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Brukernes forventninger
Tjenestens omdømme













Skolehelsetjenesten er interessert i å høre om dine erfaringer med/inntrykk av 

tjenesten. For de aller fleste vil dette være helsesykepleier, men det kan hende du har 

møtt eller hatt kontakt med andre personer i skolehelsetjenesten. Vi ber deg svare i 

forhold til den personen du er kjent med/har vært i kontakt med på ditt barns skole 

uavhengig av stilling, eventuelt ditt inntrykk av tjenesten.

Skjemaet er bygget opp med påstander hvor du skal krysse av 1 om du er helt

uenig og 6 hvis du er helt enig.

Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen bakgrunnsspørsmål

Klassetrinn

3.trinn

9.trinn

Barnets kjønn

Jente 

Gutt

Har du hatt kontakt 

med skolehelse-

tjenesten i løpet av de 

to siste årene?

Ja/nei

INFORMASJON

1. Hvor har du fått informasjon om helsesykepleier/skolehelsetjenesten?

(kryss av nedenfor, flere kryss er mulig)

TILGJENGELIGHET

Hvor enig er du i følgende påstander:

1 =helt uenig, 6 =helt enig, vet ikke

4. Det er lett å finne helsesykepleiers kontor

5. Det er lett å finne ut når helsesykepleier er tilstede på skolen

Dersom du ikke har hatt kontakt, gå til nr 18 

6. Det er lett å komme i kontakt med helsesykepleier på skolen

7. Helsesykepleier har god tid til å snakke med meg og mitt barn 

2. Er du kjent med hvilke tjenester skolehelsetjenesten kan tilby? - ja/nei

3. Er du kjent med at helsesykepleier har taushetsplikt? ja/nei

Helsesykepleier

Helsestasjonen

Skolens hjemmeside

Kommunens hjemmeside

Henvist fra lærer

Andre foreldre

Informasjon på foreldremøte

På infotavler

Ikke fått informasjon



PÅLITELIGHET OG KOMPETANSE

Hvor enig er du i følgende påstander: 

1 =helt uenig, 6 =helt enig, vet ikke

8. Jeg/vi kan snakke med helsesykepleier om ting jeg/vi synes er vanskelig

9. Helsesykepleier følger opp det vi har avtalt

10. Jeg/vi har tillit til helsesykepleier

RESPEKTFULL BEHANDLING

Hvor enig er du i følgende påstander:

1 =helt uenig, 6 =helt enig, vet ikke

11. Helsesykepleier møter meg/oss med vennlighet og respekt

12. Helsesykepleier tar det jeg/vi forteller på alvor

BRUKERMEDVIRKNING

Hvor enig er du i følgende påstand:

1 =helt uenig, 6 =helt enig, vet ikke

13. Mine meninger/synspunkter blir tatt hensyn til i samtaler med

skolehelsetjenesten/helsesykepleier

RESULTAT FOR BRUKER

Hvor enig er du i følgende påstander:

1 =helt uenig, 6 =helt enig, vet ikke

14. Jeg er fornøyd med kontakten jeg har hatt med helsesykepleier

15. Jeg og barnet mitt har fått hjelp til det jeg/vi snakket med helsesykepleier om

16. Barnet mitt har fått det bedre etter kontakt med helsesykepleier

17. Familien vår har fått det bedre etter kontakt med helsesykepleier

HELHETSVURDERING

Hvor enig er du i følgende påstand:

1 =helt uenig, 6 =helt enig, vet ikke

18. Alt i alt, jeg er fornøyd med skolehelsetjenesten/helsesykepleier



Kommentarfelt

Har du forslag til forbedringer for skolehelsetjenesten på ditt barns skole? –Er det f.eks. 

noe du savner?

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!



Litt om deg:

2. Er du kjent med at helsesykepleier har taushetsplikt Ja/nei/vet ikke

Hvor enig er du i følgende påstand:

1 =helt uenig, 2 =delvis uenig, 3 = delvis enig, 4 =helt enig, vet ikke

3. Jeg er kjent med hva helsesykepleier/skolehelsetjenesten kan hjelpe meg med

Er du:

Jente Gutt

Klassetrinn

9.Trinn 2.Trinn vgs

Gruppeundervisning i klassenVaksinasjon

Hvilken kontakt har du hatt med skolehelsetjenesten de to siste årene?

(Kryss av nedenfor, flere kryss mulig)

Kontakt med legeIndividuell samtale hos helsesykepleier

Kontakt med andre i skolehelsetjenestenKontakt med psykolog

Husker ikkeHar ikke hatt kontakt

Lærer/rådgiverHelsesykepleier selv

INFORMASJON

VennerSkolens nettsider

På infotavlerInformasjon i klassen

Ikke fått informasjon

1. Hvor har du fått informasjon om helsesykepleier/skolehelsetjenesten?

(kryss av nedenfor, flere kryss er mulig)



TILGJENGELIGHET

Hvor enig er du i følgende påstander:

1 =helt uenig, 2 =delvis uenig, 3 = delvis enig, 4 =helt enig, vet ikke

4. Det er lett å finne helsesykepleiers/skolehelsetjenestens kontor

5. Det er lett å finne ut når helsesykepleier er tilstede

6. Det er lett å komme i kontakt med helsesykepleier

Dersom du ikke har vært i kontakt med helsesykepleier, kan du gå videre til påstand 17.

