Strukturen
Rammebetingelser for
tjenesten

Prosessen
Samhandling med
bruker

Resultat
Innholdet i tjenesten
-resultat for bruker
Brukeropplevd kvalitet

Brukernes forventninger
Tjenestens omdømme

Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hva du synes om ergo-fysioterapitjenesten
du bruker. Du skal foreta en rangering fra 1 (lavest tilfredshet) til 6 (høyest tilfredshet).
Sett kryss i den ruten du mener stemmer best med din oppfatning.
Dersom noen av spørsmålene ikke kan besvares eller at noen av spørsmålene ikke er
relevante, så kan du benytte deg av svaralternativet Vet ikke/ikke aktuelt.
Bakgrunnsspørsmål
Spørreskjemaet er
utfylt av:
Deg selv
Deg selv, sammen med
pårørende, foresatte,
verge/hjelpeverge
Pårørende, foresatte
eller verge/hjelpeverge

Først ber vi deg svare på noen bakgrunnsspørsmål
Alder
0 – 18 år
19 – 66 år
67 +

Kjønn (brukers kjønn)
Kvinne
Mann

Hvor langt i behandlingen er du kommet?
Får behandling
Ferdigbehandlet

Resultat for bruker

I hvor stor grad opplever du at tjenestene bidrar til:

1. At du har fått det bedre med det du trengte hjelp til?
2. At det blir lettere å gjøre aktiviteter/praktiske gjøremål i hjemmet?
3. At det blir lettere å delta i aktiviteter utenfor hjemmet?

Brukermedvirkning

I hvor stor grad opplever du:

4. At terapeuten hører på dine synspunkt?
5. At du får/fikk være med på å lage målsetting for den hjelpen du nå får/har fått?
Individuell plan
Individuell plan er en beskrivelse av ditt behov, angir mål og omfanget av tjenestene du
skal motta. Planen beskriver også nødvendig samarbeid med andre tjenester.
6. Er det utarbeidet en individuell plan for deg?
□ Ja □ Nei □ Vet ikke
Hvis du har svart Ja – i hvor stor grad opplever du at:
7. Dine behov blir ivaretatt i planen?
8. Er koordinatoren din ergo- /fysioterapeut?
□ Ja □ Nei □ Vet ikke

Respektfull behandling I hvor stor grad synes du at ergo-/fysioterapauten:
9. Behandler deg med respekt?
10. Holder taushetsplikten sin?

Pålitelighet I hvor stor grad opplever du at ergo-/fysioterapauten:
11. Holder det dere har avtalt?

Tilgjengelighet

I hvor stor grad opplever du at:

12. Tjenesten er enkel å komme i kontakt med? (telefon, fysisk oppmøte, e-post og
lignende)
13. Ventetiden for å få ergo- og fysioterapitjenester er akseptabel?
14. Du får tjenesten på det stedet du ønsker? (hjemme, institusjon, tjenestens lokaler
mv.)
15. Omfanget av tjenesten du får, er tilpasset ditt behov?

Informasjon I hvor stor grad opplever du at:
16. Du får informasjon som gir deg bedre kunnskap om din helse og funksjonsevne?
17. Du får informasjon om hva tjenesten kan tilby deg?
18. Du får informasjon om andre tjenester som du kan ha nytte av?
19. Har du fått informasjon om hvor du kan henvende deg for å klage på tilbudet?

Fysisk miljø
20. Får du hele eller deler av ergo-/fysioterapitilbudet i tjenestens lokaler?
□ Ja □ Nei □ Vet ikke
Hvis du har svart Ja, i hvor stor grad er du tilfreds med:

21. Kvaliteten på lokalene?
22. Utstyret i lokalene?

Personalets kompetanse

I hvor stor grad synes du:

23. De ansatte i tjenesten gjør en god jobb?

Samordning
24. Samarbeider ergo- / fysioterapeutene med andre tjenester for å hjelpe deg?
□ Ja □ Nei □ Vet ikke
25. Hvis du har svart Ja, innhentet terapeuten samtykke fra deg før det ble tatt kontakt
med andre tjenester?
□ Ja □ Nei □ Vet ikke
Hvis du har svart Ja – i hvor stor grad er du fornøyd med
26. Hvordan samarbeidet fungerer?

Helhetsvurdering

Alt i alt, hvor fornøyd er du med:

27. Tjenestene du mottar fra ergo-/ fysioterapitjenesten?

Har du noen andre kommentarer til kvaliteten på ergo-/fysioterapitjenesten?
Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å 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!

