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1 Om rapporten 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte høsten 2007 en spørre-

undersøkelse blant voksne brukere av poliklinikker i psykisk helsevern. Undersøkel-

sen ble gjort på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Denne rapporten presente-

rer resultater for enkeltspørsmål i spørreskjemaet for hver enkelt poliklinikk.  

 

Hovedresultater fra undersøkelsen og metoderedegjørelse presenteres i en egen na-

sjonal rapport. 

 

1.1 OPPBYGGING AV RAPPORTEN 

 

I kapittel 2 presenteres de resultatene for DPS Fredrikstad i form av tre tabeller: 

 

• Tabell 2.1: Resultater for de tre indeksene/hovedområdene 

 

• Tabell 2.2: Resultater på erfaringsspørsmål med femdelt svarskala. 

 

 

• Tabell 2.3: Andre spørsmål i spørreskjemaet med varierende svarkategorier,. 

 

 

I kapittel 3 presenteres nasjonale resultater på samme måte som de institusjonsvise 

resultatene. 

 

I vedlegget finnes spørreskjemaet som ble brukt 

 

 

1.2 USIKKERHET I STATISTISKE UNDERSØKELSER 

 

Resultatene i denne institusjonsrapporten presenteres kun som deskriptiv statistikk.  

Hensikten med institusjonsrapporten er at hver poliklinikk skal få tilgang til hva de-

res brukere faktisk har meldt tilbake. Når det gjelder sammenligning med andre in-
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stitusjoner, bør man justere for ulikheter i pasientsammensetningen. Dette gjøres i 

hovedrapporten som kommer senere. 

 

Nettoutvalget ved hver institusjon benyttes som hovedkriterium for vurdering av 

inklusjon/eksklusjon av institusjoner i institusjonsrapporten. Dersom en institusjon 

har 15 eller færre svar utgår institusjonen i sin helhet. Dette begrunnes både med 

den usikkerhet som hefter ved resultatene, og anonymitetshensyn overfor de bru-

kerne som har svart. Følgende tre enheter er på denne bakgrunn utelatt: Karmøy 

DPS (7 svarere), Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Østfold (15 svarere) og Ullevål 

Universitetssykehus, avdeling for førstegangspsykose (11 svarere). 

 

Antall svar (N) på indekser og enkeltspørsmål avgjør hvilke tall som rapporteres i 

institusjonsrapporten for den enkelte institusjon: Vi oppgir hverken gjennomsnitt 

eller prosentandel på enkeltspørsmål og indekser som har mindre enn 15 svar. For 

noen institusjoner vil det derfor finnes blanke celler på enkelte spørsmål i resultat-

tabellene (for de spørsmålene som har for få svar). 

 

Lave responsrater er et gjennomgående problem i spørreundersøkelser. Dette kan 

føre til at ulike grupper ikke har samme sannsynlighet for å svare. Som et resultat av 

dette kan man få skjevheter i resultatene. For å korrigere for slike skjevheter er der-

for tallene vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Gene-

relt er disse korreksjonene små. 

 

 

1.3 LESEVEILEDNING 

Tabell 2.1 inneholder institusjonens resultater for de tre indeksene som er utviklet. 

Indeksene er gitt på en skala fra 0 til 100 hvor 0 er dårligst og 100 er best. I tabellen 

framgår det også hvor mange pasienter som er inkludert i beregningen av indeksen 

og hvilke(t) spørsmål som inngår i beregningen av indeksen. 

 

Tabell 2.2 inneholder resultater for erfaringsspørsmål som har brukt en femdelt 

svarskala fra ”Ikke i det hele tatt” til ”I svært stor grad”. For hvert erfaringsspørsmål 

presenteres antall svar (N), gjennomsnittsskåre på en skala fra 0 til 100 hvor 100 er 

best og andel negative, nøytrale og positive svar1. For å forklare disse størrelsene 

nærmere tar vi utgangspunkt i svarskalaen i spørreskjemaet: 

 
 

Ikke i det 
hele tatt 

I liten  
grad 

I noen 
grad 

I stor 
 grad 

I svært 
stor grad 

Får du nok tid til samtaler og 
kontakt med behandleren din? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                        
1 Vi gjør oppmerksom på at summen av disse tre ikke alltid er 100, pga avrunding 
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Gjennomsnittsskåren: Skalaen fra 1 til 5 (hvor 1 er ”Ikke i det hele tatt” og 5 er ”I 

svært stor grad”) er transformert til en 0-100 skala hvor 0 er dårligst og 100 er best. 

Gjennomsnittet som oppgis for hvert spørsmål og for de tre hovedområdene kalles 

gjennomsnittsskåren. 

Andel negative svar: Prosentandel av de pårørende som har svart ”Ikke i det hele 

tatt” eller ”I liten grad” på det aktuelle erfaringsspørsmålet. 

Andel nøytrale svar: Prosentandel av de pårørende som har svart ”I noen grad” 

på det aktuelle erfaringsspørsmålet. 

Andel positive svar: Prosentandel av de pårørende som har svart ”I stor grad” 

eller ”I svært stor grad” på det aktuelle erfaringsspørsmålet. 

 

Vi har valgt denne inndelingen for å tilpasse informasjonen til ulike bruksformål. 

For eksempel kan prosentandel negative svar være egnet til å finne forbedrings-

muligheter i forbindelse med lokal kvalitetsutvikling.  

 

For enkelte spørsmål vil svaret ”Ikke i det hele tatt” representere en positiv vurde-

ring av poliklinikken. Dette kan for eksempel gjelde spørsmål om man har blitt be-

handlet nedlatende eller om man mener seg feilbehandlet. For slike spørsmål med 

motsatt ladning for svarkategoriene er det kategoriene ”ikke i det hele tatt” og ”i li-

ten grad” som regnes som positive svar. Tolkningen av resultatene for disse spørs-

målene er derfor den samme som for de andre spørsmålene. 

 

Enkelte av spørsmålene i tabell 2.2 har andre svarkategorier, men fortsatt en fem-

delt gradering. Disse spørsmålene er kategorisert på samme måte som de øvrige et-

ter om de gir en positiv, nøytral eller negativ vurdering av tilbudet ved poliklinikken. 

 

Tabellene inneholder også antall svar per spørsmål. De som svarer ”Ikke aktuelt” 

eller ikke svarer, er ikke tatt med i beregningsgrunnlaget for andeler eller gjennom-

snittsskåre for det aktuelle spørsmålet. 

 

Tabell 2.3 inneholder resultater fra andre enkeltspørsmål fra spørreskjemaet. Her 

presenteres blant annet spørsmål som har svarskalaer som ikke lar seg kategorisere 

på samme måte som i tabell 2.2. Her presenteres antall svar og prosentandel svar 

per svarkategori innen det enkelte spørsmål. 

