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 WHEN YOU  

             BBRUKERTILBAKEMELDINGER  
                fra Akutt døgnbehandlingsenhet, Upa 
Vi ønsker tilbakemeldinger på hva du mener vi på enheten gjør bra, og hva vi bør forbedre. 

Fint om du tar deg tid til å svare på noen spørsmål. Besvarelsen din er anonym.     
 

 

 

1. Ble du mottatt på en god og respektfull måte?  

□ Ja   □ Nei    □ Vet ikke    

 

2. Ble du godt nok informert om samtykke, kontrollkommisjonen, 

taushetsplikt og opplysningsplikt? 

□ Ja   □ Nei    □ Vet ikke 

 

3. Ønsket du selv innleggelse? 
□ Ja   □ Nei    □ Vet ikke 

 

 

 

4.  Hvor lenge har du vært innlagt? 

 □ 0-1 uke     □ 1-3- uker    □ 3 uker – 3 måneder    □ Mer en 3 måneder  

 

5. Synes du at du ble forstått av din lege/ psykolog?  
□ Ja □ Ja, til en viss grad □ Nei  □ Vet ikke 

 

6. Synes du at miljøterapeutene i teamet ditt forsto deg? 

□ Ja □ Ja, til en viss grad □ Nei  □ Vet ikke 

 

7.  Fikk du være med å planlegge egen behandling? 

□ Ja □ Ja, til en viss grad □ Nei  □ Vet ikke 

 

8. Ble din familie/ foresatte involvert så mye som du ønsket?  

□ Ja  □ Ja, til en viss grad      □ Nei      □ Vet ikke   

 

9.  Var skoletilbudet nyttig? 

□ Ja □ Ja, til en viss grad □ Nei  □ Vet ikke 

 

10.  Har innleggelsen hjulpet deg? 
□ Ja □ Ja, til en viss grad □ Nei  □ Vet ikke 

 

11.  Ble du behandlet med respekt? 

□ Ja □ Ja, til en viss grad □ Nei  □ Vet ikke 

 

B. DIN BEHANDLING 

A. MOTTAKET I ENHETEN 
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DICATION INFORMATION 

 

12.  Fikk du god informasjon om medisinene du har fått? 

□ Ja □ Ja, til en viss grad □ Nei  □ Ikke aktuelt 

JO 

13.  Fikk du være med å bestemme om du skulle ha medisin? 
□ Ja □ Ja, til en viss grad □ Nei  □ Ikke aktuelt 

 

A. DA DU KOM TIL ENHETEN 

 D DU KOM TIL ENHETEN 
14. Vet du at det finnes brukerorganisasjoner, og at det er et brukerråd ved 

sykehuset? 

□ Ja □ Ja, til en viss grad □ Nei  □ Vet ikke 

 

15.  Har du møtt kontrollkommisjonen? 

□ Ja □ Nei   □ Ønsket ikke  □ Ikke aktuelt 

 

16.  Har du en timeavtale på Bup etter utskrivning? 

□ Ja □ Nei   □ Ønsket ikke  □ Ikke aktuelt 

 

 

 

17.  Alder:  □ 12 år og yngre                 □ 13-15 år                 □ 16 år eller eldre     

 

Er det noe du vil fortelle om fra oppholdet ditt?      

I.  
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________     

                                                                                                                       

                                                                                                  

    

 

                                                                                                                     

Takk! Skjemaet legges i enhetens postkasse.  
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C. INFORMASJON OM MEDISINER 
 

D. RETTIGHETER 

E. OM DEG SELV 
 


