
FEEDBACK  

(fra en voksen kvinde med mand og to skolebørn d.16.08.2019) 

Svar så ærligt som muligt. Jeg kan kun forbedre mig, hvis du fortæller, hvis der er forhold, der kan være anderledes. 

Jeg er meget taknemmelig for 

 

1. På en skala fra 1-10 (hvor 10 er højest): I hvilken grad har det været værdifuldt for (for forsikringstageren) at 

tale med psykologen? 

10 

 

Kommentarer til den vurdering, du gav psykologen: (hvad var det der gjorde, du vurderede, som du gjorde?) 

Det har været et fantastisk forløb, som gav mig noget jeg havde brug for, selvom jeg ikke vidste, at det 

manglede. Bare det at tale med Lene (psykologen) var en stor hjælp. At få værktøjer og ekstra læsestof gav det 

en ekstra pil op.  

 

2. Hvilke vigtigste udviklingspunkter har du opnået ved at have samtaler hos psykologen? 

 

1. At åbne op og tale om tingene 

2. At give plads og tid til mig selv 

3. At vide, at der er ok at have det sådan – der er ikke noget galt med mig. 

 

3. Kan du anbefale psykologen til andre? 

 

Hvis Ja – hvorfor  

Ja; helt klart. Lene er åben og ærlig. Kan huske hvad vi tidligere har talt om. Følger op og kommer med gode 

input og værktøjer. Også selvom det måske ikke var på agendaen, så tager Lene sig alligevel tid til at tale om det, 

og kommer med mulige løsninger og forslag.  

+ Fantastisk at tale sammen inden selve forløbet, så jeg vidste, hvad jeg skulle gå ind til.  

 

Hvis nej – hvorfor ikke  

 

4. Har du forslag til forbedringer? 

Psykologen: Nix; fortsæt det gode arbejde 

Rammerne: Super hyggeligt, så ikke nogle forslag 

Andet: Hvis jeg kunne få materiale med hjem hver gang, vil det være fantastisk. Jeg vil gerne lære mere om de 

ting vi taler om/lærer (tror kun der var en gang, jeg ikke fik materiale 😊) 

 


