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1.

Markér kun ét felt.

Ja

Nej

2.

Markér kun ét felt.

Mand

Kvinde

Ønsker ikke at svare

Fo�æl os hvordan vi kan blive en bedre
forening
Vi vil gerne blive klogere på vores medlemmers tilfredshed og på, hvordan vi kan blive 
relevante for endnu flere med nyre- og urinvejssygdom, transplanterede, pårørende og 
donorer.  

Undersøgelsen henvender sig derfor til dig, som er medlem og til dig, som ikke er medlem 
af Nyreforeningen, men har en nyre- eller urinvejssygdom, er transplanteret, pårørende eller 
donor. 

Din deltagelse er til gavn for foreningens nuværende og kommende medlemmer og vil blive 
brugt til at udvikle foreningens tilbud, så vi kan blive endnu bedre. Vi håber derfor, at du har 
5-10 minutter, til at besvare spørgsmålene i undersøgelsen. 

Deltagelse er anonym. 

Undersøgelsen slutter den ? 

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os på mail@nyre.dk, 
tlf. 43 52 42 52 (tirsdag-torsdag kl. 10-15) 

*Skal udfyldes

Er du medlem af Nyreforeningen? *

Angiv dit køn *

mailto:mail@nyre.dk
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3.

4.

Andet:

Markér alle, du er enig i.

Dialysepatient

Transplanteret

Nyresyg på anden vis (fx. nedsat nyrefunktion, nefrotisk syndrom, cystenyre)

Urinvejssyg (fx.refluks)

Kronisk nyrestendanner

Ægtefælle/samlever

Forældre til et barn med nyresygdom (0-18 år)

Forældre til barn med nyresygdom (over 18 år)

Familiemedlem i øvrigt

Donor

5.

Markér kun ét felt.

Andet:

Ikke relevante tilbud til mig

Min økonomi

For dyrt

Manglende viden om foreningen

Ønsker ikke at svare

Angiv din alder *

Sæt et eller flere krydser: Jeg er... *

Hvad er årsagen til, at du ikke er medlem af Nyreforeningen? (Sæt gerne flere
krydser) *
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6.

7.

Markér kun ét felt.

Ja

Nej

Ved ikke

8.

Hvad skal der til for at du melder dig ind i Nyreforeningen?

Har du tidligere været medlem? *

Hvis ja - Hvorfor meldte du dig ud?
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9.

Andet:

Markér alle, du er enig i.

Nyreforeningens hjemmeside Nyre.dk

Nyreforeningens Facebookside

Nyreforeningens Facebookgruppe

Netdoktor

Sundhed.dk

Google

Nyreskole på hospitalet

Egen læge

Nyrelæge

Urolog

Kontaktsygeplejerske

Anden speciallæge

Andre patienter med nyre- og urinvejssygdom

Andre pårørende

10.

11.

Markér alle, du er enig i.

Nyreskole.dk

Nyre.dk

Medlemsbladet 'Nyrenyt'

Rådgivning

Nyrelinjen

Nyreforeningens Facebookside

Nyreforeningens Facebookgruppe

Nyreforeningens Instagram-profil

Hvor finder du viden om nyresygdom, kost, rettigheder mv. *

Vil du være interesseret i at modtage løbende nyheder fra Nyreforeningen? Hvis
ja, skriv din mail

Kender du Nyreforeningens informationstilbud? Hvis ja, sæt et eller flere krydser
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12.

Markér alle, du er enig i.

Kurser/temadage i landsforeningen

Sociale arrangementer i landsforeningen

Kurser/foredrag i kredsen

Sociale arrangementer i kredsen

NFBU (Nyreforeningen børn og unge 13-30 år)

Webinarer

Online-arrangementer

Rejser i ind- og udland

Mulighed for leje af Nyreforeningens sommerhus i Nørlev

Mulighed for at bruge Nyreforeningens dialyseklinikker i ferier

13.

Markér alle, du er enig i.

Rådgivning (via sekretariatets rådgiver)

Nyrelinjen (mulighed for at tale med frivillige 'nyreeksperter')

Nyreskole.dk (online Nyreskole/vidensbank)

Kurser/temadage i landsforeningen (fx. familiekursus, temadag om livskvalitet,
temadag om transplantation)

Sociale arrangementer i landsforeningen (fx. pårørendecafeer,
netværksarrangementer)

Kurser/foredrag i kredsen (fx. kost, motion, besøg på dialyseafsnit)

Sociale arrangementer i kredsen (fx. julefrokost, bowling, udflugt til zoo)

NFBU (Nyreforeningen børn og unge 13-30 år) arrangementer (ungeweekend,
påskefrokost, teenweekend)

Webinarer (fx. om blodtryk, kognitive følgevirkninger, kost)

Online-arrangementer (fx. ølsmagning, flødebollekursus, yoga, quiz)

Rejser i ind- og udland

Mulighed for leje af Nyreforeningens sommerhus i Nørlev

Mulighed for at bruge Nyreforeningens dialyseklinikker i ferier

Ved ikke

Kender du Nyreforeningens øvrige tilbud? Hvis ja, sæt et eller flere krydser

Hvis du var medlem, hvilke tilbud var da relevante for dig?



07.09.2021 13.52 Fortæl os hvordan vi kan blive en bedre forening

https://docs.google.com/forms/d/17hbUypD5wA3LG76XkcOrenw8wijFzSXta1x-P6kxwcE/edit 6/7

14.

15.

Markér kun ét felt.

Nej

Ja

Måske

Tilføj kommentarfelt

16.

Hvis vi skulle udvide vores medlemstilbud til dig, hvilke tilbud vil du så gerne
have (flere af)?

Nyreforeningen overvejer at gennemføre flere sociale online arrangementer (fx.
ølsmagning, flødebollekursus, yoga, quiz) og webinarer (fx. kost, blodtryk,
kognitive følgevirkninger). Vil det være interessant for dig?

Hvis ja, hvilke emner kunne du godt tænke dig vi holdt webinar om? Eller hvilke
sociale online-arrangementer kunne du tænke dig?
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17.

18.

Dette indhold er hverken oprettet eller godkendt af Google.

Hvad synes du, er det vigtigste, at en patientforening, som Nyreforeningen, skal
tilbyde sine medlemmer?

Har du kommentarer til Nyreforeningen i øvrigt, ros eller ris, kan du skrive det
her.

 Analyse

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

