
Bilag 2: Respondentrekrutteringen 
 

1. Via direkte henvendelse fra Center for Autisme (CFA) til hjemmet. I Center for 
Autismes forskningsdatabase havde vi detaljerede oplysninger om 861 borgere, som af 
forskellige årsager var blevet udredt på CFA op til tidspunktet for projektets start i 
december 2014. Af disse fandt vi i alt 212 personer, der opfyldte inklusionskriterierne. Af 
disse 212 var der 20, som vi ikke kunne finde post- eller mailadresser på, og i 2 var der fejl 
i de indtastede data og kunne derfor ikke bruges. Herefter blev der sendt brev ud til de 
resterende 190 forældre med en forespørgsel om, hvorvidt de ønskede at deltage i 
spørgeskemaundersøgelsen. De blev oplyst, at deres deltagelse ville blive behandlet med 
fortrolighed, hvor kun forskningsteamet er bekendt med deres identitet. Såfremt de 
vendte tilbage med et positivt svar, skulle de maile deres e-mailadresse og fik så tildelt et 
identitetsnummer med adgang til det elektroniske spørgeskema. Efter en periode på ca. 
1,5 måned uden respons blev der sendt nyt brev ud med rykker for et svar til dem, der 
ikke havde vendt tilbage. De, som havde givet samtykke, men endnu ikke havde besvaret 
spørgeskemaet, fik en rykker ca. to uger før dataindsamlingen stoppede. 11 breve kom 
retur pga. forkerte adresser. I alt endte 81 med at give deres samtykke til deltagelse og fik 
tildelt et identitetsnummer. Da dataindsamlingen stoppede havde i alt 75 besvaret 
spørgeskemaet. Efterfølgende fandt vi at 2 af besvarelserne var så mangelfulde, at de ikke 
kunne indgå i dataanalysen. I alt fik vi således 73 besvarelser.  
 

2. Via annoncering. De resterende deltagere blev fundet via annoncering på Center for 
Autismes hjemmeside, nyhedsbrev og Facebook-profil og på Landsforeningen Autismes 
hjemmeside, via igangværende forældrerådgivningsforløb på Center for Autisme samt 
reklamer i Center for Autismes reception og netværksgrupper. Såfremt at man opfyldte 
kriterierne for deltagelsen og gerne ville besvare spørgeskemaet, blev man bedt om at 
henvende sig til CFA med sin e-mailadresse, hvorefter der ville blive fremsendt et 
identitetsnummer og adgang til det elektroniske spørgeskema. Der blev ikke anmodet om 
dokumentation for ens barns diagnose, idet vi ikke fandt det særligt sandsynligt, at der var 
personer, som ikke havde et barn med ASF ville tilmelde sig, og at vi omvendt formodede, 
at et krav om dokumentation ville afholde mange fra at deltage pga. besværet med at 
fremskaffe denne dokumentation. 95 personer henvendte sig om et ønske om at deltage og 
modtog et identitetsnummer med adgang til det elektroniske spørgeskema. Af disse var 
der 83 der havde besvaret spørgeskemaet ved dataindsamlingens afslutning. 5 af dem, der 
besvarede skemaet, viste sig ikke at kunne opfylde inklusionskriterierne, da deres barn 
aktuelt var under 18. Det endelige antal besvarelser blev derfor 78. 

 


