerose og 

tog en alvorligt og forstod, hvad man snakkede om”. 

 

Det er vel så enkelt, at psykologernes viden om sclerose tilfører samtalerne viden 

og tryghed. Psykologerne ved, hvordan reaktionsmønstret er, og kan – som måske 

de eneste blandt deltagernes samtalepartnere – tilføre viden om, hvad der er 

normalt, og hvordan sygdommen påvirker sclerosepatienterne på forskellige om-

råder. 

3.2.3 Få negative kommentarer 

Generelt er der kun få, der udtrykker, at de ikke havde en god oplevelse med psy-

kologen, men enkelte har dog bemærkninger, der drejer sig om manglende en-

gagement og empati hos psykologerne: 

”Det var så skuffende at tale med psykologen”. 
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”Savnede, at psykologen ikke lignede en, der var ved at falde i søvn, og at 

psykologen kedede sig meget – at psykologen lyttede til mine behov og gav mig 

nogle redskaber til at komme videre”. 

”Blive bedre til at lytte og være forstående og mindre professionel”. 

”Ikke bare simple standardspørgsmål, men mere individuelle spørgsmål til den 

enkeltes situation og hertil konkrete muligheder og idéer til, hvad man kan 

gøre”. 

 

Flere efterlyser, at psykologen gik mere i dybden: 

”Savnede, at psykologen gik mig mere på klingen. Psykologen kom ikke dybt 

nok ind”. 

”Savnede, at psykologen bliver ved de hårde eksistentielle, vanskelige emner i 

stedet for det mere løsningsfikserede/coachingagtige”. 

 

Manglende kendskab til sclerosen viser sig som et problem, nogle deltagere kom-

menterer: 

”Savnede dybde – flere svar og konkret snak om de forskellige ting i forbindel-

se med sygdommen. Det kunne lige så godt have været enhver anden psykolog, 

der ikke havde kendskab til sclerose. Der var ikke noget, der indikerede, det 

var en sclerosepsykolog”. 

”Jeg manglede flere redskaber til at håndtere konsekvenserne af min sygdom. 

Psykologen virkede ikke til at kende så meget til sygdommen”. 

 

En nævner, at skiftet mellem to psykologer ikke var så godt, fordi de havde en 

forskellig tilgang til samtalerne: 

”Synes det var svært, at der kom en ny psykolog – de arbejdede meget forskel-

ligt”. 

 

En deltager nævner, at vedkommende gerne ville vide noget om psykologen på 

forhånd: 

”Få lidt mere at vide om personen evt. få en side om personen inden samtalen 

om følelser og reaktioner”. 
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4 Stort udbytte af samtalerne 

Der er på baggrund af deltagernes besvarelser ingen tvivl om, at psykologsam-

talerne har været udbytterige. Vi har via spørgeskemabesvarelserne fået et klart 

indtryk af, at udbyttet har været stort inden for alle de områder, der er beskrevet i 

programteorien. Der er dog variationer mellem forskellige forhold, som uddybes i 

dette og de næste kapitler.  

 

Højest udbytte har deltagerne tilsyneladende haft inden for områder som priori-

tering af, hvad der er vigtigt for vedkommende og større afklarethed i forhold til, 

hvad de kan overkomme. Men også udbyttet i forhold til afklaring vedrørende 

arbejde og uddannelse synes at have været højt.  

 

Mindst udbytte har deltagerne udtrykt i forhold til at kunne overkomme mere i 

hverdagen, altså fysisk formåen. 

4.1 Stort samlet udbytte af samtalerne 

Der er stillet 59 spørgsmål om deltagernes udbytte af psykologsamtalerne. Disse 

spørgsmål belyser 10 forskellige temaer, som grafen nedenfor viser.  

 

Spørgsmålene er udformet således, at deltagerne kunne markere, hvor stort de 

syntes udbyttet var på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til ”slet ikke” og 5 svarer til 

”i meget høj grad”. 

 

Deltagerne kunne også angive, at det emne, der blev spurgt til, slet ikke var en del 

af formålet med samtalen. I de efterfølgende analyser er der kun medtaget de be-

svarelser, som angiver en vurdering i beregningerne af gennemsnittet. Der er 

ganske stor forskel på, hvor mange der har svaret vurderende på de enkelte 

spørgsmål. Andelen af vurderende svar ligger mellem 22 % og 83 %. I de fleste 

tilfælde har over 50 % dog svaret vurderende på spørgsmålet, nemlig på 45 ud af 

de 59 spørgsmål (se bilag 2).  

 

Grafen nedenfor viser gennemsnitsvurderingerne for de 10 overordnede temaer 

udregnet på baggrund af de underliggende spørgsmål for hvert enkelt af temaerne. 

Som det fremgår ligger vurderingerne på alle spørgsmål omkring 3 på skalaen fra 

1-5.  

 

Umiddelbart kan man ikke sammenligne med vurderingerne af selve Psykolog-

ordningen og psykologen, som vi så på i sidste kapitel. Når man ser på deltagernes 

vurdering af udbyttet, indeholder den, udover en vurdering af virkningen af sam-

talerne, formodentlig også en vurdering af egen udvikling og egen evne til at for-

andre forholdene. 

 

Øverst ligger temaet vedrørende uddannelse og arbejde. Dernæst kommer temaet 

om større forståelse og afklarethed i forhold til sygdommen. På tredjepladsen ses 

temaet om klarhed om egne ressourcer og handlemuligheder. 

 

I den anden ende – det vil sige spørgsmål med lavest vurdering – finder vi hjælp 

til, at deltagerne kunne overkomme mere i deres dagligdag.  
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2,7

3,1

2,7

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

3,1

3,2

3,2

3,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

*Bedre til at håndtere kognitive reaktioner

*Bedre til at håndtere psykiske reaktioner

Hjalp samtalerne, så du kunne overkomme 
mere i din hverdag?

Har psykologsamtalerne hjulpet dig til at 
komme ud af isolation og ensomhed?

Blev du bedre til at håndtere de psykiske 
reaktioner på sclerosen?    *

Fik du hjælp til at bearbejde dine følelser?

Har psykologsamtalerne påvirket dit 
selvværd?

Hjalp psykologsamtalerne til, at du fik et 
bedre forhold til partner/ægtefælle, børn og 

familie?

Er du blevet bedre til at tale med andre om 
sclerosen?

Blev du - via samtalerne - klar over egne 
ressourcer og handlemuligheder?

Større forstålese og afklarethed

Fik du - via samtalerne - bearbejdet 
problemer i forb. m. arbejde el. uddannelse?

Overordnede temaer
Gennemsnitlig vurdering...

(1= Slet ikke - 5 = I meget høj grad)

 
 

Gennem analyserne har det vist sig, at spørgsmålene om håndtering af psykiske 

reaktioner deler sig i to med hensyn til udbytte. Udbyttet på spørgsmål, der drejer 

sig om kognitive forhold (overskue ting, koncentrere sig og forvirring), er nemlig 

markant lavere, end det udbytte deltagerne har haft inden for det, man kunne kalde 

håndtering af egentlige psykiske problemer (bedre forståelse og accept af egen 

situation) (se mere i afsnit 5.7). 

4.2 Størst og mindst udbytte 

Ser vi på de 59 spørgsmål hver for sig, er der 28 af dem, hvor gennemsnitsvurde-

ringen af udbyttet ligger over 3. Fire spørgsmål havner lige præcis på 3 og 27 

spørgsmål ligger med en gennemsnitsvurdering af udbyttet på under 3.  

 

Det spørgsmål med højest gennemsnit – på 3,5 – lyder: ”Er du blevet bedre til at 

prioritere, hvad der er betydningsfuldt for dig?” Mens spørgsmålet med lavest 

gennemsnit – på 2,1 – er: ”Fik bearbejdet seksuelle problemer?”. 
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I figuren nedenfor kan man se ”top 10”, dvs. de konkrete spørgsmål, hvor 

deltagerne vurderer, at de har fået størst udbytte.  

 

Samlet kan man sige, at disse spørgsmål ligger inden for følgende områder: 

 Bedre til at se, hvad der betyder noget. 

 Større afklarethed. 

 Mere åbenhed. 

3,5

3,5

3,5

3,4

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,2

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Er du blevet bedre til at prioritere, hvad der 
er betydningsfuldt for dig?

Mere afklaret i forhold til, hvad jeg kan 
overkomme

Fandt et mere passende niveau for mit 
arbejde/uddannelse

Fik drøftet mine arbejdsvilkår

..mere afklaret i fht. til, hvilke probl., der 
skyldes sclerose, og hvilke, der skyldes 

andre forhold?

