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Til den som skal foreta intervju:

Dette skjemaet er utviklet primært for personer med utviklingshemming. Det skal benyttes 

intervju som metode for å få svar på spørsmålene i denne brukerundersøkelsen.

Intervjueren oppfordres til å forklare vanskelige ord og uttrykk dersom det kreves.

Undersøkelsen er delt i to; den ene delen er standardspørsmål som besvares med ja/nei/vet 

ikke, den andre delen er dialogspørsmål med felt for fritekst. Disse spørsmålene er ment som 

supplement til og utdyping av standardspørsmålene. Svarene du som intervjuer skriver ned 

her, vil komme fram i en egen kommentarrapport. Du bruker bare de spørsmålene du føler er 

nødvendig for å få fram brukers meninger. Det er altså ikke nødvendig å følge disse 

spørsmålene slavisk.

Ved gjennomføring av intervjuet kan du laste ned og skrive ut dette skjemaet for intervju av 

utviklingshemmede fra våre nettsider.

SPØRSMÅL TIL BRUKER AV TJENESTEN

Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hva du synes om tjenesten du får. Du skal svare 

med Ja eller Nei. Dersom noen av spørsmålene ikke kan besvares, kan du benytte deg av 

svaralternativet «Vet ikke».

BAKGRUNNSSPØRSMÅL

Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål.

Kjønn

18-34 år

35-66 år

67 år og over

Mann

Kvinne

Alder (hvor gammel er du)

DialogspørsmålStandard spørsmål

SELVBESTEMMELSE

Hva får du hjelp til?Får du den hjelpen du trenger?

Hva synes du om hjelpen du får? 

Spesifiser om nødvendig

Trenger du mer hjelp?

Hva kan du bestemme selv? F.eks:

Bestemmer du hva du skal ha på deg?

Er du med på å bestemme hva tiden 

din sammen med personalet brukes til?

Opplever du at det er du som 

bestemmer i hverdagen din?



Bestemmer du hva du skal bruke 

pengene dine til?

Bestemmer du over fritiden din?

Bestemmer du selv når du skal legge 

deg?

Kan du velge hva du skal spise?

DialogspørsmålStandard spørsmål

TRIVSEL

Hva gjør du på dagtid?Liker du deg der du bor?

Hva gjør du på ettermiddagen/kvelden?

Hvis ja, liker du å bruke fellesarealet? 

Hvem er du mest sammen med når du 

er der? Kan du gi et eks?

Hvem bruker du å være sammen med? 

Venn, kollega eller arbeidsleder? 

Spørsmålet gjelder uavhengig av om 

bruker er på jobb eller hjemme, dette 

bør intervjuer vite på forhånd.

Er det et fellesareal der du bor?

Har du jobb/dagaktivitet?

Hva gjør du i helgen?

Hva ville du likt å gjøre oftere?

Er det noe du ikke liker å gjøre?

Er du ofte sammen med de du jobber 

sammen med i pauser og liknende?

Er du ofte sammen med de du bor 

sammen med?

Liker du deg på jobben/dagaktiviteten?

Har du en aktivitet etter arbeidstid?

Hvis ja, er du fornøyd med ferien din?

Hvor har du vært? Hvem var du 

sammen med?

Har du vært på ferietur det siste året? 

(gjelder både ferieturer arrangert av 

kommunen og private ferieturer)

Bestemte du hvor ferieturen gikk?



DialogspørsmålStandard spørsmål

TRYGGHET

Hva eller hvem er du redd for?Er det noe eller noen du er redd for i 

boligen din?

Får du være med å bestemme 

innholdet i planen?

En koordinator er din kontaktperson 

som er ansvarlig for din individuelle 

plan

Vet du hvem som er din koordinator?

Hva eller hvem er du redd for?Er det noe eller noen du er redd for i 

nabolaget ditt?

DialogspørsmålStandard spørsmål

BRUKERMEDVIRKNING

Hører de ansatte på deg når du har 

noe å fortelle?
Lytter personalet til hva du ønsker?

Individuell plan er din plan. I denne 

planen beskrives behov for tjenester, 

ønsker og mål som er viktig for deg i 

hverdagen og fremtiden. Planen 

beskriver også hvem som skal hjelpe

deg, når det skal skje og hvor mye 

hjelp du skal ha.

Har du individuell plan? Hvis nei, gå 

til neste dimensjon som er respektfull 

behandling

DialogspørsmålStandard spørsmål

RESPEKTFULL BEHANDLING

Er du fornøyd med informasjonen om 

hvem som kommer på jobb i dag?

Kommer de ansatte når de skal?

Holder de ansatte det de lover å gjøre?



Samarbeider de ansatte godt med deg?

Forstår du hva de ansatte sier?

DialogspørsmålStandard spørsmål

INFORMASJON

Er det noen som forteller deg om fester 

og andre hyggelige ting som skal skje?
Er det noen som forteller deg hva som 

skal skje?

Får du beskjed hvis det er noen 

endringer som gjelder deg?

Ringer/banker den/de ansatte på hos 

deg?

Får du være alene når du ønsker det?

HELHETSVURDERING

Alt i alt, er du fornøyd med hjelpen du får?

KOMMENTARER

Er det noe mer du har lyst å fortelle som du synes det er viktig at vi vet noe om?

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!



Spørreskjemaet er utfylt av:

18-34 år

35-66 år

67 år og over

Foreldre

Søsken

Verge

SELVBESTEMMELSE

1. Bruker får den hjelp han/hun trenger

2. Bruker er med og bestemmer hvilken hjelp han/hun får

3. Bruker bestemmer selv i hverdagen sin

TRIVSEL

4. Bruker trives der han/hun bor

5. Bruker trives på jobb/dagaktivitet

6. Bruker er fornøyd med fritidsaktivitetene sine

7. Bruker er fornøyd med ferietilbudet

TRYGGHET

8. Bruker føler seg trygg i boligen

BRUKERMEDVIRKNING

9. De ansatte lytter til det brukeren sier

10. Bruker har individuell plan, - ja/nei/vet ikke

11. Bruker er med å bestemme innholdet i planen

12. Det er samsvar mellom individuell plan og vedtak

13. Brukermedvirkning ivaretas på annen måte enn gjennom individuell plan

14. Bruker har en koordinator, - ja/nei/vet ikke

15. Bruker vet hvem som er koordinator

Alder (brukers alder)



INFORMASJON

20. De ansatte forteller brukeren hva som skal skje

21. De ansatte informerer meg som pårørende/brukerrepresentant

Har du noen andre kommentarer til kvaliteten i tjenesten?

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!

RESPEKTFULL BEHANDLING

16. De ansatte kommer når de skal

17. De ansatte holder avtaler

18. De ansatte samarbeider godt med bruker

19. De ansatte samarbeider godt med meg som pårørende/brukerrepresentant

HELHETSVURDERING

22. Alt i alt, jeg er fornøyd med tjenesten brukeren mottar




