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 helsestasjonen du og
barnet ditt 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
Barnets alder
0 – 12 mnd
13 – 23 mnd
2 – 3 år
4 – 5 år

Først ber vi deg svare på noen bakgrunnsspørsmål
Morsmål
Norsk
annet

Hvor mange barn i
familien?
1
2
3 eller flere

RESULTAT FOR BRUKER
1. I hvilken grad opplever du at de ansattes informasjon og veiledning er tilpasset dine
og barnets behov innenfor følgende tema:
- Amming
- Kosthold
- Vaksinasjon
- Søvn
- barnets generelle utvikling
- veiledning i foreldrerollen
2. I hvilken grad føler du at du kan ta opp vanskelige tema med de ansatte på
helsestasjonen?
3. Deltar du i gruppetilbud ved helsestasjonen (barselgruppe, konsultasjonsgrupper,
temagrupper o.l)? (Ja/nei)
Hvis ja, i hvilken grad er du fornøyd med dette tilbudet?
4. I hvilken grad er du fornøyd med helsestasjonens oppfølging av deg som foresatt i
tiden etter fødselen?
5. Fikk du tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier etter fødselen? (Ja/nei)
Hvis ja, tok du imot tilbudet? (ja/nei)
Om du hadde hjemmebesøk, i hvilken grad var du fornøyd med dette?

BRUKERMEDVIRKNING

I hvilken grad:

1. Er de ansatte lydhøre for dine behov/ønsker?
2. Har du hatt mulighet til å påvirke hvilken type oppfølging du skal ha på
helsestasjonen?

RESPEKTFULL BEHANDLING I hvilken grad synes du at de ansatte på
helsestasjonen:
1. Møter deg og barnet ditt med vennlighet og respekt?
2. Tar dine spørsmål på alvor?
3. Gir deg støtte for de valg du tar på vegne av ditt barns ve og vel?

PÅLITELIGHET OG KOMPETANSE

I hvilken grad:

1. Opplever du at de ansatte følger opp det som blir avtalt?
2. Har du tillit til de råd og den veiledning de ansatte gir når du er usikker i forhold til
barnets helse og utvikling?
3. Stoler du på at de ansatte vil oppdage det hvis barnet ditt ikke utvikler seg normalt?
4. Møter du i hovedsak det samme personalet på helsestasjonen hver gang?

TILGJENGELIGHET

I hvilken grad er du fornøyd med:

1. Muligheten for å få kontakt med helsestasjonen (telefon, fysisk oppmøte, e-post
o.l.)?
2. Muligheten til å få avtaler utenom de faste konsultasjonene?
3. Den fysiske tilgjengeligheten til helsestasjonen (eks: trapp, heis, bilparkering,
barnevognparkering, beliggenhet m.m.)?
4. Den tiden som er satt av til deg når du er på helsestasjonen?
5. Åpningstidene til helsestasjonen?

INFORMASJON

I hvilken grad:

1. Synes du de ansatte gir informasjon som er forståelig og tilstrekkelig?
2. Finner du den informasjonen du trenger om helsestasjonens tjenestetilbud
(gjennom f.eks. internett, telefonkatalog, informasjonsbrosjyrer o.l.)?

SAMORDNING
1. Har ditt barn spesiell oppfølging av andre offentlige tjenester (f.eks. PPT, barnevern,
fysioterapeut, BUP, fastlege m.m)? (ja/nei)
2. Hvis ja, i hvilken grad er du fornøyd med helsestasjonens samarbeid med de
aktuelle tjenestene?

HELHETSVURDERING
1. Alt i alt, i hvilken grad er du som foresatt fornøyd med kontakten med
helsestasjonen?

Kommentarfelt
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!