 

Tabell 3.1-3.3  presenterer nasjonale resultater på samme måte som de institu-

sjonsvise resultatene 
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2 Institusjonsvise resultater 

2.1  DPS FREDRIKSTAD 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Fredrikstad. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 136 61 

Opplevd ventetid 4 137 65 

Eksternt samarbeid 31 73 45 

 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS 

Fredrikstad. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og pro-

sentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

140 66 17 22 61 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

139 79 6 11 83 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

103 69 15 19 66 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

78 52 27 36 37 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

126 62 16 34 50 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 38 52 35 10 56 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

28 45 41 23 36 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

27 43 38 39 22 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

134 59 22 31 47 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

134 71 5 31 64 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

129 70 8 31 61 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

129 66 10 35 55 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

42 58 33 9 58 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

135 59 21 30 49 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

135 70 12 18 70 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

136 60 21 22 57 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 126 64 13 29 58 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

133 70 11 18 70 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

133 56 28 30 42 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

124 48 36 28 36 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

129 51 33 29 39 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 98 53 24 37 39 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

74 50 40 14 46 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

73 45 43 25 32 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

136 59 18 30 51 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Fredrikstad. An-

tall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 7 

Noe dårligere enn forventet 15 

Som forventet 43 

Noe bedre enn forventet 18 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 137 

Mye bedre enn forventet 17 

Nei 25 

Ja, men ikke lenge 51 

Ja, ganske lenge 16 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 137 

Ja, altfor lenge 8 

Under 1 måned 7 

Fra 1 til 6 måneder 43 

Fra 7 til 12 måneder 28 

Fra 13 måneder til 3 år 10 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

135 

Mer enn tre år 13 

Bare én gang 19 

2-5 ganger 40 

6-12 ganger 32 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

130 

Mer enn 12 ganger 9 

Passe antall konsultasjoner 65 

Litt for få koonsultasjoner 23 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

127 

Altfor få konsultasjoner 12 

Ja 81 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 87 

Nei 19 

Ja 34 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

136 

Nei 66 

Ja 32 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

133 

Nei 68 

Helt frivillig 68 

Ganske frivillig 13 

Både/og 12 

Ganske tvunget 5 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

137 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 83 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

138 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 57 

Ja, én gang 11 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

137 

Ja, mer enn en gang 32 

Utmerket 3 

Meget god 3 

God 20 

Nokså god 35 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 136 

Dårlig 40 
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2.2  DPS MOSS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Moss. Spørsmålene som inngår i 

indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 94 64 

Opplevd ventetid 4 93 69 

Eksternt samarbeid 31 49 50 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Moss. An-

tall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel negati-

ve, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

95 68 16 21 63 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

94 81 7 9 84 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

65 69 10 19 70 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

49 55 24 39 38 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

85 62 19 30 51 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 15 51 18 53 29 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

17 57 35 11 54 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

19 56 30 17 53 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

93 60 20 32 48 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

95 71 2 31 66 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

91 69 5 37 58 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

92 68 7 30 63 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

32 57 14 42 44 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

93 63 17 24 58 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

94 71 13 17 70 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

94 65 14 29 57 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 89 71 9 23 68 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

94 72 7 21 73 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

90 56 24 30 46 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

78 56 25 26 49 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

87 56 27 22 50 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 63 57 21 37 42 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

52 60 18 34 48 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

49 50 35 21 45 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

95 65 13 30 57 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Moss. Antall svar 

og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for fra-

fall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 5 

Noe dårligere enn forventet 14 

Som forventet 39 

Noe bedre enn forventet 24 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 95 

Mye bedre enn forventet 18 

Nei 28 

Ja, men ikke lenge 54 

Ja, ganske lenge 12 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 93 

Ja, altfor lenge 7 

Under 1 måned 8 

Fra 1 til 6 måneder 42 

Fra 7 til 12 måneder 15 

Fra 13 måneder til 3 år 20 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

94 

Mer enn tre år 15 

Bare én gang 18 

2-5 ganger 42 

6-12 ganger 38 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

92 

Mer enn 12 ganger 2 

Passe antall konsultasjoner 73 

Litt for få koonsultasjoner 19 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

88 

Altfor få konsultasjoner 8 

Ja 89 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 65 

Nei 11 

Ja 37 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

92 

Nei 63 

Ja 36 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

91 

Nei 64 

Helt frivillig 68 

Ganske frivillig 17 

Både/og 9 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

94 

Helt tvunget 2 



 

11 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 89 

Ja, én gang 5 

Ja, noen ganger 4 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

94 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 63 

Ja, én gang 15 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

94 

Ja, mer enn en gang 22 

Utmerket 0 

Meget god 9 

God 21 

Nokså god 38 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 93 

Dårlig 32 
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2.3  DPS EDWIN RUUD 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Edwin Ruud. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 95 61 

Opplevd ventetid 4 94 58 

Eksternt samarbeid 31 61 48 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Edwin 

Ruud. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentan-

del negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

96 66 15 25 59 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

96 78 7 14 79 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

76 62 20 22 58 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

63 56 30 23 47 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

91 65 16 30 54 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 30 41 44 34 22 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

32 48 47 13 40 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

28 58 29 14 57 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

96 58 26 30 44 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

96 70 11 22 68 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

95 65 7 43 50 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

96 67 8 36 56 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

45 59 24 29 48 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

94 61 22 25 53 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

95 67 16 22 62 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

95 57 31 14 55 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 93 62 21 25 54 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

94 71 6 28 66 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

95 55 25 33 41 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

92 50 35 26 40 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

93 53 31 23 46 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 73 54 26 39 35 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

66 50 38 20 42 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

61 48 42 22 36 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

94 59 22 23 54 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Edwin Ruud. An-

tall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 10 

Noe dårligere enn forventet 23 

Som forventet 27 

Noe bedre enn forventet 23 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 96 

Mye bedre enn forventet 17 

Nei 22 

Ja, men ikke lenge 45 

Ja, ganske lenge 21 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 94 

Ja, altfor lenge 12 

Under 1 måned 12 

Fra 1 til 6 måneder 40 

Fra 7 til 12 måneder 20 

Fra 13 måneder til 3 år 24 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

92 

Mer enn tre år 4 

Bare én gang 17 

2-5 ganger 51 

6-12 ganger 31 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

92 

Mer enn 12 ganger 1 

Passe antall konsultasjoner 61 

Litt for få koonsultasjoner 21 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

89 

Altfor få konsultasjoner 19 

Ja 72 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 63 

Nei 28 

Ja 42 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

94 

Nei 58 

Ja 45 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

96 

Nei 55 

Helt frivillig 54 

Ganske frivillig 26 

Både/og 17 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

96 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 81 

Ja, én gang 7 

Ja, noen ganger 10 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

96 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 43 

Ja, én gang 24 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

94 

Ja, mer enn en gang 32 

Utmerket 4 

Meget god 9 

God 22 

Nokså god 28 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 95 

Dårlig 37 
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2.4  DPS HALDEN/SARPSBORG 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Halden/Sarpsborg. Spørsmålene 

som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre 

(skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 143 66 

Opplevd ventetid 4 139 62 

Eksternt samarbeid 31 91 59 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS 

