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ærlig og oppriktig som du kan ved å krysse av for ett svar på hvert spørsmål.
Dersom noen spørsmål eller uttrykk er uklare, kan du be om en forklaring.
Alle svarene dine vil bli behandlet strengt konfidensielt.
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Spørreskjema om tilfredshet med behandling – ereksjonsproblemer:
Pasientversjon
1.

Alt i alt, hvor tilfreds er du med denne behandlingen?
a. Svært tilfreds
b. Ganske tilfreds
c. Verken tilfreds eller utilfreds
d. Ganske utilfreds
e. Svært utilfreds

2.

I løpet av de siste fire ukene, i hvilken grad har behandlingen svart til dine forventninger?
a. Fullt ut
b. I stor grad
c. Halvveis
d. I liten grad
e. Ikke i det hele tatt

3.

Hvor sannsynlig er det at du vil fortsette å bruke denne behandlingen?
a. Svært sannsynlig
b. Ganske sannsynlig
c. Verken sannsynlig eller usannsynlig
d. Ganske usannsynlig
e. Svært usannsynlig

4.

I løpet av de siste fire ukene, hvor lett har det vært for deg å bruke denne behandlingen?
a. Svært lett
b. Ganske lett
c. Verken lett eller vanskelig
d. Ganske vanskelig
e. Svært vanskelig

5.

I løpet av de siste fire ukene, hvor tilfreds har du vært med hvor raskt behandlingen
virker?
a. Svært tilfreds
b. Ganske tilfreds
c. Verken tilfreds eller utilfreds
d. Ganske utilfreds
e. Svært utilfreds

6.

I løpet av de siste fire ukene, hvor tilfreds har du vært med hvor lenge virkningen av
behandlingen varer?
a. Svært tilfreds
b. Ganske tilfreds
c. Verken tilfreds eller utilfreds
d. Ganske utilfreds
e. Svært utilfreds
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7.

Hvor sikker har denne behandlingen gjort deg på din evne til å være seksuelt aktiv?
a. Mye mer sikker
b. En del mer sikker
c. Har ikke hatt noen innvirkning
d. En del mindre sikker
e. Mye mindre sikker

8.

Alt i alt, hvor tilfreds tror du din kone eller partner er med virkningene av denne
behandlingen?
a. Svært tilfreds
b. Ganske tilfreds
c. Verken tilfreds eller utilfreds
d. Ganske utilfreds
e. Svært utilfreds

9.

Hva synes din kone eller partner om at du fortsetter å bruke denne behandlingen?
a. Hun ønsker absolutt at jeg skal fortsette
b. Hun vil helst at jeg fortsetter
c. Hun har ingen mening om dette
d. Hun vil helst at jeg slutter
e. Hun ønsker absolutt at jeg skal slutte

10.

I løpet av de siste fire ukene, hvor naturlig føltes prosessen med å oppnå ereksjon når du
brukte denne behandlingen?
a. Svært naturlig
b. Ganske naturlig
c. Verken naturlig eller unaturlig
d. Ganske unaturlig
e. Svært unaturlig

11.

I løpet av de siste fire ukene, sammenlignet med før du fikk et ereksjonsproblem, hvordan
vil du vurdere hardheten på ereksjonen når du brukte denne behandlingen?
a. Mye hardere enn før jeg fikk et ereksjonsproblem
b. Noe hardere enn før jeg fikk et ereksjonsproblem
c. Omtrent den samme hardheten som før jeg fikk et ereksjonsproblem
d. Noe mindre hard enn før jeg fikk et ereksjonsproblem
e. Mye mindre hard enn før jeg fikk et ereksjonsproblem

Takk for at du fylte ut spørreskjemaet.
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