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Kære___________, vi har brug for din hjælp!
I de kommende år sker der store forandringer i Taastrupgaard. Vi vil gerne undersøge, hvordan
det påvirker hverdagen for dig som beboer. Derfor har vi brug for din hjælp til at svare på
spørgsmål om trivsel, sundhed og din oplevelse af at bo i Taastrupgaard.
For at få et rigtigt billede, er det vigtigt, at så mange som muligt deltager. Derfor er det vigtigt
for os, at netop du deltager – også hvis du ikke trives i Taastrupgaard.
Svarene vil blandt andet blive brugt til at skabe aktiviteter sammen med jer beboere, som kan
påvirke jeres trivsel og sundhed positivt.

Undersøgelsen er fortrolig
Det er frivilligt, om du vil deltage eller ej. Alt hvad du svarer, vil blive behandlet fortroligt og kun
brugt til forskning. Når vi viser resultaterne af undersøgelsen, vil du ikke kunne blive genkendt.
Vi deler ikke dine svar med hverken Høje Taastrup kommune, KAB eller andre myndigheder.
Derfor vil det, som du fortæller os, på ingen måde påvirke din ret til eventuelle ydelser eller til
at deltage i forskellige aktiviteter. Husk, at selvom du vælger at deltage, kan du til enhver tid
vælge ikke at deltage mere og du kan altid vælge at få slettet dine svar.
Sådan deltager du
Vi vil snart komme og ringe på din dør, og spørge om du har lyst til at være med. Den,
der kommer, taler både dansk og dit modersmål, hvis det ikke er dansk.
Du kan sige ’Ja’ med det samme, eller du kan bede om, at vi kommer en anden dag, eller at vi
mødes et andet sted. Du kan også bare sige ’Nej tak’ til at deltage.
Hvis du siger ’Ja’, vil vi udfylde et spørgeskema sammen med dig. Spørgsmålene er korte og helt
ens for alle, og det tager omkring 1 time at besvare.
Mødet kan foregå i dit hjem, på vores kontor på Taastrup Teater eller et andet sted efter
dit ønske. Du kan også kontakte os allerede nu for at aftale et tidspunkt. Vi kan kontaktes
på tlf. 93 56 50 96 eller mail strit@sund.ku.dk.
Vi vil gerne spørge dig tre gange over de kommende år. Hvis du vælger at deltage, vil vi derfor
komme og spørge dig om du har lyst til at deltage igen om et års tid, og om ca. tre år. Det er
naturligvis frivilligt om du har lyst til kun at deltage én gang eller flere gange.
Få mere at vide om undersøgelsen
Hvis du vil vide mere om undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte os på
Københavns Universitet på telefonnummer 93 56 50 96 eller mail strit@sund.ku.dk. Du kan
læse mere om undersøgelsen på www.strit.ku.dk
Vi glæder os til samarbejdet
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