Halden/Sarpsborg. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) 

og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompen-

sere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

142 66 17 22 61 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

144 82 3 10 87 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

126 71 11 20 69 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

85 56 31 21 48 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

134 68 15 22 63 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 29 47 36 30 34 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

33 47 40 22 38 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

32 52 35 22 43 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

140 63 17 28 54 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

139 73 7 23 71 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

138 73 4 28 68 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

139 65 12 34 54 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

50 60 22 25 53 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

141 66 15 24 61 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

143 70 11 27 63 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

142 63 18 29 53 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 137 72 6 27 67 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

143 76 6 14 80 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

140 57 21 34 44 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

127 57 22 29 49 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

133 61 21 27 52 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 114 53 27 35 38 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

88 50 39 21 40 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

91 59 31 12 57 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

140 63 17 25 58 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS 

Halden/Sarpsborg. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er 

vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 5 

Noe dårligere enn forventet 18 

Som forventet 33 

Noe bedre enn forventet 24 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 141 

Mye bedre enn forventet 21 

Nei 24 

Ja, men ikke lenge 48 

Ja, ganske lenge 17 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 139 

Ja, altfor lenge 11 

Under 1 måned 3 

Fra 1 til 6 måneder 27 

Fra 7 til 12 måneder 15 

Fra 13 måneder til 3 år 39 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

138 

Mer enn tre år 16 

Bare én gang 16 

2-5 ganger 61 

6-12 ganger 18 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

138 

Mer enn 12 ganger 5 

Passe antall konsultasjoner 70 

Litt for få koonsultasjoner 22 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

132 

Altfor få konsultasjoner 8 

Ja 81 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 104 

Nei 19 

Ja 37 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

138 

Nei 63 

Ja 40 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

140 

Nei 60 

Helt frivillig 77 

Ganske frivillig 11 

Både/og 10 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

142 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 85 

Ja, én gang 6 

Ja, noen ganger 8 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

143 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 61 

Ja, én gang 14 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

142 

Ja, mer enn en gang 25 

Utmerket 1 

Meget god 7 

God 25 

Nokså god 34 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 141 

Dårlig 34 
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2.5  PSYKIATRISK SENTER ASKER 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Psykiatrisk senter Asker. Spørsmåle-

ne som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskå-

re (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 123 71 

Opplevd ventetid 4 125 73 

Eksternt samarbeid 31 75 65 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Psykiatrisk 

senter Asker. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og pro-

sentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

126 74 11 16 72 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

126 86 2 8 90 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

116 78 4 17 79 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

99 65 16 23 60 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

120 72 10 23 68 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 16 40 48 26 26 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

44 60 19 26 55 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

23 58 28 23 49 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

123 71 11 22 67 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

122 81 4 18 78 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

120 75 4 31 65 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

121 73 5 28 67 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

58 70 13 22 65 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

122 71 6 26 68 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

125 76 5 19 76 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

125 69 12 24 63 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 118 77 5 17 78 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

123 77 3 21 76 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

120 61 21 23 56 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

99 59 20 28 52 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

109 65 21 22 58 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 99 55 24 31 45 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

92 56 28 27 45 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

75 65 23 16 62 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

122 75 5 22 73 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Psykiatrisk senter 

Asker. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 3 

Noe dårligere enn forventet 9 

Som forventet 32 

Noe bedre enn forventet 33 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 126 

Mye bedre enn forventet 22 

Nei 37 

Ja, men ikke lenge 49 

Ja, ganske lenge 8 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 125 

Ja, altfor lenge 7 

Under 1 måned 1 

Fra 1 til 6 måneder 26 

Fra 7 til 12 måneder 15 

Fra 13 måneder til 3 år 32 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

123 

Mer enn tre år 26 

Bare én gang 11 

2-5 ganger 56 

6-12 ganger 27 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

122 

Mer enn 12 ganger 6 

Passe antall konsultasjoner 80 

Litt for få koonsultasjoner 16 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

114 

Altfor få konsultasjoner 4 

Ja 87 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 101 

Nei 13 

Ja 37 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

123 

Nei 63 

Ja 46 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

121 

Nei 54 

Helt frivillig 70 

Ganske frivillig 19 

Både/og 10 

Ganske tvunget 0 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

124 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 87 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 3 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

124 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 54 

Ja, én gang 14 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

123 

Ja, mer enn en gang 33 

Utmerket 3 

Meget god 11 

God 33 

Nokså god 39 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 123 

Dårlig 13 
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2.6  PSYKIATRISK SENTER BÆRUM 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Psykiatrisk senter Bærum. Spørsmå-

lene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnitt-

skåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 141 70 

Opplevd ventetid 4 140 66 

Eksternt samarbeid 31 88 65 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Psykiatrisk 

senter Bærum. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og 

prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

141 76 11 16 73 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

141 83 5 10 86 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

118 71 7 26 67 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

96 60 22 26 51 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

137 67 14 24 62 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 26 48 31 51 19 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

37 57 20 36 44 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

29 58 22 44 34 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

141 68 11 27 62 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

142 78 7 17 76 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

134 71 3 40 58 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

136 71 6 33 61 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

50 73 12 13 76 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

140 70 9 24 67 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

141 73 10 16 73 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

141 68 8 30 62 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 134 77 3 18 78 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

140 76 5 18 77 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

141 64 16 27 58 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

123 62 23 20 57 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

123 67 14 25 61 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 108 54 24 34 42 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

92 55 31 16 54 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

88 65 21 20 60 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

138 67 12 31 57 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Psykiatrisk senter 

Bærum. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 4 

Noe dårligere enn forventet 8 

Som forventet 42 

Noe bedre enn forventet 21 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 139 

Mye bedre enn forventet 25 

Nei 22 

Ja, men ikke lenge 58 

Ja, ganske lenge 13 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 140 

Ja, altfor lenge 7 

Under 1 måned 1 

Fra 1 til 6 måneder 31 

Fra 7 til 12 måneder 16 

Fra 13 måneder til 3 år 30 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

140 

Mer enn tre år 22 

Bare én gang 6 

2-5 ganger 49 

6-12 ganger 38 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

137 

Mer enn 12 ganger 8 

Passe antall konsultasjoner 74 

Litt for få koonsultasjoner 22 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

134 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 85 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 104 

Nei 15 

Ja 27 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

141 

Nei 73 

Ja 34 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

140 

Nei 66 

Helt frivillig 73 

Ganske frivillig 14 

Både/og 6 

Ganske tvunget 5 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

141 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 86 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 3 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

