
10. januar 2022 11.16

Fortæl os hvordan vi kan blive en bedre forening for dig



Svar status – alle deltagere



Er du medlem af Nyreforeningen?



Medlemmer: Angiv dit køn



Angiv din alder



Sæt et eller flere kryds: Jeg er ...



Hvor længe har du været medlem af Nyreforeningen?



Hvad er den vigtigste årsag til, at du er medlem? (Sæt op til tre krydser)



Hvor finder du viden om fx. nyresygdom, kost, rettigheder mv. (Sæt gerne flere krydser) (1/2)



Hvor finder du viden om fx. nyresygdom, kost, rettigheder mv. (Sæt gerne flere krydser) (2/2)



Er der specifikke emner (fx. hverdagsliv, mad, motion, sygdom, rejser mv.) du gerne vil have mere viden om?

Svarkategori – I alt 330 besvarelser Antal % af total

Ikke interesseret/behov/ved ikke 82 26.9 %

Motion/Kost 83 27.2 %

Hverdagslivet; som fx Medicin Bivirkninger/P-Dialyse/Post-op -
Donation/Transplantation/Corona og 
Nyresygdom/Blærebetændelse/Pårørende/Fra barnsben, ung til voksen

51 16.7 %

Børnefamilier med nyresygdom 4 1.3 %

Faglig fokus på nyresyge og Forskning indenfor 
Urinsvejsfokus/Komorbiditet/Cysternyre/Nefrotisk syndrom, eller de mindre 
prævalente nyresygdomme i NF

43 14.1 %

Rejser/Ferie (bl.a. kost) 27 8.9 %

Alt 7 2.3 %

Mental Sundhed 5 1.6 %

Flexjob/Førtidspension som Nyresyg -rådgivning hertil 2 0.7 %

Andet/Kommentar 1 0.3 %



Hvor finder du information om Nyreforeningens aktiviteter og arrangementer? (Sæt gerne flere krydser)



Hvilke af foreningens tilbud har du brugt indenfor de sidste 12-24 måneder? (Sæt gerne flere krydser) (1/2)



Hvilke af foreningens tilbud har du brugt indenfor de sidste 12-24 måneder? (Sæt gerne flere krydser) (2/2)



Hvad der skal til for, at du har lyst til at benytte dig af vores tilbud? 

Svarkategori – I alt 139 besvarelser Antal % af total

Mere overskud 22 15.9 %

Ved ikke 25 18.1 %

Vil gerne - Hvis det har behov/relevans 28 20.3 %

Tilbud tættere på/mere lokalt 3 2.2 %

Transplatations tilbud/rådgivning 8 5.8 %

Urinvejssygdomtilbud 1 0.7 %

Unge tilbud (18+ handicappede og ikke dialyse patienter)) 2 1.4 %

Donortilbud 1 0.7 %

Nyresyg på anden vis tilbud 1 0.7 %

Ikke Interesseret/relevant lige nu 22 15.9 %

Nemmere adgang til online tilbud 3 2.2 %

Stendannertilbud 2 1.4 %

Mere faglig viden i nyrenyt 1 0.7 %

Nemmere adgang til arrangementer generelt 1 0.7 %

Patientrettighedstilbud 1 0.7 %

Synlighed/Direkte lokal/NF kontakt 10 7.2 %

At corona forsvinder 1 0.7 %

Ferie/Sommerhus/Endagsture tilbud 5 3.6 %

Lokale netværksgrupper 1 0.7 %



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

Svar-kategori – 234 svar i alt Antal % af total

Mere info om dialysesteder og tilbud 6 2.8 %
Kost/Motions Tilbud 22 10.1 %

Online Arr. med fagpersoner (og tilstedeværelse, SoMe, online materialer etc.) 16 7.4 %

Ferie/Sommerhuse - Billigere + andre steder DK/Udland (+med dialyse tilbud) 15 6.9 %

Faglig sparring/Netværksmøder/Pårørende, Nyresyge, (pårørende med 
afdøde)

26 12.0 %

Tilbud til børn og unge 3 1.4 %
Intet/Ved ikke 62 28.6 %
Fysiske møder - post-corona 2 0.9 %
Tilbud til mindre påvirkede/transplanterede/raske 2 0.9 %
Tilfreds 10 4.6 %
Ferie-Rejse/Generelt + 1 dags, weekend 11 5.1 %
Ekspert/Forskning fordrag og materiale 18 8.3 %
Anden kost til arr./allergier/diæter 1 0.5 %
Mere lokalt 6 2.8 %
Synlighed/Politisk/på hospitalerne 3 1.4 %
Tilbud til donor 1 0.5 %
Sociale arr. (lokalt og nationalt) 8 3.7 %
Forsikringstilbud 1 0.5 %
Tilbud/Ferie til 30-50 3 1.4 %
Sexologi tilbud 1 0.5 %



Hvor tilfreds var du med foreningens tilbud?



Hvor tilfreds var du med foreningens tilbud?

Svar-kategori – 35 svar i alt Counts % of Total

Generel ros/positiv kommentar 22 62.9 %

Kritik/for få og dyre rejser 2 5.7 %

Mangler info/synlighed om specifikke nyresygdom/tilstande 3 8.6 %

Forgæves henvendelse 2 5.7 %

Kritik/for meget fokus på det dårlige/ønsker et mere positivt fokus i tilbudene 1 2.9 %

Kritik/COVID aflysninger 2 5.7 %

Kritik/Manglende rådgivning om førtidspension 1 2.9 %

Ved ikke/ikke behov 2 5.7 %



Nyreforeningen overvejer at gennemføre flere faglige online-arrangementer (webinarer). Vil det være interessant for dig?



Nyreforeningen overvejer at gennemføre flere sociale online arrangementer. Vil det være interessant for dig?



Er du aktiv/frivillig i Nyreforeningen



‘Hvad skal der til for at du ville bidrage aktivt?’

Svar-kategorier – 252 svar i alt Antal % af Total

Mere overskud 124 54.6 %
Kortere afstand til Mødested 7 3.1 %

Mere viden, synlighed og direkte kontakt 22 9.7 %

Ved ikke 28 12.3 %
Bedre struktur/Opbakning til nye frivillige 4 1.8 %
Interesseret 12 5.3 %
Flere relevante aktiviteter/projekter 11 4.8 %
Ikke interesseret/støttemedlem 19 8.4 %



Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Nyreforeningen til andre i en tilsvarende situation?



Ikke-medlemmer: Angiv dit køn



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



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

Svarkategori Antal % of Total

Ved ikke 6 20.7 %
Dedikation til nyresyge 1 3.4 %
Overvejer det/Vil gerne 4 13.8 %
Ikke interesseret/Kan ikke 6 20.7 %
Synlighed/info/direkte kontakt 3 10.3 %
Billigere/kontigent betaling 4 13.8 %

Mere professionalisme ift materialer 1 3.4 %

Bedre mulighed for kontakt til NF 3 10.3 %



Har du tidligere været medlem?