Blevet mere åben om min sclerose

Der er faldet mere ro på min arbejds-
/uddannelsessituation

Fik hjælp til at løse konkrete problemer i 
forhold til børn, partner og familie

Større selvindsigt

Har talt mere med min familie og venner  om 
sclerose end tidligere

"Top 10"- udbytte

 
 

I den anden ende af skalaen – hvor deltagerne vurderer udbyttet lavest – finder vi 

nogle andre typer spørgsmål, fx: 

 Overkomme mere i hverdagen – eller forbedringer i fysisk formåen (mindre 

træt, kan overkomme flere ting, fået mere energi m.fl.). 

 Bearbejdning af seksuelle problemer (som kun få har drøftet). 

 ”Overskue flere ting end tidligere” og ”bedre til at koncentrere mig” – altså 

kognitive forhold. 
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2,8

2,8

2,7

2,6

2,6

2,6

2,5

2,4

2,1

2,1

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Mindre frygt for fremtiden

Mindre skyldfølelse over for mine børn

Mere veloplagt

Har fået mere energi

Går mere ud - fx i biografen, teatret, på 
caféer

Kan overkomme flere ting i dagligdagen

Bedre til at koncentrere mig

Jeg kan overskue flere ting end tidligere

Mindre træt

Fik bearbejdet seksuelle problemer

"Laveste 10"- udbytte

 
 

I næste kapitel gennemgår vi de enkelte spørgsmål, og i bilag 2 er der en samlet 

oversigt over de 59 spørgsmål. 
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5 Udbyttet på forskellige områder 

I dette kapitel går vi mere detaljeret til værks for at belyse alle de 59 spørgsmål, 

der er stillet. Kapitlet viser de forskellige temaer hver for sig i den rækkefølge, de 

er stillet i spørgeskemaet. 

5.1 Større forståelse og afklarethed 

De første spørgsmål, der var i skemaet om udbytte, drejer sig om viden og for-

ståelse af sclerosen.  

 

Afklaring af, hvilke problemer der skyldes sclerose, og hvilke der skyldes andre 

forhold, har deltagerne gennemsnitligt vurderet til 3,3. Lidt lavere – 3,1 – ligger 

spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne fik større forståelse for sygdommen og dens 

udvikling. 

3,1

3,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Fik du - gennem samtalerne med 
psykologen - generelt større forståelse af 

sygdommen og dens udvikling?

Blev du mere afklaret i forhold til, hvilke 
problemer der skyldes sclerose, og hvilke 

der skyldes andre forhold?

 
 

Blandt de åbne besvarelser er der også kommentarer på dette område: 

”Det var særligt godt, at jeg fik talt ting igennem, som jeg på dette tidspunkt 

ikke kunne tale med andre om – at jeg fik større forståelse for måden, jeg 

reagerede på – at jeg anerkendte, at jeg var syg”.  

5.2 Bedre til at tale med andre 

Et vigtigt aspekt i psykologsamtalerne er, at deltagerne bliver bedre til at tale om 

deres sygdom. Samlet set er gennemsnittet på 3,1.  

 

Dette gennemsnit består imidlertid af 5 underspørgsmål. Der er nærmest ikke 

forskel på spørgsmålsvurderingerne, men øverst ligger det, at deltagerne er blevet 

mere åbne om deres sclerose (3,3). Herefter, at deltagerne har fået talt mere med 

familie og venner om sclerosen end tidligere, og endelig er der 3 spørgsmål med 

samme gennemsnit på 3,0. 
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3,0

3,0

3,0

3,2

3,3

3,1

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Er blevet bedre til at tale med fremmede om 
sclerosen

Kan tale mere nuanceret om mine følelser

Er blevet bedre til at forklare 
konsekvenserne af sclerose over for andre

Har talt mere med min familie og venner  om 
sclerose end tidligere

Blevet mere åben om min sclerose

Samlet gennemsnit

Er du blevet bedre til at tale med andre om sclerosen?

 

5.3 Bedre forhold til partner, børn og familie 

Næste tema drejede sig om, hvorvidt samtalerne hjalp til et bedre forhold til 

partner, ægtefælle, børn og familie – altså de personer, der er nærmeste på den 

scleroseramte. 

 

Inden for dette tema, er der – modsat det ovenfor – lidt større forskelle på delta-

gernes vurderinger.  

 

Højest gennemsnit finder vi vedrørende hjælp til at løse konkrete problemer i 

forhold til børn, partner og familie (3,3), dernæst kommer spørgsmålet om at 

forklare sygdommen over for familien og som nummer tre spørgsmålet om at 

afklare roller. 

 

Ser vi nederst i diagrammet, er gennemsnittet noget lavere på spørgsmålet om 

hjælp til seksuelle problemer, og som nævnt er det det laveste gennemsnit. Der er 

relativt få, der har svaret på dette spørgsmål, det vil sige, at det er et problem, som 

mange af deltagerne slet ikke har behandlet sammen med psykologen. 
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2,1

2,8

2,9

2,9

3,1

3,1

3,3

3,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Fik bearbejdet seksuelle problemer

Mindre skyldfølelse over for mine børn

Mindre skyldfølelse over for min partner

Lettere ved at forklare sygdommen over for 
mine børn

Fik hjælp til at afklare roller i familien (fx 
aftaler om ansvars-og arbejdsfordeling i 

hjemmet)

Lettere ved at forklare sygdommen over for 
min partner/ægtefælle og min familie

Fik hjælp til at løse konkrete problemer i 
forhold til børn, partner og familie

Samlet

Hjalp psykologsamtalerne til, at du fik et bedre forhold til 
partner/ægtefælle, børn og familie?

 

5.4 Arbejde og uddannelse 

Samlet som tema er det omkring arbejde og uddannelse, deltagerne vurderer ud-

byttet af samtalerne højest.  

 

Det er også her vi finder nogle af de højeste gennemsnit på enkeltspørgsmål – 

således har mange oplevet et stort udbytte i forhold til at blive mere afklaret om, 

hvad de kan overkomme på deres arbejde eller deres uddannelse. Tilsvarende har 

samtalerne bidraget til, at deltagerne har fundet et mere passende niveau for deres 

arbejde/uddannelse. Samtalerne har tilsyneladende også givet anledning til, at del-

tagerne har fået drøftet deres arbejdsvilkår. 

 

Nederst – men stadig med et relativt højt gennemsnit – finder vi to spørgsmål om 

at få mod til at tale med hhv. chef og kolleger/studiekammerater om sygdommen. 
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3,0

3,1

3,3

3,4

3,5

3,5

3,3

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Fik mod til at tale med 
kolleger/studiekammerater om sclerose

Fik mod til at tale med min chef om sclerose

Der er faldet mere ro på min arbejds-
/uddannelsessituation

Fik drøftet mine arbejdsvilkår

Fandt et mere passende niveau for mit 
arbejde/uddannelse

Mere afklaret i forhold til, hvad jeg kan 
overkomme

Samlet

Fik du - via samtalerne - bearbejdet problemer i forbindelse med 
arbejde eller uddannelse?

 

5.5 Kunne overkomme mere i hverdagen 

Dette tema er det, hvor det samlede gennemsnit er lavest, og de afspejles også i de 

enkelte underspørgsmål. 

 

Spørgsmål om at blive bedre til at prioritere tid og bedre til at overskue hverdagen 

besvares relativt positivt.  

 

Derimod er udbyttet på spørgsmål, der indikerer fysisk velbefindende – træthed, 

at kunne overkomme flere ting, at få mere energi og at være mere veloplagt – lidt 

mindre. Især spørgsmålet om træthed har et relativt lavt gennemsnit, men man kan 

måske også spørge, om det er noget, som relativt få psykologsamtaler kan gøre 

noget ved. 
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2,1

2,6

2,6

2,7

2,9

3,1

3,1

2,7

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Mindre træt

Kan overkomme flere ting i dagligdagen

Har fået mere energi

Mere veloplagt

Mindre anspændt end tidligere

Bedre til at overskue hverdagen

Bedre til at prioritere min tid

Samlet

Hjalp samtalerne, så du kunne overkomme mere i din hverdag?

 
 

I nogle tilfælde kommenterer deltagerne de fysiske øvelser, der har været en del af 

behandlingen: 

”Det særligt gode var, at der blev arbejdet meget med kroppen og psyken, og 

jeg gennem lette øvelser blev meget bedre til at lytte til min krop og dens 

signaler”. 

”Gode fysiske øvelser og god kemi”. 

5.6 Ressourcer og handlemuligheder 

Dette tema ligger som nummer 3 i den samlede vurdering.  

