
- et spørgeskema til mænd med prostatakræft 

Vi vil bede dig udfylde dette spørgeskema og 

indsende det i vedlagte svarkuvert. 

Du kan også vælge at besvare spørgeskemaet 

på internettet i stedet for. 

Klik ind på WWW.PROM-PC.DK  

Du kan læse mere i det vedlagte brev. 

På forhånd tak! 
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GENERELT SIDE 1

Hvad er dit behov i forhold til en konsultation?

 Jeg ringer selv, hvis jeg har behov for en konsultation

 Jeg vil gerne ringes op (telefonkonsultation)

 Jeg vil gerne have en tid i ambulatoriet

 Ved ikke

Har der været tilfælde af prostatakræft i din 
nærmeste familie (morfar, farfar, far, bror/brødre, 
søn/sønner)?

Nej Ja Ved ikke

Er du tilfreds med din livskvalitet? Slet ikke
En lille 
smule

I nogen 
grad

En hel del Meget

Hvordan synes du dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt

Hvor meget påvirker prostatakræft dit helbred? Slet ikke Lidt Noget En hel del Meget

Har du andre sygdomme eller lidelser, der i højere 
grad påvirker dit helbred end prostatakræft? Nej Ja

OM DIN VANDLADNING

Anvender du kateter på nuværende tidspunkt?

 Nej

 Ja, jeg anvender permanent kateter - Gå venligst til side 4

I løbet af de seneste 2 uger…

Skal du vente på, at vandladningen kommer i 
gang? Nej Sjældent Dagligt Hver gang

Hvor meget er dette til gene for dig? Intet problem Lille problem Moderat problem Stort problem
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OM DIN VANDLADNING SIDE 2

I løbet af de seneste 2 uger…

Synes du, at urinstrålen er: Normal Lidt slap Meget slap Dryppende

Hvor meget er dette til gene for dig? Intet problem Lille problem Moderat problem Stort problem

Føler du, at du får tømt blæren helt ved 
vandladning? Ja, altid Oftest Sjældent Tømmes aldrig helt

Hvor meget er dette til gene for dig? Intet problem Lille problem Moderat problem Stort problem

Skal du presse for at starte vandladningen og/eller 
holde den i gang? Nej Sjældent Dagligt Hver gang

Hvor meget er dette til gene for dig? Intet problem Lille problem Moderat problem Stort problem

Hvor lang tid går der højst mellem hver enkelt 
vandladning fra du vågner, til du går i seng?

Mere end 3 
timer

2-3 timer 1-2 timer
Mindre end 1 

time

Hvor meget er dette til gene for dig? Intet problem Lille problem
Moderat 
problem

Stort problem

Hvor mange gange skal du lade vandet 
om natten? 0 gange 1-2 gange 3-4 gange 5 gange eller mere

Hvor meget er dette til gene for dig? Intet problem Lille problem Moderat problem Stort problem

Oplever du en bydende (stærk) 
vandladningstrang? Aldrig Sjældent Dagligt Hver gang

Hvor meget er dette til gene for dig? Intet problem Lille problem Moderat problem Stort problem
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OM DIN VANDLADNING SIDE 3

I løbet af de seneste 2 uger…

Er vandladningstrangen så kraftig, at du ikke kan holde på 
vandet, indtil du når på toilettet? Nej Sjældent Dagligt Hver gang

Hvor meget er dette til gene for dig? Intet problem Lille problem
Moderat 
problem

Stort problem

Gør det ondt eller svier, når du lader 
vandet? Nej Sjældent Dagligt Hver gang

Hvor meget er dette til gene for dig? Intet problem Lille problem Moderat problem Stort problem

Drypper der urin, når du tror, vandladningen er 
færdig (efterdryp)? Nej I toilettet Lidt i bukserne Meget i bukserne

Hvor meget er dette til gene for dig? Intet problem Lille problem Moderat problem Stort problem

Har du ufrivillig vandladning ved fysisk anstrengelse 
(f.eks. hoste, nys, løft)? Nej Sjældent Dagligt Hver gang

Hvor meget er dette til gene for dig? Intet problem Lille problem Moderat problem Stort problem

Har du ufrivillig vandladning uden fysisk 
anstrengelse og uden trang (siven)? Nej Sjældent Dagligt Hver gang

Hvor meget er dette til gene for dig? Intet problem Lille problem Moderat problem Stort problem
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OM DIN SEKSUALFUNKTION OG EVNE TIL REJSNING SIDE 4

