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Beslutningskonflikt skala 
Decisional Conflict Scale 
 
Tænk nu på det valg du skal til at træffe/lige har truffet, og se så på de følgende bemærkninger andre 
personer anfører, når de træffer beslutning om (behandling, screening etc.). Marker hvor enig eller uenig du 
er i disse bemærkninger ved at sætte et kryds i den firkant fra (meget enig) til (meget uenig), som bedst 
viser, hvordan du har det med den beslutning, du skal til at træffe/lige har truffet. 
 
Now, thinking about the choice you are about to make/just made, please look at the following comments 
some people make when deciding about (treatment, screening etc.). Please, show how strongly you agree or 
disagree with these comments by checking the box from (strongly agree) to (strongly disagree) that best 
shows how you feel about the decision you are about to make/just made. 
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1. Jeg ved hvilke muligheder, jeg har til rådighed.      

2. Jeg ved hvilke fordele der er ved hver 
mulighed.      

3. Jeg ved hvilke risici og følgevirkninger der er 
ved hver mulighed.      

4. Det er klart for mig, hvilke fordele der betyder 
mest for mig.      

5. Det er klart for mig, hvilke risici og 
følgevirkninger der betyder mest for mig.      

6. Det er klart for mig, hvad der er vigtigst for mig 
(fordele eller risici og følgevirkninger).      

7. Jeg har tilstrækkelig støtte fra andre til at 
træffe et valg.      

8. Jeg vælger uden pres fra andre.      

9. Jeg har modtaget tilstrækkelig rådgivning til at 
træffe et valg.      

10. Det er klart for mig, hvad der er det bedste 
valg for mig.      

11. Jeg føler mig sikker på, hvad jeg skal vælge      

12. Denne beslutning er nem for mig at træffe      

13. Jeg føler, jeg har truffet et informeret valg      

14. Min beslutning viser, hvad der er vigtigt for mig      

15. Jeg forventer at fastholde min beslutning      

16. Jeg er tilfreds med min beslutning      

 
 