140 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 56 

Ja, én gang 11 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

139 

Ja, mer enn en gang 33 

Utmerket 4 

Meget god 7 

God 26 

Nokså god 32 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 137 

Dårlig 32 

 



 

28 

2.7  LILLESTRØMKLINIKKEN DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Lillestrømklinikken DPS. Spørsmåle-

ne som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskå-

re (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 139 65 

Opplevd ventetid 4 141 63 

Eksternt samarbeid 31 71 60 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for 

Lillestrømklinikken DPS. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er 

best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

142 71 11 20 69 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

143 84 2 8 90 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

119 72 8 23 69 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

93 58 22 35 42 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

136 66 13 26 61 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 31 47 34 28 38 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

32 48 40 25 35 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

32 54 29 25 47 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

140 64 12 37 51 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

141 71 7 28 65 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

141 66 6 39 55 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

140 68 8 28 63 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

44 57 21 26 53 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

139 68 5 33 62 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

137 73 7 17 76 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

139 65 15 23 63 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 133 71 8 23 69 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

139 70 10 23 67 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

135 55 26 32 41 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

121 52 27 36 37 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

131 57 23 31 46 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 105 55 28 31 41 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

96 59 24 26 50 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

71 60 26 20 54 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

139 66 13 27 60 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Lillestrømklinikken 

DPS. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 2 

Noe dårligere enn forventet 15 

Som forventet 34 

Noe bedre enn forventet 31 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 141 

Mye bedre enn forventet 18 

Nei 23 

Ja, men ikke lenge 50 

Ja, ganske lenge 21 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 141 

Ja, altfor lenge 5 

Under 1 måned 4 

Fra 1 til 6 måneder 30 

Fra 7 til 12 måneder 27 

Fra 13 måneder til 3 år 27 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

142 

Mer enn tre år 13 

Bare én gang 6 

2-5 ganger 50 

6-12 ganger 31 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

140 

Mer enn 12 ganger 13 

Passe antall konsultasjoner 73 

Litt for få koonsultasjoner 23 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

134 

Altfor få konsultasjoner 4 

Ja 91 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 95 

Nei 9 

Ja 37 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

138 

Nei 63 

Ja 35 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

140 

Nei 65 

Helt frivillig 73 

Ganske frivillig 16 

Både/og 11 

Ganske tvunget 0 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

142 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 86 

Ja, én gang 4 

Ja, noen ganger 8 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

140 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 57 

Ja, én gang 18 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

142 

Ja, mer enn en gang 24 

Utmerket 0 

Meget god 7 

God 18 

Nokså god 44 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 141 

Dårlig 32 
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2.8  JESSHEIMKLINIKKEN DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Jessheimklinikken DPS. Spørsmålene 

som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre 

(skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 125 64 

Opplevd ventetid 4 123 49 

Eksternt samarbeid 31 65 52 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for 

Jessheimklinikken DPS. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er 

best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

126 75 9 16 75 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

126 84 3 5 91 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

109 74 7 19 74 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

74 55 29 29 42 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

124 64 19 28 54 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 21 54 20 43 37 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

27 56 29 23 48 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

19 54 34 25 41 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

123 63 16 32 52 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

126 71 6 25 69 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

124 69 2 39 59 



 

33 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

125 66 7 40 54 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

39 64 12 32 55 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

122 60 19 29 52 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

124 72 12 16 72 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

125 63 17 27 55 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 115 70 11 19 71 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

124 73 7 22 71 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

121 55 26 32 42 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

111 53 30 23 47 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

120 60 26 19 55 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 92 57 23 35 43 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

78 57 26 26 48 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

65 52 40 12 47 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

121 66 17 21 62 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Jessheimklinikken 

DPS. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 2 

Noe dårligere enn forventet 18 

Som forventet 39 

Noe bedre enn forventet 20 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 126 

Mye bedre enn forventet 21 

Nei 15 

Ja, men ikke lenge 36 

Ja, ganske lenge 31 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 123 

Ja, altfor lenge 19 

Under 1 måned 9 

Fra 1 til 6 måneder 44 

Fra 7 til 12 måneder 20 

Fra 13 måneder til 3 år 16 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

126 

Mer enn tre år 11 

Bare én gang 14 

2-5 ganger 37 

6-12 ganger 41 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

124 

Mer enn 12 ganger 8 

Passe antall konsultasjoner 70 

Litt for få koonsultasjoner 23 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

119 

Altfor få konsultasjoner 6 

Ja 80 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 71 

Nei 20 

Ja 23 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

120 

Nei 77 

Ja 28 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

120 

Nei 72 

Helt frivillig 72 

Ganske frivillig 13 

Både/og 10 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

126 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 86 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 5 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

126 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 64 

Ja, én gang 17 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

124 

Ja, mer enn en gang 19 

Utmerket 2 

Meget god 3 

God 26 

Nokså god 35 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 123 

Dårlig 35 
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2.9  GRORUD DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Grorud DPS. Spørsmålene som inngår 

i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 121 63 

Opplevd ventetid 4 124 61 

Eksternt samarbeid 31 71 52 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Grorud DPS. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

123 68 12 23 65 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

126 78 4 11 85 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

111 64 10 37 53 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

82 56 29 26 45 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

123 63 14 31 55 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 34 42 43 27 29 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

22 39 53 26 21 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

28 48 37 31 32 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

119 59 21 35 44 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

123 68 6 38 56 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

118 65 5 47 49 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

119 66 6 43 51 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

39 66 12 29 59 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

120 66 11 31 58 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

119 69 10 24 66 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

118 62 17 25 57 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 116 71 6 19 75 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

121 71 7 23 69 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

119 50 32 33 35 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

107 53 29 30 41 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

115 54 27 29 44 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 97 51 28 34 38 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

77 42 44 29 28 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

71 52 33 26 41 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

123 61 19 27 54 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Grorud DPS. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 8 

Noe dårligere enn forventet 17 

Som forventet 36 

Noe bedre enn forventet 27 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 123 

Mye bedre enn forventet 12 

Nei 28 

Ja, men ikke lenge 39 

Ja, ganske lenge 20 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 124 

Ja, altfor lenge 13 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 35 

Fra 7 til 12 måneder 19 

Fra 13 måneder til 3 år 22 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

125 

Mer enn tre år 18 

Bare én gang 11 

2-5 ganger 48 

6-12 ganger 31 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

122 

Mer enn 12 ganger 10 

Passe antall konsultasjoner 72 

Litt for få koonsultasjoner 23 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

119 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 80 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 87 

Nei 20 

Ja 33 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

123 

Nei 67 

Ja 31 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

121 

Nei 69 

Helt frivillig 64 

Ganske frivillig 16 

Både/og 11 

Ganske tvunget 6 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

124 

Helt tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 77 

Ja, én gang 12 

Ja, noen ganger 10 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

124 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 56 

Ja, én gang 18 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

124 

Ja, mer enn en gang 27 

Utmerket 1 

Meget god 6 

God 24 

Nokså god 37 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 123 

Dårlig 32 
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2.10  JOSEFINEGT. DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Josefinegt. DPS. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 110 66 

Opplevd ventetid 4 110 65 

Eksternt samarbeid 31 65 55 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Josefinegt. 