 

Det er her vi finder det spørgsmål med højest gennemsnit, nemlig om deltagerne 

er blevet bedre til at prioritere, hvad der er betydningsfuldt for dem. Udbyttet i 

form af større selvindsigt, og at man selv er blevet i stand til at klare personlige 

problemer, har også relativt høje gennemsnitsvurderinger. 
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2,9

3,0

3,0

3,1

3,2

3,3

3,5

3,2

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Fået øje på nye ressourcer

Mere accept af de begrænsninger, sclerose 
giver

Fået øje på nye handlemuligheder

Lettere at overskue tilværelsen

Bedre i stand til at klare personlige 
problemer

Større selvindsigt

Er du blevet bedre til at prioritere, hvad der 
er betydningsfuldt for dig?

Samlet

Blev du - via samtalerne - klar over egne ressourcer og 
handlemuligheder?

 

5.7 Bedre til at håndtere psykiske – og kognitive – reaktioner 

På skalaen fra 1-5 ligger temaet om, hvorvidt deltagerne er blevet bedre til at 

håndtere de psykiske reaktioner på 2,9. Hvilket er i den lavere ende. 

 

Der er imidlertid temmelig stor forskel på besvarelserne af de enkelte spørgsmål. 

Det kan skyldes, at spørgsmålene dækker over to forskellige problemkomplekser, 

nemlig håndtering af kognitive og psykiske forhold. 

 

Det er tydeligt, at udbyttet har været størst inden for de spørgsmål, man kan 

definere som håndtering psykiske reaktioner (markeret med * i figuren nedenfor). 

Det vil bl.a. sige større forståelse af egen situation og bedre forståelse af sig selv, 

som deltagerne vurderer højt.  

 

Derimod er udbyttet mindre inden for det kognitive felt (markeret med **). Det 

illustreres bl.a. af de to spørgsmål, hvor deltagelsen har været mindre udbytterig, 

nemlig om deltagerne kan overskue flere ting end tidligere, og om de er blevet 

bedre til at koncentrere sig.  
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2,4

2,5

2,9

2,9

3,0

3,1

3,1

2,7

3,1

2,9

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Jeg kan overskue flere ting end tidligere**

Bedre til at koncentrere mig**

Jeg er mindre forvirret**

Jeg har accepteret situationen*

Bedre til at strukturere min hverdag**

Jeg forstår mig selv bedre*

Jeg forstår min situation bedre*

Håndtere kognitive reaktioner**

Håndtere psykiske reaktioner*

Samlet

Blev du bedre til at håndtere de psykiske reaktioner på 
sclerosen?

 
 

I nogle tilfælde har deltagerne haft dybe personlige psykiske problemer, der er 

blevet bearbejdet via samtalerne: 

”Jeg føler en stor lettelse ved at kunne tale med en professionel person, som 

kender til sclerose og sorg/tab, også det at jeg har kunnet få hjælp til at 

modarbejde alle de selvmordstanker, som opstod ved at få diagnosen. Det var 

utrolig vigtigt for mig at møde psykologen i Scleroseforeningen frem for en 

almindelig psykolog, samtidig har jeg følt tryghed ved at komme på XX 

institution og se, at livet kan leves på trods af sclerose. Ro, tid, og at det var 

gratis, har gjort mig godt”. 

”Konkretiserede den altoverskyggende angst for fremtiden, så den reduceredes 

kraftigt. Dermed kunne chokket og lamslåethed lette. Spæde skridt til at leve 

med diagnosen kom i gang”. 

5.8 Hjælp til at bearbejde følelser 

Spørgsmålene vedrørende bearbejdning af følelser ligger inden for en lille mar-

gen, mellem 2,8 og 3,1. Vurderingerne af de enkelte spørgsmål afskiller således 

sig ikke væsentligt.  

 

Størst udbytte udtrykker deltagerne på spørgsmålet om, at de er blevet mere rolige 

og afslappede, mere glade og tilfredse samt mindre deprimerede. Mindst udbytte 

udtrykker de, hvad angår mindre frygt for fremtiden. Men som sagt, der er tale om 

mindre forskelle. 
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2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

3,1

2,9

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Mindre frygt for fremtiden

Er mindre nervøs

Er mindre trist

Er blevet mindre irriteret

Mindre vred

Mindre angst

Er blevet mindre deprimeret

Mere glad og tilfreds

Er blevet mere rolig og afslappet

Samlet

Fik du hjælp til at bearbejde dine følelser?

 
 

En af deltagerne peger på, hvordan krop og psyke hænger sammen: 

”Psykologen lærte mig, hvordan jeg skal håndtere min vrede ved hjælp af 

nogle forskellige øvelser – bl.a. vejrtrækning”. 

 

Deltagelsen kan være en lettelse, fordi man får lov til at komme af med nogle 

følelser, man ellers ikke kan komme af med: 

”Det gode var, at jeg fik forløst nogle følelser og fik forståelse for nogle 

psykiske ting i mig, og jeg blev bekræftet”. 

”Det gode var, at jeg fik lov til at græde en hel time”. 

5.9 Ud af isolation og ensomhed 

Temaet omkring isolation og ensomhed er der, hvor deltagerne gennemsnitligt 

udtrykker, at de har haft næstmindst udbytte af psykologsamtalerne.  

 

Dette kan også ses på enkeltspørgsmålene, hvor topscorerne er spørgsmålene om, 

hvorvidt deltagerne er blevet bedre til at bede om hjælp, og at deltagerne har fået 

mere lyst til at dyrke deres interesser. 

 

I den anden ende finder vi mere konkrete spørgsmål, om man går mere ud, og om 

man ser flere mennesker – her har udbyttet været mere begrænset. 
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2,6

2,8

2,8

2,9

3,0

3,0

2,9

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Går mere ud - fx i biografen, teatret, på 
caféer

Jeg ser flere mennesker

Jeg føler mig mindre ensom nu

Jeg isolerer mig mindre nu

Har fået mere lyst til at dyrke interesser, 
hobby og lignende

Er blevet bedre til at bede om hjælp

Samlet

Har psykologsamtalerne hjulpet dig til at komme ud af isolation 
og ensomhed?

 

5.10 Øget selvværd? 

Spørgsmålene om selvværd ligger nogenlunde på linje omkring gennemsnittet på 

3,0.  

 

”Jeg tror mere på mig selv” og ”har øget mit selvværd” ligger begge på 3,0, og 

”sygdommen påvirker mit selvværd mindre” er lidt lavere på 2,9. 

 

2,9

3,0

3,0

3,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Sygdommen påvirker mit selvværd mindre

Har øget mit selvværd

Jeg tror mere på mig selv

Samlet

Har psykologsamtalerne påvirket dit selvværd?
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6 Udbyttet for forskellige deltagere 

Spørgsmålene om, hvordan deltagerne vurderer Psykologordningen og psykolo-

gen, samt hvilket udbytte de har fået, er her analyseret ud fra forskellige bag-

grundsoplysninger. Vi vil se, om nogle deltagere skulle have fået større udbytte 

end andre. Vi har analyseret vurderingerne og udbyttet ud fra følgende baggrunds-

oplysninger:  

 Antal samtaler. 

 Samtalemuligheder i privatlivet – har man nogen at tale med om sclerosen? 

 Fysisk påvirkning af sclerosen. 

 Køn. 

 Alder. 

 Forsørgelsessituation. 

 Uddannelse. 

 

Især private samtalemuligheder i privatlivet ser ud til at spille en vis rolle i forhold 

til udbyttet. De deltagere, der har mange at tale med derhjemme, har tilsyneladen-

de fået mere ud af samtalerne end de deltagere, der har et mindre netværk.  

 

Også antallet af samtaler spiller en vis rolle, men ikke helt som man måske skulle 

forvente. Det er godt nok sådan, at de deltagere, der har deltaget i mange samtaler 

også udtrykker, at de har fået større udbytte end de øvrige, men dernæst kommer 

deltagere, der kun har haft 1-2 samtaler. Deltagere med 3-4 samtaler er dem, der 

har haft mindst udbytte.  

 

Generelt er forskellene, der her nævnes, så små, at forskellene på de enkelte 

grupper af deltageres vurdering af spørgsmålene et for et ikke er signifikante (på 

nær nogle ganske enkelte spørgsmål). Når vi ser samlet på vurderingerne – altså 

ser nedover på samtlige vurderende spørgsmål – er der imidlertid nogle tendenser, 

der er værd at nævne (summeret ovenfor), men der er som sagt tale om små 

forskelle, så resultaterne og forskellene mellem de forskellige grupper er forbun-

det med en vis usikkerhed og skal tages med et vist forbehold. 

