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Brukernes forventninger
Tjenestens omdømme
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INFORMASJON TIL UNDERSØKELSEN

Nedenfor har vi satt opp en del påstander om hva du synes om tjenesten du får.

Du skal gjøre en vurdering av tjenesten på skala fra 1 (er helt uenig) til 4 (er helt enig). Sett 

kryss i den ruta du mener stemmer best med din oppfatning.

Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at påstandene ikke passer for deg, kan du krysse 

av på svaralternativet «vet ikke»

BAKGRUNNSSPØRSMÅL

Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål.

Spørreskjemaet er utfylt av:

Kvinne

Mann

Bruker selv

Bruker, sammen med en annen person

Bruker sammen med pårørende, 

foresatte eller verge 

Kjønn (brukers kjønn)

Hvilke av disse tjenestene mottar du fra kommunen? Du kan sette flere kryss

• Psykisk helsetjeneste

• Fastlege

• Rustjeneste

• Støttekontakt

• NAV

• Fritidstilbud

• Hjemmesykepleie

• Skole

• Hjemmehjelp

• PP-tjeneste

• Aktivitetstilbud/Dagsenter

• Barnevernstjenester

TILGJENGELIGHET

1. Ventetiden fra jeg søkte tjenesten til jeg fikk hjelp var akseptabel

2. Jeg er fornøyd med antall timer jeg får hjelp

3. Avtalt møtested med de ansatte passer for fortrolige samtaler

4. Jeg er fornøyd med muligheten for å få kontakt med tjenesten over telefonen



INFORMASJON

5. Jeg får god informasjon om hva tjenesten kan tilby meg

6. Jeg får god informasjon om rettighetene mine

7. Jeg får god informasjon om hva brukermedvirkning innebærer

8. Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har noe å klage på

PERSONALETS KOMPETANSE

9. De ansatte evner å gi meg god hjelp

SAMARBEID MED ANDRE TJENESTER

10. De som hjelper meg samarbeider på en god måte

BRUKERMEDVIRKNING

11. Jeg kan være med å påvirke tjenesten jeg får

12. Jeg blir hørt hvis jeg har noe jeg ønsker å endre på

13. Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg. (som for eksempel

kriseplaner, tiltaksplaner, individuell plan) 

RESPEKTFULL BEHANDLING

14. De ansatte lytter til det jeg sier

15. De ansatte ivaretar taushetsplikten

16. De ansatte overholder avtaler

17. De ansatte gir beskjed dersom det blir forsinkelser

18. De ansatte behandler meg med respekt 

RESULTAT FOR BRUKEREN

19. Tjenesten jeg mottar bidrar til et mer meningsfullt liv

20. Tjenesten jeg mottar bidrar til at jeg får dekket mitt behov for sosial kontakt med

andre (venner, andre bekjente osv.)

21. Tjenesten jeg mottar bidrar til økt trygghet i hverdagen

22. Tjenesten jeg mottar er godt tilrettelagt i forhold til min psykiske helse

23. Tjenesten jeg mottar er godt tilrettelagt i forhold til mine rusrelaterte problemer

(dersom du ikke har slike problemer, hopper du over dette spørsmålet)

GENERELT

24. Alt i alt, jeg er fornøyd med tjenesten jeg mottar



Har du noen andre kommentarer til kvaliteten i tjenesten?

Ikke skriv kommentarer her som gjør at andre kan forstå at det er du som har svart.

Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.

Jeg samtykker til at min kommentar kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt

utviklingsarbeid.

□ Ja

□ Nei

Takk for hjelpen!



INFORMASJON TIL UNDERSØKELSEN

Nedenfor har vi satt opp en del påstander om hva du synes om tjenesten du får.

Du skal gjøre en vurdering av tjenesten på skala fra 1 (er helt uenig) til 4 (er helt enig). Sett 

kryss i den ruta du mener stemmer best med din oppfatning.

Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at påstandene ikke passer for deg, kan du krysse 

av på svaralternativet «vet ikke»

BAKGRUNNSSPØRSMÅL

Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål.

Kjønn (Brukers kjønn)

Jente

Gutt

Hvilke av disse tjenestene mottar barnet ditt fra kommunen? Du kan sette flere kryss.

• Psykisk helsetjeneste

• Helsestasjonstjeneste

• Fastlege

• Skolehelsetjeneste

• Skole

• Fritidstilbud

• PP-tjeneste

• Støttekontakt

• Barneverntjenester

• Barnehage

TILGJENGELIGHET

1. Ventetiden fra jeg søkte tjenesten til barnet mitt fikk hjelp var akseptabel

2. Jeg er fornøyd med antall timer barnet får hjelp

3. Avtalt møtested med de ansatte passer for fortrolige samtaler

4. Jeg er fornøyd med muligheten for å få kontakt med tjenesten over telefonen



INFORMASJON

5. Jeg får god informasjon om hva tjenesten kan tilby barnet mitt

6. Jeg får god informasjon om barnets rettigheter

7. Jeg får god informasjon om hva brukermedvirkning innebærer

8. Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har noe å klage på

PERSONALETS KOMPETANSE

9. De ansatte evner å gi barnet mitt god hjelp

SAMARBEID MED ANDRE TJENESTER

10. De som hjelper barnet mitt samarbeider på en god måte

BRUKERMEDVIRKNING (påvirkningsmulighet)

11. Jeg kan være med å påvirke tjenesten barnet mitt får

12. Jeg blir hørt hvis jeg har noe jeg ønsker å endre på

13. Jeg er med når det utarbeides planer som angår barnet mitt. (som for eksempel

kriseplaner, tiltaksplaner, individuell plan) 

RESPEKTFULL BEHANDLING

14. De ansatte lytter til det jeg sier

15. De ansatte ivaretar taushetsplikten

16. De ansatte overholder avtaler

17. De ansatte gir beskjed dersom det blir forsinkelser

18. De ansatte behandler barnet mitt med respekt 

RESULTAT FOR BRUKEREN

19. Tjenesten barnet mitt mottar bidrar til et mer meningsfullt liv

20. Tjenesten barnet mitt mottar bidrar til at han/hun får dekket sitt behov for sosial

kontakt med andre (venner, andre bekjente osv.)

21. Tjenesten barnet mitt mottar bidrar til økt trygghet i hverdagen

22. Tjenesten barnet mitt mottar er godt tilrettelagt i forhold til barnets psykiske

helse

GENERELT

24. Alt i alt, jeg er fornøyd med tjenesten barnet mottar



Har du noen andre kommentarer til kvaliteten i tjenesten?

Ikke skriv kommentarer her som gjør at andre kan forstå at det er du som har svart.

Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.

Jeg samtykker til at min kommentar kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt

utviklingsarbeid.

□ Ja

□ Nei

Takk for hjelpen!