DPS. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel 

negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

112 70 13 19 68 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

112 78 7 10 82 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

95 61 20 21 58 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

85 60 21 32 48 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

106 67 13 26 60 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 15 32 48 32 20 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

24 69 11 30 59 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

17 40 41 39 19 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

109 60 19 29 52 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

110 73 9 25 66 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

106 69 5 41 53 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

110 67 12 34 54 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

43 67 21 14 65 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

108 62 14 32 55 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

111 68 15 18 67 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

112 64 23 16 61 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 103 70 10 20 70 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

111 73 9 17 74 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

108 60 18 33 50 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

101 60 22 21 57 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

105 66 15 24 61 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 96 62 16 33 51 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

85 57 20 37 43 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

65 55 28 20 52 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

110 63 15 31 54 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Josefinegt. DPS. An-

tall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 9 

Noe dårligere enn forventet 12 

Som forventet 35 

Noe bedre enn forventet 25 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 111 

Mye bedre enn forventet 19 

Nei 36 

Ja, men ikke lenge 42 

Ja, ganske lenge 10 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 110 

Ja, altfor lenge 13 

Under 1 måned 2 

Fra 1 til 6 måneder 22 

Fra 7 til 12 måneder 25 

Fra 13 måneder til 3 år 33 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

111 

Mer enn tre år 18 

Bare én gang 17 

2-5 ganger 62 

6-12 ganger 16 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

111 

Mer enn 12 ganger 6 

Passe antall konsultasjoner 71 

Litt for få koonsultasjoner 23 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

104 

Altfor få konsultasjoner 6 

Ja 77 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 80 

Nei 23 

Ja 22 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

109 

Nei 78 

Ja 33 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

110 

Nei 67 

Helt frivillig 61 

Ganske frivillig 16 

Både/og 14 

Ganske tvunget 4 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

112 

Helt tvunget 5 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 82 

Ja, én gang 3 

Ja, noen ganger 12 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

112 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 43 

Ja, én gang 17 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

108 

Ja, mer enn en gang 40 

Utmerket 4 

Meget god 10 

God 23 

Nokså god 40 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 111 

Dårlig 24 
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2.11  SØNDRE OSLO DPS, HOLMLIA 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Søndre Oslo DPS, Holmlia. Spørsmå-

lene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnitt-

skåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 93 61 

Opplevd ventetid 4 95 57 

Eksternt samarbeid 31 60 54 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Søndre Oslo 

DPS, Holmlia. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og 

prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

98 63 19 24 57 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

98 82 4 13 84 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

82 64 18 28 55 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

63 54 32 26 42 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

89 64 15 33 52 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 16 24 74 15 11 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

26 38 49 31 20 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

26 39 54 17 29 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

92 57 25 28 47 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

94 74 5 28 68 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

92 68 10 30 60 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

92 68 10 34 55 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

34 64 18 27 55 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

91 58 23 26 50 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

94 70 12 23 65 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

93 60 22 28 51 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 88 61 25 17 58 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

93 72 15 13 72 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

90 51 27 39 34 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

92 53 32 29 39 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

90 55 35 19 46 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 69 53 28 32 39 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

59 53 27 33 41 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

60 54 35 14 52 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

95 63 14 36 50 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Søndre Oslo DPS, 

Holmlia. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 9 

Noe dårligere enn forventet 15 

Som forventet 30 

Noe bedre enn forventet 28 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 97 

Mye bedre enn forventet 18 

Nei 21 

Ja, men ikke lenge 42 

Ja, ganske lenge 22 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 95 

Ja, altfor lenge 15 

Under 1 måned 13 

Fra 1 til 6 måneder 38 

Fra 7 til 12 måneder 14 

Fra 13 måneder til 3 år 18 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

95 

Mer enn tre år 18 

Bare én gang 21 

2-5 ganger 59 

6-12 ganger 15 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

93 

Mer enn 12 ganger 4 

Passe antall konsultasjoner 60 

Litt for få koonsultasjoner 22 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

91 

Altfor få konsultasjoner 18 

Ja 76 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 71 

Nei 24 

Ja 35 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

95 

Nei 65 

Ja 39 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

96 

Nei 61 

Helt frivillig 57 

Ganske frivillig 22 

Både/og 16 

Ganske tvunget 4 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

93 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 76 

Ja, én gang 16 

Ja, noen ganger 6 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

95 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 56 

Ja, én gang 14 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

95 

Ja, mer enn en gang 29 

Utmerket 3 

Meget god 11 

God 20 

Nokså god 29 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 94 

Dårlig 38 
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2.12  SØNDRE OSLO DPS, RYEN 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Søndre Oslo DPS, Ryen. Spørsmålene 

som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre 

(skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 98 64 

Opplevd ventetid 4 97 67 

Eksternt samarbeid 31 61 53 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Søndre Oslo 

DPS, Ryen. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og pro-

sentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

101 69 15 14 71 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

101 84 5 6 89 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

79 71 14 16 71 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

67 59 18 30 52 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

95 63 20 26 54 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 26 64 26 14 60 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

21 47 41 28 31 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

21 72 3 33 64 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

97 59 17 33 51 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

98 71 14 14 72 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

97 71 6 32 62 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

96 67 11 28 61 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

38 58 27 20 53 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

95 65 18 17 65 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

97 69 10 24 66 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

96 61 19 25 57 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 95 71 9 18 73 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

95 72 10 23 66 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

96 56 22 31 47 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

92 58 22 27 52 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

93 56 30 19 51 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 79 56 19 38 42 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

66 57 26 22 53 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

61 53 30 19 51 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

101 69 14 16 70 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Søndre Oslo DPS, 

Ryen. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 9 

Noe dårligere enn forventet 12 

Som forventet 36 

Noe bedre enn forventet 26 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 101 

Mye bedre enn forventet 18 

Nei 30 

Ja, men ikke lenge 44 

Ja, ganske lenge 19 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 97 

Ja, altfor lenge 6 

Under 1 måned 5 

Fra 1 til 6 måneder 22 

Fra 7 til 12 måneder 21 

Fra 13 måneder til 3 år 30 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

97 

Mer enn tre år 22 

Bare én gang 15 

2-5 ganger 57 

6-12 ganger 20 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

96 

Mer enn 12 ganger 8 

Passe antall konsultasjoner 67 

Litt for få koonsultasjoner 21 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