7. Helsesykepleier har god tid til å snakke med meg 

PÅLITELIGHET OG KOMPETANSE

Hvor enig er du i følgende påstander:

1 =helt uenig, 2 =delvis uenig, 3 = delvis enig, 4 =helt enig, vet ikke

8. Jeg kan snakke med helsesykepleier om ting jeg synes er vanskelig

9. Jeg har tillit til helsesykepleier 

RESPEKTFULL BEHANDLING

Hvor enig er du i følgende påstander:

1 =helt uenig, 2 =delvis uenig, 3 = delvis enig, 4 =helt enig, vet ikke

10. Helsesykepleier møter meg med vennlighet og respekt

11. Helsesykepleier tar det jeg forteller på alvor

BRUKERMEDVIRKNING

Hvor enig er du i følgende påstand:

1 =helt uenig, 2 =delvis uenig, 3 = delvis enig, 4 =helt enig, vet ikke

12. Mine meninger blir tatt hensyn til når jeg snakker med helsesykepleier

RESULTAT FOR BRUKER

Hvor enig er du i følgende påstander:

1 =helt uenig, 2 =delvis uenig, 3 = delvis enig, 4 =helt enig, vet ikke

13. Jeg er fornøyd med kontakten jeg har hatt med helsesykepleier

14. Jeg har fått hjelp til det jeg snakket med helsesykepleier om

15. Jeg har fått det bedre etter at jeg snakket med helsesykepleier



16. Helsesykepleier følger opp det vi har avtalt

17. Kjenner du til om kommunen din har tilbud om helsestasjon for ungdom? Ja/nei/vet

ikke

18. Har du vært på helsestasjon for ungdom? Ja/nei/ikke aktuelt

19. Hvis ja, jeg var fornøyd med den informasjonen/hjelpen jeg fikk 

HELHETSVURDERING

Uansett din erfaring med helsesykepleier/skolehelsetjenesten ønsker vi å få din vurdering.

Hvor uenig/enig er du i følgende påstand?

1 =helt uenig, 2 =delvis uenig, 3 = delvis enig, 4 =helt enig, vet ikke

20. Alt i alt, jeg er fornøyd med helsesykepleier/skolehelsetjenesten

Kommentarfelt:

Her kan du skrive andre ting du har lyst til å si. Kanskje har du noen gode råd.

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 



Bakgrunnsspørsmål Først ber vi deg svare på noen bakgrunnsspørsmål

Er du:

Jente Gutt

Alder/Klassetrinn (flere x mulig

ungdomstrinn videregående student i arbeid annet

Du skal krysse av på en skala fra 1 – 4 hvor 1 = helt uenig og 4 = helt enig. Du kan 

også krysse av for vet ikke.

TILGJENGELIGHET

Hvor enig er du i følgende påstander:

1 =helt uenig, 2 =delvis uenig, 3 = delvis enig, 4 =helt enig, vet ikke

1. Helsestasjonen for ungdom er kjent blant ungdommen

2. Åpningstidene på helsestasjonen passer for meg

3. Helsestasjonens lokaler er lett tilgjengelig

4. Det er lett å få kontakt med helsestasjonen på telefon i åpningstiden

INFORMASJON

Hvor enig er du i følgende påstander:

1 =helt uenig, 2 =delvis uenig, 3 = delvis enig, 4 =helt enig, vet ikke

5. Jeg fikk veiledning om det jeg lurte på

6. Jeg fikk informasjon om andre tilbud jeg kan oppsøke

RESPEKTFULL BEHANDLING

Hvor enig er du i følgende påstander:

1 =helt uenig, 2 =delvis uenig, 3 = delvis enig, 4 =helt enig, vet ikke

7. Jeg ble behandlet med respekt

8. Jeg opplevde at de ansatte tok meg på alvor

9. Jeg følte meg trygg på at jeg kunne prate fritt

RESULTAT FOR BRUKER

Hvor enig er du i følgende påstander:

1 =helt uenig, 2 =delvis uenig, 3 = delvis enig, 4 =helt enig, vet ikke

10. Jeg kan snakke om vanskelige ting med de ansatte

11. Jeg opplevde at de ansatte hadde nok tid til meg

12. Jeg fikk hjelp til det jeg kom for



HELHETSVURDERING

Hvor enig er du i følgende påstand:

1 =helt uenig, 2 =delvis uenig, 3 = delvis enig, 4 =helt enig, vet ikke

13. Alt i alt, jeg er fornøyd med besøket på helsestasjonen for ungdom

Kommentarfelt:

Har du forslag til forbedringer for helsestasjon for ungdom kan du skrive det her.

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 




