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Boks 1. Interviewguide - selvvurderet helbredsstatus 
 
Mand:                                        Kvinde:                                    Alder: ________ 

1. Hvornår flyttede du på plejehjem?  
2. Valgte du selv plejehjemmet?  
3. Har du tidligere arbejdet fast uden for hjemmet:   

Ja            Hvilket erhverv? ______________________________   Nej              
 
Fysisk: 
1. Hvordan synes du, at dit helbred er alt i alt? 

Godt                         Mindre godt                               Dårligt  
 
2. Sammenlignet med for et år siden, hvordan er dit helbred alt i alt nu? 

Noget bedre                           Nogenlunde det samme                    Noget dårligere 
 

3. Går du selv?                             Ja                      Nej 

Bruger du stokke?                    Ja                      Nej  
       

Rollator?                                  Ja                      Nej 
       

Kørestol?                                  Ja                      Nej 
4.  Kan du komme udenfor din lejlighed alene: 

              Ja                            Nej                                    Kun ifølge med en ledsager 
 

5. Kan du gå i bad/ tage tøj på? 

      Får altid hjælp           Får delvis hjælp dagligt          Får altid hjælp til både bad og påklædning:  
 
6. Har du kroniske lidelser?  Ja             Nej 

Hvilke? ________________________________                  

 
Psykisk/socialt 

1. Inden for den seneste uge, hvor meget kontakt har du da haft med familie, venner, 
naboer eller andre? 

Ingen kontakt                               Lidt kontakt                                En hel del 
 

2. Kommer du til træning, som f.eks. gymnastik, svømning eller anden form for motion?   

             Ja                   Hvilken? ______________________              Nej 
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3. Hvor stor en del af tiden den seneste uge har du følt dig veloplagt og fuld af liv? 

Hele tiden                  Noget af tiden                       På intet tidspunkt 
 

4. Hvor stor en del af tiden den seneste uge har du følt dig nervøs eller urolig? 

            Hele tiden                   Noget af tiden                      På intet tidspunkt  
 

5. Hvor stor en del af tiden den seneste uge har du følt dig rolig og afslappet? 

Hele tiden                   Noget af tiden                      På intet tidspunkt 
 

6. Jeg bliver lettere syg end andre? 

Helt rigtigt                  Ved ikke                         Helt forkert  
 

7. Jeg er lige så rask som en hver anden jeg kender? 

             Helt rigtigt                  Ved ikke                         Helt forkert 
 

8. Mit helbred er fremragende? 

             Helt rigtigt                   Ved ikke                         Helt forkert 
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BOKS 2.: Interviewguide til sygeplejestuderende 
 
Er du: 
 
Mand                            Kvinde                                Alder:________________________ 
 
 
Hvornår afslutter du din uddannelse? _______________________________ 
 
 
Har du andre uddannelser?  
 
Ja              Hvilke(n)? ____________________________________         Nej  
 
 
Har du andre faglige forudsætninger for dit nuværende studie?            Nej 
 
Ja              Hvilke(n)? ____________________________________          
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Har du i dit nuværende studie deltaget i forskningsprojekter? 
 
Ja              Nej  
 
 
Har du i dit nuværende studie deltaget i udviklings-/kvalitetsprojekter?  
 
Ja              Nej  
 
 
Forventer du/kunne du tænke dig, at forskning, udviklings-og kvalitetsprojekter vil være en del af 
dine opgaver fremover? 
 
 
Giver det mening at teoriundervisningen efterfølges af deltagelse i dataindsamling hos borgere?: 
 
 
Har du et eksempel på, hvordan teori og praksis fungerede for dig i interviews med de ældre om 
”Livskvalitet før, under og efter coronakrisen”?: 
 
 
Navn:                     dato: 
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