Undersøgelse af ældres opfattelse af medicin
Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Angiv venligst hvor enig du er i følgende udsagn ved at sætte kryds i den
rigtige boks. Hvis der er nogle spørgsmål, du ikke kan svare på eller ikke synes gælder for dig, så spring
spørgsmålet over og gå videre til næste spørgsmål.
Ved de spørgsmål, der spørger om din læge, bedes du tænke på den læge, der udskriver det meste af (hvis ikke al)
din medicin.
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Samlet set er jeg tilfreds med min
nuværende medicin
Jeg kan godt lide at være med til at tage
beslutninger om min medicin
Jeg har en god forståelse af, hvorfor jeg har
fået udskrevet hvert af mine lægemidler
Jeg kan godt lide at vide så meget som
muligt om min medicin
Hvis der er noget om min medicin, jeg ikke
forstår, spørger jeg altid min læge, på
apoteket eller plejepersonalet
Jeg ved nøjagtigt, hvilken medicin jeg tager
lige nu
Jeg ville være villig til at stoppe med et eller
flere af mine faste lægemidler, hvis min
læge sagde, at det var muligt
Jeg synes, jeg tager et stort antal lægemidler
Det er meget besværligt at tage min medicin
hver dag
Jeg bruger mange penge på min medicin
Nogle gange synes jeg, at jeg tager for
mange slags medicin
Jeg synes, at min medicin er en byrde for
mig
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Jeg vil gerne prøve at stoppe med et af
mine lægemidler for at se, hvordan jeg har
det uden
Jeg vil gerne have, at min læge nedsætter
dosis for et eller flere af mine lægemidler
Jeg føler, at jeg måske tager et eller flere
lægemidler, jeg ikke længere behøver
Jeg tror, at et eller flere af mine lægemidler
giver mig bivirkninger for tiden
Jeg har en fornemmelse af, at et eller flere
af mine lægemidler måske ikke virker
Jeg har tidligere haft en dårlig oplevelse
med at stoppe med et lægemiddel
Jeg ville have det svært med at stoppe med
medicin, jeg har taget i lang tid
Jeg ville være bekymret over at gå glip af
positive virkninger, hvis et af mine
lægemidler blev stoppet
Jeg bliver stresset, når der ændres i min
medicin
Hvis min læge anbefalede mig at stoppe
med et lægemiddel, ville jeg føle, at
han/hun var ved at opgive mig

Tak fordi du udfyldte spørgeskemaet.
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