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VEJLEDNING TIL SPØRGESKEMAET 

 
Det er vigtigt at PID – via egne statistikker - bl.a. i forbindelse med samarbejdet med myndighederne 
samt vores arbejde med at finde plejere osv., ved, hvor mange pindsvin vi får ind, og hvad der sker 
med dem. Derfor er det nødvendigt, du som plejer udfylder et spørgeskema hver måned.  
 
Skemaet kommer på mail med et link fra os hver måned. Du klikker bare på linket, og du kan svare 
på skemaet fra din pc, din tablet og fra din smartphone. Vi vil gerne have dit svar senest 2 uger efter 
at du har modtaget linket fra os. Det tager 3-5 minutter at udfylde skemaet, når du har gjort forarbejdet 
med dine journaler. 
 
Dine journaler skal du gemme. Hvis du stopper, sender du dem til PID. De må gerne scannes og 
sendes på mail til foder@pindsvin.dk. 
 
I skemaet udfyldes alle felter – de første spørgsmål (navn m.v.) svares med tekst, resten med et tal, 
som kan være 0, hvis der ikke er sket noget. Når du når frem til at besvare region, får du 
valgmuligheder ved at klikke på pilen til højre.  
 
Alle spørgsmål gælder kun pindsvin modtaget i løbet af måneden. Eller de pindsvin hos dig og 
dine hjælpeplejere/staldplejere, der er døde, aflivet eller udsat i løbet af måneden. 
F.eks. kan I have modtaget 0 dyr, men der er 5 (af de dyr, I havde fra tidligere måneder), der er udsat. 
 
Sidst i spørgeskemaet kan du få dine svar på mail, hvis du vælger at markere den lille knap. 
Det er nødvendigt, at du også indberetter de pindsvin, der er hos din(e) hjælpeplejere og staldplejere 
– de får nemlig ikke tilsendt et skema. De pindsvin, du får fra andre plejere (fra plejerlisten) registreres 
kun med antal fra dig, da årsagerne til at pindsvinet er kommet ind, er indberettet af plejeren. Du er 
dog ansvarlig for at registrere, når de bliver udsat eller dør. 
 
For at gøre arbejdet nemmere for dig, anbefaler vi dig at bruge nedenstående ”kladde”, som du kan 
udfylde løbende med en streg for hvert pindsvin, du får ind i løbet af måneden, hvis du har skemaet 
liggende sammen med dine journaler. 
Det er ikke nødvendigt at angive en årsag til at pindsvinet kom ind, hvis du ikke kender den. 
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Aslaug Bugge på 4037409 eller på 
foder@pindsvin.dk. 
 
Held og lykke med opgaven – og tak for hjælpen med at synliggøre behovet for oplysning om PID´s 
arbejde - til gavn for pindsvinene. 

Mange venlige hilsner  
Bestyrelsen 

  



 
 

KLADDE FOR _______________________ MÅNED. 
 
E-MAIL: ____________________________ NAVN:_____________________________ 
 
HJÆLPEPLEJERE/STALDPLEJERE: _______________________________________ 
 
REGION: ___________________________ 
 

SPØRGSMÅL ANTAL (SÆT STREGER) I ALT FOR 
MÅNEDEN 

Antal unger under 6 uger du har 
modtaget i denne måned  
(ikke fuldt tandsæt)  

  

 
Antal unger mellem 6 uger og 1 år du har 
modtaget i denne måned (fine hvide 
tænder og fuldt tandsæt) 

  

 
Antal voksne du har modtaget i denne 
måned (tænder med belægninger) 

  

 
Antal hunner (både unger og voksne) du 
har modtaget du denne måned 

  

 
Antal pindsvin du har modtaget i denne 
måned fra andre plejere  
(alder og køn underordnet) 

  

 
Antal pindsvin du har overdraget i denne 
måned til andre plejere 
(alder og køn underordnet) 

  

 
Antal afmagrede pindsvin du modtog 
denne måned. 

  

 
Antal pindsvin med en diagnosticeret 
sygdom som f.eks. lungebetændelse du 
modtog denne måned. 

  

 
Antal pindsvin med hundebid du modtog 
denne måned. 

  

 
Antal pindsvin med fysiske skader fra 
f.eks. haveredskaber du modtog denne 
måned. 

  

 
Antal pindsvin du fik genudsat denne 
måned. 

  

 
Antal pindsvin der (selv)døde i din pleje 
denne måned. 

  

 
Antal pindsvin der blev aflivet i din pleje 
denne måned. 

  

 
Antal pindsvin hos dig (og dine 
hjælpeplejere) den sidste dag i måneden 
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