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Omsorg/organisering 
 
1. Følte du at behandlerne* hadde omsorg for deg? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 
 
2. Fikk du et godt inntrykk av organiseringen av arbeidet på institusjonen i alminnelighet? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 
 
3. Synes du behandlerne/personalet hadde tid nok til deg når du trengte det? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 
 
4. Opplevde du at personalgruppene samarbeidet godt om den behandlingen du fikk? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
                                                                        
 
5. Opplevde du at personalet gjorde sitt beste for å gi deg effektiv behandling? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 
 
6. Synes du fysioterapeuten(e) hadde tid nok til deg når du trengte det? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 
 
Tilgang på lege/personell 
 
7. Hadde du anledning til å snakke med lege eller annet personale på tomannshånd? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 
 
8. Synes du legene hadde tid nok til deg når du trengte det? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 
 
Sosialt miljø 
 
9. Var det sosiale miljøet godt for deg under oppholdet?  
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 
 
10. Fikk den sosiale kontakt du fikk med medpasienter under oppholdet noen betydning for deg?  
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad

* lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, hjelpepleier, evt.andre Re-Opp, kortversjon, Grotle et al 2008
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Informasjon/kommunikasjon 
 
11. Fikk du fortalt behandlerne* alt som var viktig om din tilstand/situasjon? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 
12. Snakket behandlerne* med deg slik at du forsto ham/henne? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
                                                                        
 
13. Mens du var innlagt, fikk du vite det du syntes var nødvendig om rehabiliteringstiltakene du begynte med? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 
 
14. Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan undersøkelser/tester skulle foregå mens du var innlagt? 
                        

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 Jeg gjennomgikk ingen undersøkelser/tester 

 
 
15. Fikk du vite det du syntes var nødvendig om resultatet av undersøkelser/tester mens du var innlagt? 
                        

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 Jeg gjennomgikk ingen undersøkelser/tester 

 
 
16. Opplevde du at viktig informasjon om deg og ditt tilfelle kom fram til de personene på institusjonen som skulle 
bruke den? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 
 
17. Fikk du informasjon om hvilke plager du kunne regne med framover? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 
 
18. Mens du var innlagt, ble du tatt med i beslutninger i forbindelse med behandling og rehabiliteringstiltak? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad    
                                       Jeg ønsket ikke å bli tatt med i beslutninger  

 
Noen generelle spørsmål 
 
Har du, alt tatt i betraktning, tillit til rehabiliteringsinstitusjonen du har vært på? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad 
 
 
Hvor tilfreds er du, alt i alt, med det rehabiliteringstilbudet du fikk? 
 

Ikke i det hele tatt    I liten grad   I noen grad   I stor grad   I svært stor grad

Takk for at du tok deg tid til å svare på dette spørreskjemaet!

* lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier, hjelpepleier, evt.andre Re-Opp, kortversjon, Grotle et al 2008