94 

Altfor få konsultasjoner 12 

Ja 78 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 63 

Nei 22 

Ja 28 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

99 

Nei 72 

Ja 32 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

100 

Nei 68 

Helt frivillig 73 

Ganske frivillig 14 

Både/og 11 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

100 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 83 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 6 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

100 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 60 

Ja, én gang 19 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

99 

Ja, mer enn en gang 21 

Utmerket 2 

Meget god 7 

God 26 

Nokså god 37 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 98 

Dårlig 28 
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2.13  ULLEVÅL US, AVDELING FOR 

PERSONLIGHETSPSYKIATRI 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Ullevål US, avdeling for 

personlighetspsykiatri. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen 

med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vek-

tet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 25 59 

Opplevd ventetid 4 25 60 

Eksternt samarbeid 31 16 56 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Ullevål US, 

avdeling for personlighetspsykiatri. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vek-

tet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på 

neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

25 70 16 22 62 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

25 84 0 8 92 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

21 73 0 24 76 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

0 0 0 0 0 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

23 58 24 34 43 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 22 56 17 51 33 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

0 0 0 0 0 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

0 0 0 0 0 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

25 60 19 41 40 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

25 70 12 22 67 

14 Hvordan fungerer du i familen nå, 25 58 25 28 47 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

25 69 12 27 61 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

0 0 0 0 0 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

25 57 25 20 55 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

25 68 8 35 57 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

25 61 15 33 51 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 24 65 6 49 45 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

25 69 11 25 63 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

25 44 37 28 35 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

21 47 39 28 33 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

23 45 47 17 36 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 19 68 9 26 65 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

0 0 0 0 0 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

16 56 28 23 49 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

24 57 27 33 40 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Ullevål US, avdeling 

for personlighetspsykiatri. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategori-

er. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 9 

Noe dårligere enn forventet 18 

Som forventet 23 

Noe bedre enn forventet 28 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 24 

Mye bedre enn forventet 23 

Nei 19 

Ja, men ikke lenge 50 

Ja, ganske lenge 14 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 25 

Ja, altfor lenge 16 

Under 1 måned 4 

Fra 1 til 6 måneder 27 

Fra 7 til 12 måneder 23 

Fra 13 måneder til 3 år 34 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

25 

Mer enn tre år 12 

Bare én gang 9 

2-5 ganger 18 

6-12 ganger 54 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

24 

Mer enn 12 ganger 19 

Passe antall konsultasjoner 40 

Litt for få koonsultasjoner 48 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

22 

Altfor få konsultasjoner 12 

Ja 0 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 0 

Nei 0 

Ja 34 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

24 

Nei 66 

Ja 51 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

23 

Nei 49 

Helt frivillig 64 

Ganske frivillig 28 

Både/og 9 

Ganske tvunget 0 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

25 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 79 

Ja, én gang 10 

Ja, noen ganger 11 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

25 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 43 

Ja, én gang 38 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

25 

Ja, mer enn en gang 19 

Utmerket 9 

Meget god 0 

God 18 

Nokså god 41 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 24 

Dårlig 32 
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2.14  AKER US, AVDELING FOR SPESIALPOLIKLINIKKER 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Aker US, avdeling for 

spesialpoliklinikker. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med 

antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for 

å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 112 71 

Opplevd ventetid 4 112 46 

Eksternt samarbeid 31 57 62 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Aker US, 

avdeling for spesialpoliklinikker. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 

100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for 

å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

113 76 9 16 75 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

114 90 0 3 97 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

94 67 11 31 58 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

43 51 31 29 39 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

91 76 7 21 72 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 62 54 29 36 35 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

21 55 20 41 40 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

32 61 18 32 49 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

111 71 8 29 62 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

110 78 5 21 74 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

107 73 4 29 66 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

110 71 7 31 62 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

30 69 19 6 75 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

113 65 16 28 56 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

112 79 2 17 81 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

113 73 8 19 73 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 103 76 8 14 79 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

110 76 8 16 76 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

111 61 19 28 53 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

101 60 24 30 46 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

107 68 12 29 59 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 59 65 15 25 60 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

40 69 11 24 66 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

57 62 27 13 60 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

112 69 9 29 63 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Aker US, avdeling for 

spesialpoliklinikker. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er 

vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 1 

Noe dårligere enn forventet 14 

Som forventet 32 

Noe bedre enn forventet 28 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 114 

Mye bedre enn forventet 26 

Nei 16 

Ja, men ikke lenge 29 

Ja, ganske lenge 30 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 112 

Ja, altfor lenge 24 

Under 1 måned 1 

Fra 1 til 6 måneder 24 

Fra 7 til 12 måneder 13 

Fra 13 måneder til 3 år 40 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

111 

Mer enn tre år 22 

Bare én gang 7 

2-5 ganger 30 

6-12 ganger 44 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

109 

Mer enn 12 ganger 19 

Passe antall konsultasjoner 75 

Litt for få koonsultasjoner 18 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

107 

Altfor få konsultasjoner 7 

Ja 95 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 80 

Nei 5 

Ja 17 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

112 

Nei 83 

Ja 21 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

111 

Nei 79 

Helt frivillig 81 

Ganske frivillig 13 

Både/og 6 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

113 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 91 

Ja, én gang 6 

Ja, noen ganger 2 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

113 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 74 

Ja, én gang 11 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

112 

Ja, mer enn en gang 15 

Utmerket 0 

Meget god 9 

God 18 

Nokså god 51 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 112 

Dårlig 23 
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2.15  FOLLO DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Follo DPS. Spørsmålene som inngår i 

indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 122 63 

Opplevd ventetid 4 122 60 

Eksternt samarbeid 31 73 52 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Follo DPS. An-

tall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel negati-

ve, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

121 65 23 14 63 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

121 80 4 10 85 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

98 60 24 19 57 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

81 57 23 31 46 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

117 63 19 25 56 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 48 48 41 17 42 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

39 53 32 25 43 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

36 56 24 36 40 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

122 60 22 29 49 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

122 69 12 24 64 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

120 70 3 41 56 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

121 67 9 37 54 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

48 59 20 26 54 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

120 59 22 27 52 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

120 70 12 17 71 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

122 60 20 28 52 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 117 69 11 21 67 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

122 73 7 21 72 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

120 54 32 24 45 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

115 53 34 22 44 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

118 57 26 25 49 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 96 56 21 39 40 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

78 54 28 26 46 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

73 52 32 24 44 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

123 61 18 33 49 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Follo DPS. Antall svar 

og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for fra-

fall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 14 

Noe dårligere enn forventet 16 

Som forventet 25 

Noe bedre enn forventet 27 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 121 