6.1 Antal samtaler spiller en mindre rolle 

Antallet af samtaler influerer tilsyneladende en smule på vurderingen af psykolog-

samtalerne, men det ikke helt enkelt hvordan. De mest tilfredse finder vi blandt 

deltagere, der har haft 5 samtaler eller mere. Men dernæst kommer deltagere, der 

kun har haft 1-2 samtaler. De mindst tilfreds finder vi i gruppen, der har deltaget i 

3-4 samtaler. 

 

Personer, der havde deltaget i mange samtaler, angiver en højere samlet vurdering 

end de deltagere, der kun har deltaget i få samtaler. Se fx figuren nedenfor. 
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3,6
4,2

3,5
4,34,1

4,6

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Levede samtalerne - alt i alt - op til dine 
forventninger?

Vil du anbefale andre at gøre brug af 
Psykologordningen

Vurdering af samtalerne med psykologen

1-2 samtaler 3-4 samtaler 5 samtaler eller flere
 

 

Ser vi ned over listen med spørgsmål vedrørende psykologen, er det også deltage-

re med 5 eller flere samtaler, der vurderer højest, dernæst kommer deltagere med 

3-4 samtaler, men der er tale om små forskelle. 

 

Udbyttespørgsmålene deler igen vandene, så vi i flest tilfælde ser størst tilfredshed 

hos deltagere med 5 eller flere samtaler og dernæst fra deltagere med 1-2 sam-

taler.  

6.2 Private samtalemuligheder spiller en større rolle 

Vi spurgte deltagerne, om de har andre – familie, partner, venner eller en 

selvhjælpsgruppe – som de har mulighed for at tale med om sclerosen. Spørgs-

målet skulle indikere, hvor stærkt den enkeltes netværk er. På den baggrund op-

delte vi deltagerne i 3 grupper i forhold til, hvor gode samtalemuligheder de har 

(se mere i kapitel 7). 

 

Man kunne måske umiddelbart formode, at jo dårligere samtalemuligheder man 

har, des større vil udbyttet være, men sådan er det ikke. Det er omvendt, således at 

de deltagere, der privat har dårlige samtalemuligheder også er dem, der generelt 

set udtrykker, at de har mindst udbytte af samtalerne.  

 

Det er her, de største og mest markante forskelle findes mellem de grupper, vi har 

analyseret. Ud af de 59 spørgsmål vurderer deltagere med gode private samtale-

muligheder højest på 53 af spørgsmålene. Mens deltagere med dårligere samtale-

muligheder ikke vurderer udbyttet lavest på 57 af de 59 spørgsmål. 

 

I figuren nedenfor er udbyttet opgjort for de forskellige overordnede temaer, der 

er spurgt til. Det fremgår tydeligt, at deltagere med få private samtalemuligheder i 

alle tilfælde vurderer udbyttet lavere end de øvrige deltagere. Omvendt vurderer 

deltagere med mange private samtalemuligheder udbyttet højest i alle temaer på 

nær et. 
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Ser vi på forskellene i den generelle vurdering af psykologtilbuddet, er der imid-

lertid kun små forskelle, og ser vi på spørgsmålene om forholdet til psykologen, er 

der nærmest ingen forskel, så det er altså udbyttet af samtalerne, forskellene drejer 

sig om. 

 

Man kan spørge, om de personer med få samtalemuligheder også er dem, der har 

fået få samtaler i Psykologordningen. Men sådan er det ikke. De deltagere, der har 

få muligheder for samtale privat, er også dem, der oftest har deltaget i 5 samtaler 

eller mere (42 %), og det er også i denne gruppe, vi finder færrest, der har deltaget 

i få samtaler (24 %). 

 

Man kan altså konstatere, at Psykologordningen – generelt set – har formået sær-

ligt at tilgodese deltagere, der i øvrigt har et svagt netværk med flere psykolog-

samtaler, og dermed formodentligt større behov for psykologsamtalerne. 
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Antal samtaler i Psykologordningen 

Andre at tale med 1-2 samtaler 3-4 samtaler 
5 samtaler  
eller flere I alt 

Få muligheder ..........................  24 35 42 100 

Mellem muligheder ..................  36 25 40 100 

Mange muligheder ...................  38 28 34 100 

 

Man kan spørge, hvordan antallet af samtaler og netværk/private samtalemulig-

heder influerer på vurderingen af udbyttet. Figuren nedenfor viser udbyttet vedrø-

rende de forskellige overordnede temaer opgjort for 4 forskellige grupper, og un-

derstreger, at det er netværk, der spiller den afgørende rolle for vurderingen af ud-

byttet. 

1. Deltagere med få private samtalemuligheder, der samtidig har deltaget i få 

samtaler, er generelt set den gruppe med lavest udbytte. 

2. Deltagere med lavt netværk, der har deltaget i mange samtaler, er den gruppe 

med næstlavest udbytte. 

3. Deltagere med godt netværk og få samtaler kommer derefter. 

4. Deltagere med et godt privat netværk, som har deltaget i mange samtaler, er 

generelt set den gruppe, der vurderer udbyttet af samtalerne højest. 
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6.3 Fysisk påvirkning 

På baggrund af en række spørgsmål om, hvor fysisk påvirket deltagerne er, har vi 

inddelt dem i 3 grupper – let, mellem og svært fysik påvirket (se mere i kapitel 8). 
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Der er ikke de store forskelle mellem grupperne, hverken når vi ser på de generelt 

vurderende spørgsmål eller på spørgsmålene om psykologen.  

 

Spørgsmålene om udbytte besvarer de let påvirkede generelt mest positivt, men 

der er ikke tale om store forskelle i forhold til de øvrige grupper.  

6.4 Andre baggrundsforhold spiller ingen særlig rolle 

Køn, alder, forsørgelsessituation samt uddannelsesbaggrund ser ikke ud til at 

spille nogen væsentlig rolle i forbindelse med vurdering af Psykologordningen, 

psykologerne eller udbyttet. 

6.4.1 Køn spiller ingen rolle 

Der er måske en lille tendens til, at kvinder vurderer det samlede samtaleforløb 

lidt højere end mænd og også, at kvinder er en smule mere positive i forhold til 

psykologen. 

 

Derimod er der ingen forskel mellem kvinder og mænds vurdering af selve udbyt-

tet af samtalerne. 

6.4.2 Alder  

Hvis man kan tale om forskelle mellem forskellige aldersgrupper, er de meget 

små. Der er måske en tendens til, at de 35-49 årige er de mest positive i vurderin-

gerne, mens de 50 årige og derover er mindre positive, derimellem ligger de yngre 

på op til 35 år.  

6.4.3 Forsørgelsessituation 

Endnu engang er der tale om meget små forskelle. Skal man pege på noget, er det, 

at deltagere i arbejdsprøvning eller i fleks/skånejob er de mest positive i forhold 

til den samlede vurdering af psykologtilbuddet, og når vi ser på forholdet til psy-

kologerne, men der er tale om små forskelle. 

 

Forskellen i spørgsmålene om udbytte er så små, at de ikke er værd at nævne. 

6.4.4 Udannelsesbaggrund 

Heller ikke når vi ser på deltagernes uddannelsesbaggrund, kan vi se større for-

skelle. Det gælder særligt de generelle spørgsmål om Psykologordningen og 

spørgsmålene om psykologen.  

 

De kortuddannede svarer generelt lidt mere positivt på spørgsmålene om udbyttet 

end de længere uddannede, men der er tale om små forskelle.  
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7 Brug af Psykologordningen 

I dette kapitel ser vi på forskellige forhold vedrørende brugen af Psykolog-

ordningen, herunder: 

 Antal samtaler. 

 Afstand til tilbuddet. 

 Brug af andre tilbud fra Scleroseforeningen. 

 Privat netværk – har man nogen at tale med om sclerosen? 

 Kendskab til Psykologordningen. 

7.1 Hvor mange samtaler og hvor langt fra hjemmet? 

Hvor mange samtaler har deltagerne haft med psykologerne? – Figuren nedenfor 

viser, at 32 % har haft 1-2 samtaler, 30 % har haft 3-4 samtaler, og 39 % har haft 

5 samtaler eller flere, hvilket i langt de fleste tilfælde vil sige op til 10 samtaler. 

Der er dog enkelte, der har haft flere end det. 
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Udvælgelsen af undersøgelsens deltagere betyder, at den sidste deltagelse i 

samtalen har fundet sted inden for det seneste år. Der er dog enkelte, der angiver, 

at de har haft sidste samtale for længere tid siden. 