Mener du, at følgende udsagn passer på dig og dit seksuelle 
samliv: Jeg har ikke noget seksualliv overhovedet, dvs. aldrig 
seksuel lyst/drift, rejsning, samleje eller onani

Ja, udsagnet 
passer

Nej, udsagnet 
passer ikke

I hvor høj grad er du tilfreds med dit seksuelle samliv? Slet ikke Lidt
En 
del

Meget

Hvis du ikke har noget seksualliv overhovedet, dvs. svaret ”JA” til at udsagnet øverst passer, skal du ikke besvare de
resterende spørgsmål på denne side. Gå i stedet til side 5

Anvender du nogen former for hjælpemidler til at frembringe eller bibeholde rejsningen? Ja Nej

Såfremt du anvender hjælpemidler (tabletter eller lign.) skal spørgsmålene besvares, som 
rejsningsevnen er med anvendelsen af disse.

I løbet af de seneste 4 uger…

Hvor stor er din selvtillid, når det 
drejer sig om at kunne få og 
bibeholde rejsning?

Meget lille Lille Middel Stor Meget stor

Når du har fået rejsning gennem 
seksuel stimulation, hvor ofte er 
rejsningen da tilstrækkelig hård til, at 
du kan trænge ind i din partner?

Sjældent 
eller aldrig

Nogle få gange 
(ca. 1 ud af 4 

gange)

Sommetider (ca. 
halvdelen af 

gangene)

De fleste gange 
(ca. 3 ud af 4 

gange)

Næsten altid 
eller altid

Når du har samleje og er trængt ind i 
din partner, hvor ofte kan du da 
bibeholde rejsningen under samlejet?

Sjældent 
eller aldrig

Nogle få gange 
(ca. 1 ud af 4 

gange)

Sommetider (ca. 
halvdelen af 

gangene)

De fleste gange 
(ca. 3 ud af 4 

gange)

Næsten altid 
eller altid

Når du har samleje og er trængt ind i 
din partner, hvor vanskeligt er det da 
at fastholde rejsningen under 
samlejet?

Yderst 
vanskeligt

Meget vanskeligt Vanskeligt Lidt vanskeligt
Ikke 

vanskeligt

Når du har forsøgt at gennemføre 
samleje, hvor ofte har du da oplevet 
samlejet som tilfredsstillende for dig 
selv?

Sjældent 
eller aldrig

Nogle få gange 
(ca. 1 ud af 4 

gange)

Sommetider (ca. 
halvdelen af 

gangene)

De fleste gange 
(ca. 3 ud af 4 

gange)

Næsten altid 
eller altid
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OM DIN AFFØRING SIDE 5

I løbet af de seneste 4 uger…

Oplever du ufrivillig afgang af 
formet afføring? Nej, aldrig

Ja, mindre end 
1 gang om 
måneden

Ja, 1 gang om 
måneden

Ja, 2 – 4 
gange om 
måneden

Ja, 1 - 6 
gange om 

ugen

Ja, 
dagligt

Hvor lang tid kan du tilbageholde 
afføringstrangen inden du må gå 
på toilettet?

Mere end 15 
minutter

Mellem 11 og 
15 minutter

Mellem 6 og 
10 minutter

Mindre end 5 
minutter

Går du nogensinde på toilettet 
fordi du tror, at du skal have 
afføring, men hvor det er ”falsk 
alarm”?

Nej, aldrig
Ja, 1 – 3 gange 

om dagen

Ja, 3 - 6 
gange om 

dagen

Ja, 6 – 9 
gange om 

dagen

Ja, mere 
end 9 gange 

om dagen

Oplever du at skulle af med 
afføring igen mindre end 1 time 
efter din sidste afføring?

Nej, aldrig
Ja, mindre end 

1 gang om 
måneden

Ja, 1 – 4 
gange om 
måneden

Ja, 1 - 6 
gange om 

ugen
Ja, dagligt

Har du bemærket slim i afføringen? Nej, aldrig
Ja, mindre end 

1 gang om 
måneden

Ja, 1 – 4 
gange om 
måneden

Ja, 1 - 6 
gange om 

ugen
Ja, dagligt

Har du haft blod i afføringen? Slet ikke Lidt En del Meget

Har du haft diarré (tynd mave)? Slet ikke Lidt En del Meget

Har du haft forstoppelse? Slet ikke Lidt En del Meget
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OM DIN ALMENE TRIVSEL SIDE 6

I løbet af de seneste 4 uger…

Har du haft hedeture? Slet ikke Lidt En del Meget

Har du haft ømme eller hævede brystvorter eller bryster? Slet ikke Lidt En del Meget

