
 

 

 

VI ER I GANG!  
Vi har allerede opnået meget mere end vi havde turde håbe  

  

 



 

 

 

  



 

 

Resultater fra spørgeskemaet 

Besvarelser 

• 814 besvarelser 

• 36% mænd, 64% kvinder 

• Overrepræsentation af aldersgruppen 14-21 

• Underrepræsentation i aldersgruppen 54+ 

• Relativ jævn fordeling over hele landet 

• 30% havde hjemmeboende børn 

•  Resultater kan være biased mht. vores netværk, bekendte og 

følgere af vores Facebook side 

 

 

 

  



 

 

Risiko aldersgrupper 

• Over 50% svarede fejlagtigt at teenagers har størst risiko for 

at blive smittet 

• Kun 19% svarede korrekt at babyer eller småbørn har størst 

risiko for at blive smittet 

• Af dem, der mente at vide det, var tallene hhv. 74% og 26% 

• Mænd var ca. 10% mere korrekte end kvinder 

• Dem, der sagde de generelt vidste hvad meningitis er, var lidt 

mere korrekte, end dem, der havde sagt de ikke vidste 

• Jo tættere man havde været på meningitis (selv, familie, ven 

eller kollega) jo flere var korrekte 
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Symptomer 

• 55% (60%M, 52%K) mente nakkestivhed, 39% pletter og 

33% hovedpine, altid forekom som symptom ved 

meningitis 

• 23% mente ikke at der var symptomer, der altid ville 

forekomme 

• 7% mente alle de angivne symptomer altid ville 

forekomme 

  



 

 

Glastest & crowding 

 

• 27% mener fejlagtigt at petekkier/purpura forsvinder ved 

glastesten 

 

• 34% mener ikke at crowding er en forøgende risikofaktor 

 

 

  



 

 

Vaccinationer 

• 79% følte behov for at vide mere om vaccinationer, heraf 

26%, der følte behov for at vide meget mere 

• 20% mener det er umuligt at pådrage sig en sygdom man er 

vaccineret imod 

• 90% ved ikke hvad det kræver af vaccinationer for at 

beskytte sig imod Men-A, B, C, W-135 & Y 

• 45% har aldrig opsøgt information om vacciner på nettet 

• 28% ved en meningitis vaccination holder i mindst 5 år 

• 95% ville lade deres børn vaccinere mod meningitis, 41% 

kun hvis det var gratis 

 

 


