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FEEDBACK - mand på 29 år, gift og far til to børn.  

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 dine besvarelser.  

 

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

psykologen? 

10 

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

Lene har tydeliggjort hvilke ting jeg skal være opmærksom på ved at spørge ind til de situationer, der har været 

årsagen til henvendelsen. På baggrund af dette har jeg fået en masse værktøjer til viderehen. 

 

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

1. Blevet gjort opmærksom på situationerne 

2. Fundet årsagen til disse 

3. Præsenteret for en løsning/værktøj som kan hjælpe 

 

3. Kan du anbefale psykologen til andre? 

Hvis Ja – hvorfor  

Ja. Da det er rigtigt vigtigt at få hjælp til at blive mere klarsynet og kigge indad. Selvom man tænker: ”Det har jeg 

har styr på”.  

 

Hvis nej – hvorfor ikke  

4. Har du forslag til forbedringer? 

 

Psykologen: nej 

Rammerne: nej 

Andet: nej 

 

5. Hvis du skulle fortælle en ven, hvordan det var for dig at gå hos psykologen, hvordan vil det så lyde?  

Positiv og givende oplevelse. Rart at få en fremmed/ukendt person til at guide, hjælpe, inspirere, oplyse dig 

hvad, hvorfor og hvordan problemerne kan afvikles. 
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6. Beskriv kort, hvad du ønskede hjælp til? 

Til at få styr på aggressive reaktioner/udbrud 

7. Må psykologen bruge feedbacken på hjemmeside/fb i anonymiseret form?  

Ja  
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