

CEBU - CENTER FOR PSYKOLOGISK
BEHANDLING TIL BØRN OG UNGE
PSYKOLOGISK INSTITUT
AARHUS UNIVERSITET

Evaluering af behandlingen. Spørgeskema til forældrene. Gives umiddelbart efter behandlingsafslutning.
For at forbedre vores arbejde, er vi meget interesserede i din oplevelse af behandlingen. Du
kan hjælpe os ved at besvare de følgende spørgsmål så ærligt som muligt.
Kryds venligst af i hvilken grad de følgende udsagn passer på din oplevelse af behandlingen.

Ikke sandt

Delvist
sandt

Sandt

1.

Behandlingen hjalp mit barn.







2.

Behandlingen hjalp mig.







3.

Hvis en ven havde brug for denne form for hjælp,
ville jeg anbefale vedkommende at komme på klinikken.







4

Jeg følte mig passende informeret om meningen,
formålet og forløbet af behandlingen.







5

Vi har det bedre i familien nu, end før behandlingen begyndte.







6

Under forløbet af behandlingen blev jeg i stand til
at forandre min adfærd over for mit barn på en
positiv måde.
.
Under forløbet af behandlingen opnåede jeg en
bedre forståelse af mit barns psykiske tilstand.













8

Jeg havde tillid til vores behandlere.







9

Behandlingen medførte, at mit barn fik det dårligere.







10

Behandlingen medførte, at jeg fik det dårligere.







7

Se også næste side
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Her kan du selv skrive dine kommentarer:
Hvad var rigtig godt ved behandlingen?

Var der noget du ikke synes om eller noget der kan forbedres?

Er der andet du ønsker at fortælle os, om det forløb I har haft?

Udviklet af Mikael Thastum og medarbejdere på CEBU på baggrund af Experience of Service Questionnaire
(Attride-Stirling 2002).
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Opgørelse:
Besvarelserne på spørgsmålene kan vurderes enkeltvist, eller der kan beregnes en summeret score.
Ved en summeret score lægges værdierne for hvert enkelt spørgsmål sammen.
Værdierne på spørgsmål 9 og 10 skal vendes (hvor altså 0=2, 1=1, og 2=0).

Udviklet af Mikael Thastum og medarbejdere på CEBU på baggrund af Experience of Service Questionnaire
(Attride-Stirling 2002).
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