 

I nogle få tilfælde – 7 % – har samtalen foregået i sclerosepatientens eget hjem, 

mens det i alle de andre tilfælde er foregået et andet sted, fx hos psykologen eller i 

Scleroseforeningens lokaler. I gennemsnit er samtalerne foregået ca. 28 km fra 

deltagerens hjem.  

 

De fleste deltagere svarer, at afstanden ikke har været noget problem (69 %), 

mens 27 % svarer, at det ”i nogen grad” var et problem, og 4 % at afstanden ” i 

høj grad” var et problem. 

 

I de ”åbne” spørgsmål peger nogle på, at afstanden kan være et problem: 

”Psykologen skal tættere på – min energi er brugt på køretimen”. 
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”Hvis jeg skulle bruge dem igen, ville det være nemmere, hvis de kom hjem til 

mig”. 

”At der var psykologer flere steder i landet”. 

”Nej (savnede ikke noget)… og dog – en kop kaffe efter en lang køretur på 

knap 40 km”. 

7.2 Andre at tale med 

For at få en fornemmelse af, i hvilket omfang deltagerne får hjælp andre steder 

fra, stillede vi forskellige spørgsmål om Scleroseforeningens tilbud samt spørgs-

mål om netværk og muligheder for samtale om sygdommen i øvrigt. 

 

34 % af deltagerne svarer, at det ikke er første gang, de bruger Psykologordnin-

gen, men at de har gjort det tidligere.  

 

59 % svarer, at de ikke har haft samtaler med en psykolog uden for Sclerose-

foreningen. 28 % har haft samtaler med en psykolog, inden de gjorde brug af Psy-

kologordningen, 11 % har haft det efter, de havde samtalen i Psykologordningen, 

og 2 % havde det samtidig. 

 

Psykologordningen er et blandt andre tilbud fra Scleroseforeningen. Flest har 

brugt Scleroseforeningens socialrådgivere – 35 % inden for det seneste år, og 23 

% tidligere. Noget færre har været på Sclerosecentrene. Og færre endnu har 

deltaget på ”andre kurser” (end med psykologer), i grupper for nydiagnosticerede, 

i selvhjælpsgrupper eller i kurser med psykologer. 
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Nogle bruger også andre af foreningens tilbud, fx: 

 Ungdomsklubber. 

 Foredrag og møder med fx læge, psykolog og socialrådgiver. 

 Deltager i foreningsarbejde. 

 ”Sund mad”. 

 Infoarrangement. 
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 Ringet til læge. 

 Qigong. 

 

Nogle af deltagerne har forslag til tilbud, som måske ikke er dækket i dag: 

”Jeg kunne godt tænke mig ’træningshold’, hvor man fokuserede på øvelser, 

afstresning og evt. meditation”. 

 

Det findes allerede gruppeterapi i København, men der er deltagere fra andre dele 

af landet, der efterspørger det: 

”Gruppeterapi, hvor man kan møde andre ligestillede”. 

7.2.1 Familie og venner 

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at have nogen at tale med om sclerosen. 

Langt de fleste af deltagerne har nogen de kan tale med om sygdommen, det kan 

være partner/ægtefælle, som flest svarer at de ”i høj grad” taler med, men også 

familie og venner spiller en rolle for mange. Endelig er der nogle – færre – der 

deltager i en selvhjælpsgruppe. 
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På baggrund af dette spørgsmål har vi forsøgt at inddele deltagerne i nogle 

grupper alt efter, hvor godt de er dækket ind med hensyn til andre at tale med.  

 

Ser man samlet på det, er der 10 % af deltagerne, der nærmest ingen har at snakke 

med om deres sygdom. En større gruppe på en tredjedel har få samtalemuligheder 

Der kan være tale om, at de fx har enkelte, de i høj grad kan tale med (af hensyn 

til de statistiske analyser er disse to grupper slået sammen). En lidt større gruppe 

har nogen samtalemuligheder. Mens den sidste gruppe har mange samtalemu-

ligheder. 
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Samlede muligheder for samtale 
Baseret på, hvem man har at tale med om sclerosen 

Antal ”point”  
1 point for ”i nogen grad” 
2 point for ”i høj grad” Procent Gruppe Procent 

0 4 
Meget få samtalemuligheder 10 

1 6 
2 16 

Få samtalemuligheder 32 
3 16 
4 25 

Nogen samtalemuligheder 38 
5 13 

6 14 
Mange samtalemuligheder 20 7 4 

8 2 
I alt 100 

 
100 

7.3 Kendskab til Psykologordningen 

Der er tre dominerende kanaler til, hvordan deltagerne har fået det første kendskab 

til Psykologordningen. For det første er det via Scleroseforeningens hjemmeside, 

for det andet er det introduktion fra scleroseklinikken på et hospital og for det 

tredje er det Magasinet, Scleroseforeningens blad.  

 

Langt færre har fået kendskab på andre måde, fx via andre sclerosepatienter, 

venner og familie eller deres egen læge. 

 

1,5

2,2

3,7

4,5

5,2

20,1

26,9

35,8

0 10 20 30 40 50

Min kommune - fx sagsbehandler

Møde for ny-diagnosticerede

Min læge

Venner/bekendte/familie

Andre sclerosepatienter

Magasinet - Scleroseforeningens blad

Scleroseklinikken på hospitalet

Scleroseforeningens hjemmeside

Hvordan fik du - første gang - kendskab til Psykologordningen?

 
Kun ganske enkelte nævner andre kilder til kendskab – fx sygeplejerske eller 

socialrådgiver i Scleroseforeningen eller opkald til foreningen. 

 

En af deltagerne nævner, at det kan være vigtigt med en god markedsføring over 

for nydiagnosticerede: 

”Bedre markedsføring over for nydiagnosticerede.” 
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7.4 Forventninger til samtalerne 

Vi stillede et spørgsmål om deltagernes forventninger forud for samtalerne. I 

kapitel 3 så vi, at deltagerne i høj grad vurderer, at samtalerne levede op til 

forventningerne, men hvilke forventninger var det? 

 

Vi bad deltagerne angive, om de forskellige forhold/temaer slet ikke var vigtige 

(=1) eller var meget vigtige for dem (=5). 

 

Øverst placeret finder vi ”hjælp til at bearbejde følelser” (4,2). Dernæst kommer 

”bedre til at håndtere psykiske reaktioner på sclerosen” og ”blive klar over egne 

ressourcer og handlemuligheder”. 

 

Nederst finder vi spørgsmål om at komme ud af isolation og ensomhed, 

forbedring af evnen til at tale med andre om sclerosen samt få viden om, hvordan 

sclerosen påvirker hverdagslivet. 

 

Der kan nok være en vis usikkerhed forbundet med disse forventningsspørgsmål, 

idet de relaterer til noget, deltagerne følte inden psykologsamtalerne – dvs. for et 

stykke tid siden. Samtidig kan deltagerne måske have ændret opfattelse af, hvad 

deres forventninger egentlig var i løbet af samtalerne.  
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Man kan nu spørge, om forventningerne også afspejles i det udbytte, deltagerne 

vurderer, de har haft af samtalerne. Heldigvis er dette tilfældet i de fleste tilfælde, 

men der er undtagelser. Det viser figuren nedenfor. 

 

Deltagerne er her delt op i tre grupper efter, hvor høje forventningerne var for 

hvert overordnet tema forud for samtalerne. For hvert tema har vi undersøgt, 

hvordan udbyttet vurderes for hver gruppe. Svarene kan kun tages som en in-

dikator, idet der i flere tilfælde er tale om relativt små grupper, og det giver en vis 

usikkerhed. Og samtidig har vi, som nævnt, at gøre med forventninger, der ligger 

et stykke tid tilbage i tiden. 

 

Ser vi fx på de øverste søjler, viser figuren, at den gruppe, der har fået størst 

udbytte, er den, der har haft ”mellem”-forventninger, mens gruppen med lave for-

ventninger har fået det laveste udbytte.  

 

I de fleste tilfælde er det dog således, at høje forventninger også følges med et 

relativt højt udbytte. 

 

Men spørgsmålene vedrørende, om deltagerne kunne overkomme mere i hver-

dagen, er omvendt, og det samme gælder – i mindre grad – temaet om bedre 

forhold til partner, børn og familie samt temaet om, hvorvidt samtalerne hjalp til 

at komme ud af isolation og ensomhed. 
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8 Baggrundsoplysninger 

I spørgeskemaet stillede vi nogle spørgsmål om deltagernes baggrund – vi ville 

blandt andet se, hvilken profil deltagerne havde, blandt andet sammenlignet med 

den Levevilkårsundersøgelse, der blev gennemført i 2008: 

 Flere kvinder end mænd – men svarende til medlemsfordelingen i Sclerose-

foreningen. 

