Undersøgelsens 27 spørgsmål

	 SCLEROSE OG OMSORGSSYSTEMET
	 PSYKOSOCIALE ASPEKTER



1. Hvor befandt du dig i tilværelsen, da du fik diagnosen?
  - under uddannelse, færdiguddannet, i erhverv e.l.

2. Hvad var de første symptomer på sygdommen?

3. Hvem bestemte, at du opsøgte læge?

4. Hvor fik du diagnosen?
  - på hospital, af egen praktiserende læge, af privat praktiserende specialist.

5. Hvordan reagerede du?

6. Hvad følte du? 

7. Hvordan reagerede dine nærmeste omgivelser?
  - mand/hustru, samlever, børn, forældre, venner o.a.

8. Hvad har du gjort for at leve så "normalt" som muligt?

9. Hvor befinder du dig i dag økonomisk?
  - erhverv (erhvervsevne), studerende, (førtids-) pensionist.

10. På hvilken måde har sygdommen haft betydning i forhold til din partner?
   - f.eks. rollefordeling, seksualitet, mindreværdsfølelse. 

11. Hvordan forløber din dagligdag?

12. Hvad gør du for at forbedre din nuværende situation?
    - fysisk træning, kost, bevidst ændring af andre livsvaner.

13. Hvad virker positivt/negativt på dig?
    - børn, børnebørn, forældre, øvrige familie, venner, kolleger o.a.

14. Hvordan betragter du din sygdom?
   - som din "fjende", din "partner" el.a.

15. Hvad forestiller du dig, at årsagen til din sygdom kan være?

16. Har du undret dig over, hvorfor det lige netop blev dig, der fik sygdommen?

17. Får du medicin?
   - hvis Ja: Hvilken?

18. Hvilke forventninger har du til attak-reducerende medicin?

19. Har du opsøgt alternativ behandling?
   - hvis JA: Hvilke(n)?
   - hvis NEJ: Hvorfor ikke?

20. Får du alternativ medicin?
   - hvis JA: Hvilken?
	
21. Hvordan er dit forhold til alternative behandlere?

22. Hvordan er dit forhold til læger?
      - praktiserende læge, neurolog eller andre specialister.

23. Har du været i forbindelse med offentlige myndigheder?
   - hvis JA: Hvilke myndigheder og hvilke erfaringer.

24. Føler du, at du bliver betragtet anderledes, fordi du har sygdommen?
   - det sociale netværk, offentlige myndigheder, læger, alternative behandlere.

25. Tror du, at det i din tid bliver muligt at helbrede sclerose?

26. Hvordan ser du på din fremtid?
   - om 5 år, om 10 år osv.  

27. Selvhjælpsgrupper?
   - hvordan kom du ind i en selvhjælpsgruppe?
   - hvilke erfaringer har du?                                                                    

