
Tilfredshedsundersøgelse i Kiropraktisk Center

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i klinikken?

Virkelig godt 35

Godt 8

Neutral 1

Virkelig dårligt

Ved ikke

Levede dit/dine besøg ved kiropraktoren op til 

dine forventninger?

Ja, i høj grad 36

Ja, i nogen grad 7

Nej, kun i mindre grad 1

Nej, slet ikke

Ved ikke 

82% 

16% 
2% 

Levede dit/dine besøg ved kiropraktoren op til 
dine forventninger? 

Ja, i høj grad

Ja, i nogen grad

Nej, kun i mindre grad

Nej, slet ikke

Ved ikke

80% 

18% 

2% 

Hvad er dit samlede indtryk af dit/dine besøg i 
klinikken? 

Virkelig godt

Godt

Neutral

Virkelig dårligt

Ved ikke



Oplevede du ventetid i telefonen?

Ja, i høj grad 1

Ja, i nogen grad

Nej, kun i mindre grad 11

Nej, slet ikke 26

Ved ikke 

Husker jeg ikke 1

Jeg benyttede ikke telefonen 5

Hvor hurtigt kunne du få en tid hos den kiropraktor, du

 efterspurgte?

Samme dag 17

Dagen efter 9

To dage efter 9

Inden for 1 uge 9

Inden for 2 uger

39% 

21% 

20% 

20% 

Hvor hurtigt kunne du få en tid hos den 
kiropraktor, du efterspurgte? 

Samme dag

Dagen efter

To dage efter

Inden for 1 uge

Inden for 2 uger

2% 

25% 

59% 

2% 

12% 

Oplevede du ventetid i telefonen? 

Ja, i høj grad

Ja, i nogen grad

Nej, kun i mindre grad

Nej, slet ikke

Ved ikke

Husker jeg ikke



Hvordan vurderer du klinikkens åbningstider?

Virkelig gode 24

Gode 18

Neutral 2

Dårlige

Virkelig dårlige

Hvordan oplevede du modtagelsen i receptionen?

Meget venlig 41

Venlig 3

Neutral

Uvenlig

Meget uvenlig 

93% 

7% 

Hvordan oplevede du modtagelsen i receptionen? 

Meget venlig

Venlig

Neutral

Uvenlig

Meget uvenlig

55% 
41% 

4% 

Hvordan vurderer du klinikkens åbningstider? 

Virkelig gode

Gode

Neutral

Dårlige

Virkelig dårlige



Fik du svar på de spørgsmål, du stillede? 

Ja, i høj grad 37

Ja, i nogen grad 4

Kun i mindre grad

Nej, slet ikke

Jeg stillede ingen spørgsmål 3

Er du tilfreds med den behandling, du fik hos kiropraktoren? 

Ja, i høj grad 39

Ja, i nogen grad 4

Nej, kun i mindre grad 1

Nej, slet ikke

84% 

9% 

7% 

Fik du svar på de spørgsmål, du stillede?  

Ja, i høj grad

Ja, i nogen grad

Kun i mindre grad

Nej, slet ikke

Jeg stillede ingen
spørgsmål

89% 

9% 
2% 

Er du tilfreds med den behandling, du fik hos 
kiropraktoren?  

Ja, i høj grad

Ja, i nogen grad

Nej, kun i mindre grad

Nej, slet ikke



Hvordan vurderer du den information, du fik i klinikken, 

både mundligt og skriftligt?

Virkelig god 25

God 18

Neutral 1

Virkelig god

Ved ikke

I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre? 

I høj grad - har allerede anbefalet 26

I høj grad 17

I nogen grad 1

Kun i mindre grad

Slet ikke

57% 

41% 

2% 

Hvordan vurderer du den information, du fik i 
klinikken, både mundtligt og skriftligt? 

Virkelig god

God

Neutral

Virkelig god

Ved ikke

59% 

39% 

2% 

I hvilken grad vil du anbefale klinikken til andre?  

I høj grad - har allerede
anbefalet

I høj grad

I nogen grad

Kun i mindre grad

Slet ikke