 Flere yngre deltagere, og mange er nydiagnosticerede. Hermed også færre pen-

sionister og flere med hjemmeboende børn, sammenlignet med Levevilkårs-

undersøgelsen. 

 Relativt mange er ikke så fysisk påvirket af sygdommen. 

8.1 Demografiske forhold 

På nogle områder kan vi sammenligne deltagerne i Psykologordningen med den 

Levevilkårsundersøgelse, Scleroseforeningen fik gennemført i 2008. Dermed kan 

vi se, om der er en skævhed i deltagerne i forhold til Scleroseforeningens med-

lemmer som sådan. 

8.1.1 Flere kvinder end mænd 

Ser vi først på køn, er der langt flere kvinder end mænd, der har deltaget i 

Psykologordningen. Fordelingen mellem kvinder og mænd svarer ret nøje til den, 

der blev fundet i Levevilkårsundersøgelsen, så man kan sige, at Psykologordning-

ens deltagere afspejler foreningens medlemskreds for så vidt angår kvinder og 

mænd. 
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8.1.2 Mange yngre deltagere 

Ser vi derimod på alder, er der stor forskel på deltagerne i Psykologordningen og 

medlemmerne af foreningen som sådan. Der er således langt flere unge blandt 

deltagerne i Psykologordningen end blandt medlemsskaren set som helhed.  

 

Dette afspejler sandsynligvis, at mange af deltagerne er nydiagnosticerede, som 

det fremgår senere. 
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8.1.3 Beskæftigelse, indtægtsgrundlag og uddannelse 

De fleste deltagere i Psykologordningen er pensionister – (32 %). Dernæst kom-

mer personer i fleks- eller skånejob (23 %) og som tredjestørste gruppe personer, 

der har almindeligt arbejde på fuld tid (18 %). En del er i arbejdsprøvning eller 

under anden afklaring af deres arbejdssituation (11 %). Og endelig er der nogen, 

der er under uddannelse (7 %), har deltidsarbejde (5 %), eller er arbejdsløse (4 %). 
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Denne undersøgelse kan ikke umiddelbart sammenlignes med Levevilkårsunder-

søgelsen, hvad angår beskæftigelse mv. Umiddelbart afspejler deltagerkredsen i 

Psykologordningen dog på dette område også, at deltagerne hører til blandt de 

yngre sclerosepatienter. 

 

Der er fx meget færre pensionister blandt deltagerne, idet hele 62 % af med-

lemmerne i Levevilkårsundersøgelsen var pensionister, mens det kun gælder for 

32 % af deltagerne. 

 

Og til gengæld er der flere i arbejde – eller måske mere korrekt med tilknytning til 

arbejdsmarkedet – blandt deltagerne, idet i alt 34 % i Levevilkårsundersøgelsen 

var i en eller anden form for arbejde (hel-/deltid, fleks- og skånejob, jobtræning 

mv.), mens det gælder for ca. 57 % blandt deltagerne i Psykologordningen.  

 

Det fremgår ikke af Levevilkårsundersøgelsen, hvor mange der er under ud-

dannelse. 

 

Uddannelsesbaggrunden blandt deltagerne er god, idet relativt mange angiver, at 

de har en videregående uddannelse, nemlig 60 %. 26 % har en ungdomsuddan-

nelse (fx lærling, efg eller egu) som senest afsluttet uddannelse, mens 9 % har en 

gymnasieuddannelse, og 6 % har en folkeskoleuddannelse. 

8.1.4 Familie 

De fleste deltagere er i et parforhold. To tredjedele bor sammen med deres part-

ner, mens en tiendedel har en partner, som de ikke bor sammen med. En fjerdedel 

lever ikke i et parforhold. 
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Denne fordeling svarer nogenlunde til Levevilkårsundersøgelsen, hvor 77 % lever 

i et fast parforhold.  

 

Mange af deltagerne har børn, nemlig 70 %, heraf har de fleste hjemmeboende 

børn, men en del har også børn, der er flyttet hjemmefra. 30 % har ikke børn. 
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Andelen med børn blandt deltagerne i Psykologordningen er samlet set noget 

lavere, når vi sammenligner med medlemmerne som sådan. I Levevilkårsunder-

søgelsen angiver 90 %, at de har børn, men heraf har mange (61 %) voksne børn.  

 

Det vil sige, at flere deltagere i Psykologordningen har mindre – hjemmeboende – 

børn, og flere har slet ikke børn. Dette afspejler nok igen, at deltagerne kommer 

fra den yngste del af medlemsskaren i Scleroseforeningen. 

8.2 Diagnosetidspunkt og omfang af sygdommen 

Langt de fleste deltagere i Psykologordningen har fået konstateret sygdommen 

inden for de seneste år. 26 % har fx fået den i 2009, og 17 % har fået konstateret 

den i 2008. 

 

I alt har 60 % fået konstateret sygdommen fra 2005 og frem. 20 % har fået kon-

stateret den fra 2000-2004. De sidste 20 % har fået sclerosen konstateret tidligere. 

 

For at kunne vurdere, om udbyttet af samtalerne skulle adskille sig på baggrund 

af, hvor fysisk påvirket den enkelte deltager er, stillede vi et spørgsmål, som 

indkredser dette. 

 

Flest angiver, at de lider af udtrætning (83 %), dernæst kommer, at de har 

føleforstyrrelser (79 %), og derpå nævner en del blæreproblemer (51 %). Men 

som det fremgå, er deltagerne ramt på mange forskellige områder. 

 

Kun få har nævnt, at de slet ikke har symptomer (10 %), mens relativt mange 

svarer, at de kan bevæge sig rundt uden hjælpemidler (77 %). 
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Hvordan er du fysisk påvirket af sygdommen 

 
Procent ”Påvirkningsgrad” 

Helt uden symptomer ..........................................................  10  
Har smerter .........................................................................  45 1 
Har føleforstyrrelser .............................................................  79 1 
Udtrætning ..........................................................................  83 1 
Har blæreproblemer ............................................................  51 1 
Har synsforstyrrelser ...........................................................  49 1 
Kan bevæge sig uden hjælpemidler ....................................  77  
Begrænset gangdistance ....................................................  49 1 
Bruger stok ..........................................................................  16 1 
Bruger rollator......................................................................  11 2 
Kørestol/elcrosser ude ........................................................  20 3 
Kørestol i hjemmet ..............................................................  14 3 
Hjælp til personlig pleje .......................................................  11 2 
Flyttet til handicapvenlig bolig/plejebolig .............................  9 1 
Foretaget ændringer i boligen som følge af sclerosen ........  25 1 

 

Vi har tildelt hvert ”symptom” et tal alt efter, hvor påvirket, vi vurderer, man er af 

det pågældende symptom. Der er ikke tale om ”videnskab”, men en måde at 

inddele deltagerne i nogle grupper alt efter påvirkethed af sygdommen.  

 

I alt opererer vi med tre grupper. ”Let påvirket” (sammenlagt 0-3 i påvirketheds-

grad) på 42 %, ”mellem påvirket” (4-5 i påvirketshedsgrad) på 27 % og ”svært 

påvirket” på 31 % med 6 og derover i samlet påvirkethedsgrad. 

 

Formålet med opdelingen er at kunne kvalificere analyserne af udbyttet af 

deltagelsen i Psykologordningen, idet der måske kunne være forskel i udbyttet for 

sclerosepatienter, der er mere eller mindre ramt af sygdommen (se kapitel 6). 
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Bilag 

Bilag 1 – Spørgeskema 

Bilag 2 – Besvarelser 
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Bilag 1 



 



Bilag 1 

 
 
Spørgeskema om 
Scleroseforeningens Psykologordning 
 

 
 

 
1. Hvor mange samtaler har du haft i 

Scleroseforeningens Psykologordning?  
(i denne omgang) 
 
Antal ca.: _______ 

 
2. Hvor længe siden er det, du var til sidste 

samtale?  
 
Antal måneder ca.: _______ 

 

 
3. Hvor langt fra dit hjem foregik samtalerne? 

 

 Det foregik i mit hjem (Gå til spørgsmål 4) 
 

 Det foregik ca. ______ km fra mit hjem (svar på 

3a) 

 
3a.  Var afstanden et problem for dig?  
 

 I høj grad 

 I nogen grad 

 Nej  
 

 
4. Har du tidligere gjort brug af 

Psykologordningen?  
 