Mye bedre enn forventet 17 

Nei 20 

Ja, men ikke lenge 54 

Ja, ganske lenge 17 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 122 

Ja, altfor lenge 9 

Under 1 måned 8 

Fra 1 til 6 måneder 39 

Fra 7 til 12 måneder 24 

Fra 13 måneder til 3 år 18 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

122 

Mer enn tre år 11 

Bare én gang 19 

2-5 ganger 41 

6-12 ganger 30 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

114 

Mer enn 12 ganger 10 

Passe antall konsultasjoner 62 

Litt for få koonsultasjoner 19 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

115 

Altfor få konsultasjoner 19 

Ja 75 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 82 

Nei 25 

Ja 33 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

122 

Nei 67 

Ja 37 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

121 

Nei 63 

Helt frivillig 76 

Ganske frivillig 10 

Både/og 8 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

124 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 74 

Ja, én gang 14 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

124 

Ja, mange ganger 4 

Nei, aldri 59 

Ja, én gang 18 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

123 

Ja, mer enn en gang 23 

Utmerket 3 

Meget god 8 

God 19 

Nokså god 36 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 124 

Dårlig 34 
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2.16  ALNA DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Alna DPS. Spørsmålene som inngår i 

indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 122 67 

Opplevd ventetid 4 122 67 

Eksternt samarbeid 31 82 60 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Alna DPS. An-

tall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel negati-

ve, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

124 74 9 14 77 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

124 83 4 6 90 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

97 69 8 22 69 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

80 56 24 28 49 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

119 64 10 37 53 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 52 54 27 26 47 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

40 42 34 43 23 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

37 46 35 37 28 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

121 61 13 34 53 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

121 71 11 23 66 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

121 69 8 31 61 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

122 65 14 30 56 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

55 63 16 21 63 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

120 66 9 32 59 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

123 73 8 15 77 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

123 67 10 29 62 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 113 72 6 22 72 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

121 75 8 13 79 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

119 57 22 30 49 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

113 62 16 33 51 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

112 63 15 31 54 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 94 57 20 40 40 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

79 60 23 20 57 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

82 60 27 15 57 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

123 68 10 25 64 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Alna DPS. Antall svar 

og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for fra-

fall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 7 

Noe dårligere enn forventet 9 

Som forventet 26 

Noe bedre enn forventet 33 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 125 

Mye bedre enn forventet 24 

Nei 27 

Ja, men ikke lenge 51 

Ja, ganske lenge 19 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 122 

Ja, altfor lenge 3 

Under 1 måned 3 

Fra 1 til 6 måneder 32 

Fra 7 til 12 måneder 22 

Fra 13 måneder til 3 år 28 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

122 

Mer enn tre år 16 

Bare én gang 13 

2-5 ganger 34 

6-12 ganger 39 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

117 

Mer enn 12 ganger 14 

Passe antall konsultasjoner 78 

Litt for få koonsultasjoner 19 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

116 

Altfor få konsultasjoner 3 

Ja 87 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 86 

Nei 13 

Ja 36 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

121 

Nei 64 

Ja 44 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

119 

Nei 56 

Helt frivillig 55 

Ganske frivillig 24 

Både/og 18 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

124 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 83 

Ja, én gang 6 

Ja, noen ganger 8 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

122 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 65 

Ja, én gang 10 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

125 

Ja, mer enn en gang 25 

Utmerket 1 

Meget god 7 

God 28 

Nokså god 26 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 124 

Dårlig 38 
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2.17  AKUTT- OG KORTTIDSPSYKIATRI -  SANDERUD 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Akutt- og korttidspsykiatri - Sande-

rud. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og 

gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompense-

re for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 92 67 

Opplevd ventetid 4 95 66 

Eksternt samarbeid 31 63 51 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Akutt- og 

korttidspsykiatri - Sanderud. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 

er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

94 78 6 16 78 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

95 85 1 6 93 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

72 71 4 28 68 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

65 59 19 32 49 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

79 71 13 20 67 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 54 60 26 24 49 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

27 48 48 22 30 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

24 60 24 34 42 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

95 69 10 28 62 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

95 75 10 16 75 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

94 71 8 25 68 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

94 66 12 32 56 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

35 58 20 32 48 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

92 62 13 34 53 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

91 80 6 10 85 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

92 69 9 31 60 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 88 69 13 18 69 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

92 75 8 21 71 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

92 56 23 34 44 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

87 56 24 34 42 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

90 58 23 27 49 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 82 53 28 33 39 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

62 59 20 31 49 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

63 51 37 25 38 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

94 69 11 24 65 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Akutt- og 

korttidspsykiatri - Sanderud. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategori-

er. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 2 

Noe dårligere enn forventet 6 

Som forventet 39 

Noe bedre enn forventet 26 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 95 

Mye bedre enn forventet 27 

Nei 39 

Ja, men ikke lenge 31 

Ja, ganske lenge 20 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 95 

Ja, altfor lenge 9 

Under 1 måned 9 

Fra 1 til 6 måneder 29 

Fra 7 til 12 måneder 17 

Fra 13 måneder til 3 år 29 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

93 

Mer enn tre år 16 

Bare én gang 20 

2-5 ganger 32 

6-12 ganger 31 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

88 

Mer enn 12 ganger 16 

Passe antall konsultasjoner 66 

Litt for få koonsultasjoner 27 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

90 

Altfor få konsultasjoner 6 

Ja 87 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 69 

Nei 13 

Ja 38 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

92 

Nei 62 

Ja 63 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

92 

Nei 37 

Helt frivillig 72 

Ganske frivillig 17 

Både/og 6 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

94 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 85 

Ja, én gang 12 

Ja, noen ganger 2 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

94 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 52 

Ja, én gang 22 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

93 

Ja, mer enn en gang 26 

Utmerket 1 

Meget god 7 

God 28 

Nokså god 31 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 93 

Dårlig 33 

 



 

72 

2.18  PSYKOSEBEHANDLING OG REHABILITERING - 

SANDERUD OG REINSVOLL 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Psykosebehandling og rehabilitering - 

Sanderud og Reinsvoll. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen 

med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vek-

tet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 69 67 

Opplevd ventetid 4 71 77 

Eksternt samarbeid 31 57 69 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for 

Psykosebehandling og rehabilitering - Sanderud og Reinsvoll. Antall svar, gjennom-

snittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og po-

sitive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av bru-

kere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

69 69 16 21 64 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

70 78 4 17 79 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

57 71 9 30 61 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

54 64 12 33 55 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

65 69 12 21 67 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 28 52 38 30 32 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

24 69 12 21 67 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

24 58 29 24 47 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

69 67 13 29 57 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

69 80 11 12 77 

14 Hvordan fungerer du i familen nå, 68 76 4 30 66 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

70 73 11 20 69 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

37 68 19 9 72 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

68 68 12 20 69 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

69 70 14 17 69 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

68 64 12 35 53 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 67 72 10 20 71 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