Har du haft hævelser i ben eller ankler? Slet ikke Lidt En del Meget

Har du haft stikken/prikken eller nedsat følsomhed i hænder eller 
fødder? Slet ikke Lidt En del Meget

Har du nedsat muskelkraft? Slet ikke Lidt En del Meget

Har du haft kvalme? Slet ikke Lidt En del Meget

Har du savnet appetit? Slet ikke Lidt En del Meget

Har du været træt? Slet ikke Lidt En del Meget

OM DINE SMERTER

I løbet af de seneste 4 uger…

Har du haft smerter? Ingen 
smerter

Lette smerter
Moderate 
smerter

Svære 
smerter

Uudholdelige smerter

Har du haft smerter i knoglerne? Ingen 
smerter

Lette smerter
Moderate 
smerter

Svære 
smerter

Uudholdelige smerter

Har du haft smerter eller trykken 
omkring bækkenbund eller mellemkød?

Ingen 
smerter

Lette smerter
Moderate 
smerter

Svære 
smerter

Uudholdelige smerter

Har du taget noget medicin for 
smerter? Nej Ja
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OM DIN FUNKTIONSEVNE SIDE 7

Marker venligst det udsagn, som bedst beskriver dit nuværende aktivitetsniveau

 Jeg er fuldt aktiv og i stand til at udføre de samme aktiviteter som før kræftdiagnosen, uden nogen begrænsninger.

 Jeg er begrænset i fysisk krævende aktiviteter, men jeg er oppegående og kan klare eksempelvis ambulatoriebesøg, let 
husarbejde og kontorarbejde.

 Jeg er oppegående og kan klare mig selv, men jeg er ikke i stand til at udføre noget som helst arbejde. Jeg er oppe og 
aktiv i mere end halvdelen af de timer, jeg er vågen.

 Jeg er i stand til at udføre den nødvendigste selvpleje. Jeg har behov for hvile i en seng eller stol i mere end halvdelen af 
de timer, jeg er vågen

 Jeg har behov for døgndækkende pleje. Jeg kan intet klare.

OM DIN TRIVSEL OG HUMØR

I løbet af de seneste 2 uger…

.. har jeg været glad og i godt 
humør

Hele 
tiden

Det meste 
af tiden

Lidt mere end 
halvdelen af tiden

Lidt mindre end 
halvdelen af tiden

Lidt af 
tiden

På intet 
tidspunkt

.. har jeg følt mig rolig og 
afslappet

Hele 
tiden

Det meste 
af tiden

Lidt mere end 
halvdelen af tiden

Lidt mindre end 
halvdelen af tiden

Lidt af 
tiden

På intet 
tidspunkt

.. har jeg følt mig aktiv og 
energisk

Hele 
tiden

Det meste 
af tiden

Lidt mere end 
halvdelen af tiden

Lidt mindre end 
halvdelen af tiden

Lidt af 
tiden

På intet 
tidspunkt

.. er jeg vågnet frisk og 
udhvilet

Hele 
tiden

Det meste 
af tiden

Lidt mere end 
halvdelen af tiden

Lidt mindre end 
halvdelen af tiden

Lidt af 
tiden

På intet 
tidspunkt

.. har min dagligdag været 
fyldt med ting der interesserer 
mig

Hele 
tiden

Det meste 
af tiden

Lidt mere end 
halvdelen af tiden

Lidt mindre end 
halvdelen af tiden

Lidt af 
tiden

På intet 
tidspunkt

I løbet af de seneste 4 uger:

Har du haft besvær med at sove? Slet ikke Lidt En del Meget

Har du følt dig deprimeret? Slet ikke Lidt En del Meget

Er du bekymret for, at din tilstand vil forværres? Slet ikke Lidt En del Meget Ønsker ikke at besvare
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HØJDE OG VÆGT SIDE 8

Hvor mange kilo vejer du?

Hvor høj er du?

Vil du besvare det næste skema på Internettet? Det kan vi spare porto ved - men det er frivilligt. 

 Ja tak (vi sender dig senere et brev der forklarer dig hvordan)

 Nej tak

Skriv svaret her:Skriv svaret her:

Skriv svaret her:Skriv svaret her:
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Tak for din besvarelse 

HUSK! at såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til besvarelsen af 

HELBREDSbarometeret, kan du rette henvendelse til projektleder fra 

Kræftens Bekæmpelse Liv Dørflinger på telefon 35 25 74 28, alle 

hverdage kl. 9.00-15.00. 

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du læse mere om 

HELBREDSbarometeret. Se: www.cancer.dk/prom