 Ja 

 Nej 
 

 
5. Har du haft samtaler med en psykolog uden 

for Scleroseforeningen? (Evt. flere svar) 
 

 Ja, før jeg gjorde brug af Psykologordningen 

 Ja, efter jeg gjorde brug af Psykologordningen 

 Ja, samtidig med Psykologordningen  

 Nej 

 
6. Har du brugt andre af Scleroseforeningens tilbud? 

 
Nej 

Ja, inden for 
det seneste år 

Ja, 
tidligere 

Socialrådgiver    

Selvhjælpsgruppe    

Gruppe for ny-diagnostiserede    

Kurser med psykologer    

Andre kurser    

Sclerosecentret Haslev/Ry    

 
Andre: _________________________ 

  



 
7. Har du andre, du kan tale med om sclerosen? 

 
Nej 

Ja, i nogen 
grad 

Ja, i høj 
grad 

Partner/ægtefælle    

Familie    

Venner    

Selvhjælpsgruppe    

 
Andre: __________________________ 

 
8. Hvordan fik du – første gang – kendskab til Psykologordningen? 

(Kun et svar) 
 

 Scleroseklinikken på hospitalet  

 Min læge 

 Scleroseforeningens hjemmeside 

 Magasinet – Scleroseforeningens blad  

 Møde for ny-diagnosticerede 

 Andre sclerosepatienter 

 Venner/bekendte/familie  

 Min kommune – fx sagsbehandler 
 

 Andet:____________________________ 

 
9. Hvordan vurderer du – overordnet set – samtalerne med psykologen? 

(Sæt ét kryds i hver række) Slet  
ikke    

I meget 
høj grad 

 1 2 3 4 5 

Var der tid nok, når du ser på det samlede samtaleforløb?      

Fik du talt det igennem, du havde brug for?      

Vidste du på forhånd nok om, hvad tilbuddet gik ud på?      

Var der for lang tid mellem samtalerne?      

Var der for lang ventetid, inden du kom til?      

Levede samtalerne – alt i alt – op til dine forventninger?      

Vil du anbefale andre at gøre brug af Psykologordningen?      

  



 
10. Hvad var dine forventninger forud for samtalerne?  

 
(Sæt ét kryds i hver række) 

Slet ikke 
vigtigt 
for mig    

Meget 
vigtigt 

for mig 

 1 2 3 4 5 

Få mere viden om, hvordan sclerose påvirker mit hverdagsliv      

Få bearbejdet problemer i forbindelse med  
arbejde eller uddannelse 

     

Blive klar over mine egne ressourcer og handlemuligheder      

Blive bedre til at overkomme mere i min hverdag      

Blive bedre til at håndtere psykiske reaktioner på sclerosen      

Få hjælp til at bearbejde følelser      

Opnå bedre forhold til partner, børn eller familie      

Blive bedre til at tale med andre om sclerosen      

Komme ud af isolation og ensomhed      

Øge mit selvværd      

 
Andet, hvad:___________________________________________ 

     

 

 
 

I de næste spørgsmål, vil vi høre, hvad du fik ud af psykologsamtalerne... 
 
Hvis I ikke har snakket om det bestemte emne, der bliver spurgt til,  
skal du sætte kryds under ”ikke formålet”  
 

 

 Ikke 
formålet 

(med 
samtalen) 

Slet 
ikke 

 I meget  
høj grad 

 1 2 3 4 5 

11. Fik du – gennem samtalerne med psykologen – 
generelt større forståelse af sygdommen og dens 
udvikling? 

      

12. Blev du mere afklaret i forhold til, hvilke problemer 
der skyldes sclerose, og hvilke der skyldes andre 
forhold?  

      

 
  



 
13. Er du blevet bedre til at tale med andre om sclerosen? 

 

Ikke 
formålet 

Slet 
ikke 

 I meget  
høj grad 

 1 2 3 4 5 

Blevet mere åben om min sclerose       

Har talt mere med min familie og venner  
om sclerose end tidligere 

      

Er blevet bedre til at tale med fremmede om sclerosen       

Kan tale mere nuanceret om mine følelser       

Er blevet bedre til at forklare  
konsekvenserne af sclerose overfor andre       

 
14. Hjalp psykologsamtalerne til, at du fik et bedre forhold til partner/ægtefælle, børn og familie? 

 

Ikke 
formålet 

Slet 
ikke 

 I meget  
høj grad 

 1 2 3 4 5 

Lettere ved at forklare sygdommen over for mine børn        

Lettere ved at forklare sygdommen  
over for min partner/ægtefælle og min familie 

      

Fik hjælp til at afklare roller i familien (fx aftaler om 
ansvars- og arbejdsfordeling i hjemmet) 

      

Fik hjælp til at løse konkrete problemer  
i forhold til børn, partner og familie 

      

Mindre skyldfølelse over for mine børn       

Mindre skyldfølelse over for min partner       

Fik bearbejdet seksuelle problemer       

 
15. Fik du – via samtalerne – bearbejdet problemer i forbindelse med arbejde eller uddannelse? 

 

Ikke 
formålet 

Slet 
ikke 

 I meget  
høj grad 

 1 2 3 4 5 

Mere afklaret i forhold til, hvad jeg kan overkomme       

Fik mod til at tale med  
kolleger/studiekammerater om sclerose 

      

Fik mod til at tale med min chef om sclerose       

Fik drøftet mine arbejdsvilkår        

Fandt et mere passende niveau  
for mit arbejde/uddannelse 

      

Der er faldet mere ro på min  
arbejds-/uddannelsessituation 

      

 
  



 
16. Hjalp samtalerne, så du kunne overkomme mere i din hverdag? 

 

Ikke 
formålet 

Slet 
ikke 

 I meget  
høj grad 

 1 2 3 4 5 

Har fået mere energi       

Kan overkomme flere ting i dagligdagen       

Mindre anspændt end tidligere       

Mere veloplagt       

Mindre træt        

Bedre til at prioritere min tid       

Bedre til at overskue hverdagen       

 
17. Blev du – via samtalerne – klar over egne ressourcer og handlemuligheder? 

 

Ikke 
formålet 

Slet 
ikke 

 I meget  
høj grad 

 1 2 3 4 5 

Fået øje på nye ressourcer       

Fået øje på nye handlemuligheder       

Mere accept af de begrænsninger, sclerose giver       

Er du blevet bedre til at prioritere,  
hvad der er betydningsfuldt for dig? 

      

Bedre i stand til at klare personlige problemer       

Større selvindsigt       

Lettere at overskue tilværelsen       

 
 
18. Blev du bedre til at håndtere de psykiske reaktioner på sclerosen? 

 

Ikke 
formålet 

Slet 
ikke 

 I meget  
høj grad 

 1 2 3 4 5 

Jeg forstår mig selv bedre       

Jeg forstår min situation bedre       

Jeg kan overskue flere ting end tidligere       

Jeg har accepteret situationen       

Jeg er mindre forvirret       

Bedre til at koncentrere mig       

Bedre til at strukturere min hverdag       

 
  



 

19. Fik du hjælp til at bearbejde dine følelser? 
 Ikke 

formålet 

Slet 
ikke 

 I meget  
høj grad 

 1 2 3 4 5 

Er blevet mere rolig og afslappet       

Er blevet mindre irriteret       

Er blevet mindre deprimeret       

Er mindre nervøs       

Er mindre trist       

Mere glad og tilfreds       

Mindre angst       

Mindre vred       

Mindre frygt for fremtiden       

 
20. Har psykologsamtalerne hjulpet dig til at komme ud af isolation og ensomhed? 

 

Ikke 
formålet 

Slet 
ikke 

 I meget  
høj grad 

 1 2 3 4 5 

Jeg føler mig mindre ensom nu       

Jeg isolerer mig mindre nu        

Jeg ser flere mennesker       

Går mere ud – fx i biografen, teatret, på caféer        

Har fået mere lyst til at dyrke  
interesser, hobby og lignende       

Er blevet bedre til at bede om hjælp       

 
21. Har psykologsamtalerne påvirket dit selvværd? 

 

Ikke 
formålet 

Slet 
ikke 

 I meget  
høj grad 

 1 2 3 4 5 

Har øget mit selvværd       

Jeg tror mere på mig selv       

Sygdommen påvirker mit selvværd mindre       

 

  



22. Hvad var særligt godt ved psykologsamtalerne? 
(Skriv…) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

23. Savnede du noget ved psykologsamtalerne? 

 
 
 
 
 
 
 
 

24. Har du nogen idéer til Psykologordningen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Er du enig eller uenig i følgende om psykologen 

