
Feasability Acceptability Comprehensivity 

Information til forældrene 
 
Eksem/børneeksem bliver ofte behandlet med cremer indeholdende binyrebarkhormon, også 
kaldet steroidcreme eller  cortisoncreme.. 
Mange har dog en frygt for at anvende disse cremer, på grund af formodede bivirkninger. 
For at forstå baggrunden for denne frygt har vi udviklet et spørgeskema (TOPICOP), som vi 
vil bede dig om at udfylde. 
 
Derudover vil vi bede dig om at svare på nogle spørgsmål om selve spørgeskemaet mht. om 
spørgsmålene var til at forstå, og hvordan det var at udfylde. 
 
Vi vil bede dig om at udfylde: 

- En personlig profil 
- TOPICOP spørgeskema (som måler hvordan du har det med at anvende steroid 

creme) 
- Dine kommentarer til spørgeskemaet 

 
 
 
 
 
 
Alder for den forældre der udfylder skemaet: 

Forælderens køn: 

Alderen på dit barn med eksem:  

Har nogle af dit barns nærmeste familiemedlemmer eksem?:  

Far: J/N, Mor: J/N, Søskende: J/N 

Din arbejdsmæssige profil: 

Længerevarende uddannelse/ledelse af firma f.eks. direktør for større firma, læge, jurist.  

Mellemlang uddannelse, f.eks. sygeplejerske, politiassistent, officer, lærer.  

Kortere uddannelse, f.eks.  sekretær, kørelærer, IT operatør   

Selvstændig erhvervsdrivende f.eks.  restauratør, landmand, taxa vognmand   

Håndværker f.eks.  VVS mand, murer, slagter  

Andre f.eks. butiksassistent, frisør, buschauffør   

Ufaglært f.eks.  rengøringsassistent, jord og beton arbejder   

Langtidsledig / aldrig ansat /førtidspensionist  
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TOPICOP 
 

Din læge har udskrevet/udskriver en creme som indeholder binyrebarkhormon (steroidcreme) til dig, eller til dit 
barn, som skal påføres den eksemramte hud. Gennem dette spørgeskema vil vi gerne finde ud af, hvordan du har 
det med denne behandling, og hvad du tænker om den.  

For hvert spørgsmål vil vi bede dig markere det udsagn der bedst beskriver dit svar. 	

 Marker kun en boks  pr linie	

I dette spørgeskema bruger vi navnet TCS, hvilket står for topikal cortikosteroid, men 
det er det samme som steroidcreme, og hormoncreme. 
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TOPICOP 

TCS går over i blodet? 
5 Meget Uenig    5 Delvist uenig  5 Delvist enig 5 Helt enig   5 Jeg forstår ikke spørgsmålet 

TCS kan føre til infektioner 
5 Meget Uenig    5 Delvist uenig  5 Delvist enig 5 Helt enig   5 Jeg forstår ikke spørgsmålet 

TCS feder 
5 Meget Uenig    5 Delvist uenig  5 Delvist enig 5 Helt enig   5 Jeg forstår ikke spørgsmålet 

 TCS er skadeligt for huden 
5 Meget Uenig    5 Delvist uenig  5 Delvist enig 5 Helt enig   5 Jeg forstår ikke spørgsmålet 

 TCS påvirker mit eller mit barns fremtidige helbred 
5 Meget Uenig    5 Delvist uenig  5 Delvist enig 5 Helt enig   5 Jeg forstår ikke spørgsmålet 

 TCS kan give astma 
5 Meget Uenig    5 Delvist uenig  5 Delvist enig 5 Helt enig   5 Jeg forstår ikke spørgsmålet 

Jeg er bange for at bruge TCS i særlige områder som f.eks. på øjenlågene 
5 aldrig        5 nogen gange    5 ofte     5 altid   5 jeg forstår ikke spørgsmålet 

Jeg kender ikke til TCS’ bivirkninger men jeg er stadig bange for at anvende det 
5 Meget Uenig    5 Delvist uenig  5 Delvist enig 5 Helt enig   5 Jeg forstår ikke spørgsmålet 

Jeg er bange for at bruge for meget TCS creme 
5 aldrig        5 nogen gange    5 ofte     5 altid   5 jeg forstår ikke spørgsmålet 

Jeg venter så lang tid som muligt før jeg påbegynder behandlingen af mit barn eller mig selv 

med TCS. 
5 aldrig        5 nogen gange    5 ofte     5 altid   5 jeg forstår ikke spørgsmålet 

Jeg stopper med TCS behandling så hurtigt jeg kan 
5 aldrig        5 nogen gange    5 ofte     5 altid   5 jeg forstår ikke spørgsmålet 

Jeg har behov for forsikring om at TCS er sikkert at anvende 
5 aldrig        5 nogen gange    5 ofte     5 altid   5 jeg forstår ikke spørgsmålet 
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Om spørgeskemaet 

 

 Slet ikke Næsten 
ikke 

En 
smule 

meget 

Synes du det var svært at udfylde?      

Forstod du alle spørgsmålene ?     

 

Hvor lang tid tog det at udfylde spørgeskemaet? 

Mindre end 5 minutter  

Mellem 5 og 10 minutter  

Mere en 10 minutter  

 

Dine kommentarer: 
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Var det svært at svare på følgende spørgsmål: Slet 
ikke 

En 
lille 
smule 

Moderat 
svært 

Meget 
svært 

TCS går over i blodet?     

TCS kan føre til infektioner     

TCS feder     

TCS er skadeligt for huden     

TCS påvirker mit eller mit barns fremtidige helbred     

TCS kan give astma     

Jeg er bange for at bruge TCS i særlige områder som f.eks. 

på øjenlågene 

    

Jeg kender ikke til TCS’ bivirkninger, men jeg er stadig 

bange for at anvende det. 
    

Jeg er bange for at bruge for meget TCS creme     

Jeg venter så lang tid som muligt før jeg påbegynder 

behandlingen af mit barn eller mig selv med TCS 
    

Jeg stopper med TCS behandlingen så hurtigt jeg kan.     

Jeg har behov for forsikring om at TCS er sikkert at 

anvende. 
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