HVORDAN HAR CORONAKRISEN PÅVIRKET DIG
- FREM TIL NU?
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Min primære beskæftigelse før krisen var, fx pr. 1. marts 2020:
(Du bedes svare sådan som du er/var kategoriseret som medlem hos DKF. Er
du i tvivl, så kontakt sekretariatet på dkf@danskkiropraktorforening.dk eller
3393 0400)

Min primære arbejdsplads ligger i:

Min alder er:

Mit køn er:

Hvor meget synes du, at du er påvirket af krisen op til nu - alt taget i
betragtning (arbejdsliv, familieliv, hverdag, trivsel)?

Hvor meget fylder bekymringer om, at du eller nogle af dine nærmeste bliver
alvorligt syge af Covid-19?

Hvor meget fylder bekymringer om, at du bliver syg af Covid-19 gennem dit
arbejde?

Hvor meget har krisen påvirket dit arbejdsliv (hvor meget du kan arbejde,
hvornår, hvordan) frem til nuværende tidspunkt?

Hvor meget har krisen påvirket din økonomiske situation frem til nuværende
tidspunkt?

Hvor meget er din indkomst påvirket pga. krisen frem til nu?

Hvor meget fylder økonomiske og arbejdsrelaterede bekymringer grundet
krisen hos dig?

Hvad har fyldt mest, siden krisen startede? Svar generelt ud fra, hvordan din
hverdag har set ud siden uanset, hvordan dit indtægtsgivende arbejde er
påvirket

Hvor stor er din tiltro til, at det nok skal blive godt igen?

Hvis du har skulle finde løsninger på økonomiske og arbejdsrelaterede
udfordringer, krisen har bragt, hvor udfordrende har det så været?

OM KONSULTATIONER VIA TELEFON OG VIDEO
Vi vil bede dig svare, hvad du synes generelt om konceptet, også selvom du
evt. ikke selv kan benytte dig af det. - Hvad synes du om konsultation med

tilskud via telefon og video, som DKF og regionerne har indgået aftale om pga.
krisen?

OM KONSULTATIONER VIA TELEFON OG VIDEO
Vi vil bede dig svare, hvad du synes generelt om konceptet, også selvom du
evt. ikke selv kan benytte dig af det. - Hvad synes du om, hvis konsultation
med tilskud via telefon og video bliver en permanent del af overenskomsten
efter krisen?

Hvor mange konsultationer med tilskud har du gennemført via telefon, siden
aftalen trådte i kraft?

Er du forberedt til at gennemføre konsultationer via video?

Hvor mange konsultationer med tilskud har du gennemført via video, siden
aftalen trådte i kraft?

Hvis du har gennemført konsultationer med tilskud via telefon; hvor
udfordrende har det været at implementere?

Hvis du har gennemført konsultationer med tilskud via video; hvor udfordrende
har det været at implementere?

INFO OG VEJLEDNING
Hvor tilfreds er du med kommunikationen, informationen og vejledningen fra
DKF her i krisen (hjemmeside, nyhedsmails, sociale medier, video fra
formanden mm.)?

Hvor tilfreds er du med information eller vejledning du eventuelt har fået ved
personlig henvendelse i fx mail eller telefon?

Er din primære ansættelse påvirket af krisen på nuværende tidspunkt?
(flere svar muligt, dog ikke i kombination med "nej")

På hvilke vilkår er du hjemsendt?

Hvad har du brugt/bruger du tiden på som hjemsendt?
(flere svar muligt)

Hvordan har du oplevet at være hjemsendt?

Hvordan er din nedsatte arbejdstid kommet i stand?

Hvordan er din nedsatte løn kommet i stand?

Har der på din arbejdsplads været en dialog om løsninger for dig og dit
arbejdssted?