 Helt 
uenig 

 Helt 
enig 

Ikke 
relevant 
for mig Psykologen… 1 2 3 4 5 

havde et godt kendskab til sclerose       
var god til at lytte       
kom med gode, brugbare forslag       
gav gode hjemmeopgaver       
var god til at se mig, som den jeg er       
forstod mig       
Kemien mellem os var god       

 



Baggrundsspørgsmål 

26. Er du… 
 

  Mand 

  Kvinde 

 

27. Alder:______ 

 
28. Har du børn? 
(Evt. flere svar) 
 

 Ja, hjemmeboende 

 Ja, de er flyttet hjemmefra 

 Nej 

 
29. Lever du i et parforhold? 

 

 Ja, bor sammen med partner/ægtefælle 

 Ja, har partner, men bor ikke sammen 

 Nej 

 
30. Hvilken uddannelse har du? 
(senest afsluttet) 
 

 Folkeskole 

 Gymnasium 

 Ungdomsuddannelse (fx lærling, efg, egu) 

 Videregående uddannelse (fx seminarium, 
universitet) 
 

 Andet:___________________ 

 
31. Er du… 
(Gerne flere svar) 

 Pensionist  

 På efterløn 

 I arbejdsprøvning/under afklaring af 
arbejdssituation 

 I flex- eller skånejob 

 Arbejdsløs 

 Har almindeligt arbejde på fuld tid 

 Har almindeligt deltidsarbejde – antal timer om 
ugen____ 

 Under uddannelse 
 

 Andet:___________________ 

32. Hvornår fik du konstateret sclerose?  

Årstal for diagnose______ 

 
33. Hvordan er du fysisk påvirket af sygdommen? 

 
 Ja Nej 

Er helt uden symptomer   

Har smerter   

Har føleforstyrrelser   

Udtrætning   
Har blæreproblemer   

Har synsforstyrrelser   

Kan du selv bevæge  
dig rundt uden hjælpemidler? 

  

Begrænset gangdistance   

Bruger du stok?   

Bruger du rollator?   

Bruger du kørestol  
eller el-crosser ude? 

  

Bruger du kørestol i dit hjem?   

Får du hjælp til personlig pleje?   

Er du flyttet i en særlig  
handicapvenlig bolig eller plejebolig? 

  

Er der foretaget ændringer  
i din bolig som følge af sclerosen? 

  

 
 

Har du yderligere kommentarer, kan du skrive dem 
her. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tak for hjælpen! 



Bilag 2 



 



Nr. Spørgsmål 

Antal 
besvarelser 

N=144 

Andel 
svar i 

procent 
Gennemsnit 

11 Fik du - gennem samtalerne med psykologen - generelt større forståelse af sygdommen og dens 
udvikling? 69 48 3,10 

 12 Blev du mere afklaret i forhold til, hvilke problemer, der skyldes sclerose, og hvilke, der skyldes 
andre forhold? 100 69 3,34   

11+12 Samlet Større forståelse og afklarethed       3,24 
13a Blevet mere åben om min sclerose 80 56 3,33 

 13b Har talt mere med min familie og venner  om sclerose end tidligere 88 61 3,23 
 13c Er blevet bedre til at tale med fremmede om sclerosen 86 60 2,98 
 13d Kan tale mere nuanceret om mine følelser 98 68 3,00 
 13e Er blevet bedre til at forklare konsekvenserne af sclerose overfor andre 95 66 3,02   

13 Samlet Er du blevet bedre til at tale med andre om sclerosen       3,10 
14a Lettere ved at forklare sygdommen over for mine børn 49 34 2,94 

 14b Lettere ved at forklare sygdommen over for min partner/ægtefælle og min familie 79 55 3,14 
 14c Fik hjælp til at afklare roller i familien (fx aftaler om ansvars- og arbejdsfordeling i hjemmet) 76 53 3,07 
 14d Fik hjælp til at løse konkrete problemer i forhold til børn, partner og familie 92 64 3,27 
 14e Mindre skyldfølelse over for mine børn 46 32 2,76 
 14f Mindre skyldfølelse over for min partner 66 46 2,89 
 14g Fik bearbejdet seksuelle problemer 32 22 2,13 
 14 Samlet Hjalp psykologsamtalerne til, at du fik et bedre forhold til partner/ægtefælle, børn og familie       2,98 

15a Mere afklaret i forhold til, hvad jeg kan overkomme 85 59 3,52 
 15b Fik mod til at tale med kolleger/studiekammerater om sclerose 56 39 2,98 
 15c Fik mod til at tale med min chef om sclerose 47 33 3,09 
 15d Fik drøftet mine arbejdsvilkår 66 46 3,44 
 15e Fandt et mere passende niveau for mit arbejde/uddannelse 60 42 3,50 
 15f Der er faldet mere ro på min arbejds-/uddannelsessituation 71 49 3,32 
 15 Samlet Fik du - via samtalerne - bearbejdet problemer i forbindelse med arbejde eller uddannelse?       3,34 

 

     



Nr. Spørgsmål 

Antal 
besvarelser 

N=144 

Andel 
svar i 

procent 
Gennemsnit 

16a Har fået mere energi 93 65 2,60 
 16b Kan overkomme flere ting i dagligdagen 91 63 2,58 
 16c Mindre anspændt end tidligere 100 69 2,87 
 16d Mere veloplagt 98 68 2,65 
 16e Mindre træt 93 65 2,14 
 16f Bedre til at prioritere min tid 104 72 3,13 
 16g Bedre til at overskue hverdagen 113 78 3,06 
 16 Samlet Hjalp samtalerne, så du kunne overkomme mere i din hverdag       2,74 

17a Fået øje på nye ressourcer 91 63 2,90 
 17b Fået øje på nye handlemuligheder 106 74 3,05 
 17c Mere accept af de begrænsninger, sclerose giver 105 73 3,00 
 17d Er du blevet bedre til at prioritere, hvad der er betydningsfuldt for dig? 117 81 3,52 
 17e Bedre i stand til at klare personlige problemer 119 83 3,18 
 17f Større selvindsigt 115 80 3,26 
 17g Lettere at overskue tilværelsen 119 83 3,10 
 17 Samlet Blev du - via samtalerne - klar over egne ressourcer og handlemuligheder       3,16 

18a* Jeg forstår mig selv bedre 106 74 3,11 
 18b* Jeg forstår min situation bedre 108 75 3,14 
 18c** Jeg kan overskue flere ting end tidligere 99 69 2,40 
 18d* Jeg har accepteret situationen 111 77 2,93 
 18e** Jeg er mindre forvirret 109 76 2,86 
 18f** Bedre til at koncentrere mig 98 68 2,50 
 18g** Bedre til at strukturere min hverdag 102 71 3,03 
 * Psykiske reaktioner samlet       3,06 

** Kognitive reaktioner samlet 

   

2,71 

18 Samlet Blev du bedre til at håndtere de psykiske reaktioner på sclerosen?       2,86 
 

     



Nr. Spørgsmål 

Antal 
besvarelser 

N=144 

Andel 
svar i 

procent 
Gennemsnit 

19a Er blevet mere rolig og afslappet 110 76 3,10 
 19b Er blevet mindre irriteret 99 69 2,86 
 19c Er blevet mindre deprimeret 103 72 3,00 
 19d Er mindre nervøs 85 59 2,80 
 19e Er mindre trist 105 73 2,84 
 19f Mere glad og tilfreds 111 77 3,02 
 19g Mindre angst 90 63 2,90 
 19h Mindre vred 92 64 2,89 
 19i Mindre frygt for fremtiden 109 76 2,76 
 19 Samlet Fik du hjælp til at bearbejde dine følelser?       2,91 

20a Jeg føler mig mindre ensom nu 63 44 2,79 
 20b Jeg isolerer mig mindre nu 61 42 2,89 
 20c Jeg ser flere mennesker 66 46 2,79 
 20d Går mere ud - fx i biografen, teatret, på caféer 63 44 2,59 
 20e Har fået mere lyst til at dyrke interesser, hobby og lignende 72 50 3,00 
 20f Er blevet bedre til at bede om hjælp 88 61 3,02 
 20 Samlet Har psykologsamtalerne hjulpet dig til at komme ud af isolation og ensomhed?       2,86 

21a Har øget mit selvværd 89 62 3,02 
 21b Jeg tror mere på mig selv 90 63 3,03 
 21c Sygdommen påvirker mit selvværd mindre 92 64 2,86 
 21 Samlet Har psykologsamtalerne påvirket dit selvværd?       2,97 

 

  



 