69 73 11 20 69 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

68 57 27 27 46 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

61 56 32 20 48 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

64 58 25 25 49 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 62 51 23 44 33 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

53 49 38 23 39 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

57 69 18 11 71 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

68 67 10 29 61 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Psykosebehandling og 

rehabilitering - Sanderud og Reinsvoll. Antall svar og prosentandeler i ulike svarka-

tegorier. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av bruke-

re. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 4 

Noe dårligere enn forventet 17 

Som forventet 35 

Noe bedre enn forventet 26 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 71 

Mye bedre enn forventet 18 

Nei 54 

Ja, men ikke lenge 29 

Ja, ganske lenge 15 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 71 

Ja, altfor lenge 2 

Under 1 måned 2 

Fra 1 til 6 måneder 17 

Fra 7 til 12 måneder 15 

Fra 13 måneder til 3 år 27 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

69 

Mer enn tre år 38 

Bare én gang 19 

2-5 ganger 30 

6-12 ganger 41 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

69 

Mer enn 12 ganger 10 

Passe antall konsultasjoner 86 

Litt for få koonsultasjoner 6 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

66 

Altfor få konsultasjoner 9 

Ja 87 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 59 

Nei 13 

Ja 53 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

68 

Nei 47 

Ja 65 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

69 

Nei 35 

Helt frivillig 50 

Ganske frivillig 24 

Både/og 20 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

70 

Ganske tvunget 4 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Helt tvunget 2 

Nei, aldri 65 

Ja, én gang 15 

Ja, noen ganger 18 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

69 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 27 

Ja, én gang 18 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

69 

Ja, mer enn en gang 55 

Utmerket 4 

Meget god 18 

God 35 

Nokså god 28 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 70 

Dårlig 16 
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2.19  DPS LILLEHAMMER 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Lillehammer. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 139 72 

Opplevd ventetid 4 140 64 

Eksternt samarbeid 31 73 61 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS 

Lillehammer. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og pro-

sentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

140 73 11 15 74 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

141 87 0 7 93 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

115 75 4 16 80 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

99 57 24 30 46 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

137 71 7 28 66 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 29 59 21 25 54 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

43 56 20 41 39 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

27 56 14 52 33 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

141 67 10 32 58 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

139 79 5 13 82 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

138 76 4 19 76 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

139 72 5 30 65 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

54 71 21 6 73 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

136 71 9 21 70 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

138 79 4 11 85 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

138 73 6 18 76 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 132 78 5 11 84 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

139 80 1 15 84 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

136 63 14 30 56 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

131 62 19 23 58 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

132 64 15 29 56 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 108 58 20 33 47 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

100 63 19 23 57 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

73 61 26 16 57 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

140 71 9 26 66 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Lillehammer. 

Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompen-

sere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 3 

Noe dårligere enn forventet 10 

Som forventet 33 

Noe bedre enn forventet 38 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 140 

Mye bedre enn forventet 17 

Nei 22 

Ja, men ikke lenge 55 

Ja, ganske lenge 13 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 140 

Ja, altfor lenge 10 

Under 1 måned 5 

Fra 1 til 6 måneder 28 

Fra 7 til 12 måneder 20 

Fra 13 måneder til 3 år 30 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

139 

Mer enn tre år 17 

Bare én gang 13 

2-5 ganger 57 

6-12 ganger 24 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

136 

Mer enn 12 ganger 7 

Passe antall konsultasjoner 74 

Litt for få koonsultasjoner 17 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

131 

Altfor få konsultasjoner 9 

Ja 95 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 105 

Nei 5 

Ja 35 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

138 

Nei 65 

Ja 42 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

139 

Nei 58 

Helt frivillig 74 

Ganske frivillig 15 

Både/og 8 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

140 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 88 

Ja, én gang 10 

Ja, noen ganger 2 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

140 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 66 

Ja, én gang 15 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

140 

Ja, mer enn en gang 18 

Utmerket 0 

Meget god 5 

God 23 

Nokså god 49 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 140 

Dårlig 23 
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2.20  DPS GJØVIK 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Gjøvik. Spørsmålene som inngår 

i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 153 66 

Opplevd ventetid 4 154 65 

Eksternt samarbeid 31 79 49 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Gjøvik. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

154 70 9 25 65 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

154 84 4 7 89 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

129 75 6 20 74 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

108 58 24 30 46 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

147 67 11 33 56 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 40 47 39 24 37 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

31 53 38 18 44 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

41 51 38 29 33 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

153 62 15 34 52 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

153 74 6 18 76 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

149 69 6 31 62 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

153 67 5 37 59 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

45 63 20 21 59 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

152 65 10 30 60 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

153 69 11 21 67 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

153 63 15 28 58 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 149 71 10 21 69 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

153 73 10 16 74 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

151 60 21 24 55 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

138 57 21 28 51 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

143 60 24 22 55 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 121 56 19 40 41 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

103 54 29 27 44 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

79 49 37 24 39 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

151 68 10 27 63 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Gjøvik. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 4 

Noe dårligere enn forventet 18 

Som forventet 44 

Noe bedre enn forventet 19 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 153 

Mye bedre enn forventet 15 

Nei 25 

Ja, men ikke lenge 56 

Ja, ganske lenge 11 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 154 

Ja, altfor lenge 9 

Under 1 måned 2 

Fra 1 til 6 måneder 22 

Fra 7 til 12 måneder 16 

Fra 13 måneder til 3 år 30 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

153 

Mer enn tre år 29 

Bare én gang 13 

2-5 ganger 51 

6-12 ganger 31 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

148 

Mer enn 12 ganger 6 

Passe antall konsultasjoner 68 

Litt for få koonsultasjoner 24 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

148 

Altfor få konsultasjoner 8 

Ja 80 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 123 

Nei 20 

Ja 31 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

151 

Nei 69 

Ja 30 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

149 

Nei 70 

Helt frivillig 80 

Ganske frivillig 13 

Både/og 5 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

151 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 87 

Ja, én gang 5 

Ja, noen ganger 8 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

152 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 56 

Ja, én gang 16 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

153 

Ja, mer enn en gang 29 

Utmerket 0 

Meget god 7 

God 20 

Nokså god 39 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 153 

Dårlig 34 
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2.21  DPS HAMAR 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Hamar. Spørsmålene som inngår 

i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 165 69 

Opplevd ventetid 4 164 36 

Eksternt samarbeid 31 73 60 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Hamar. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

164 73 10 17 73 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

166 87 1 4 95 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

140 71 8 24 68 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

77 53 30 32 39 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

161 72 9 22 68 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 28 55 27 26 47 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

24 49 31 43 26 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

36 53 30 32 38 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

161 66 13 29 58 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

163 73 7 20 72 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

162 70 3 35 61 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

164 67 8 32 60 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

33 69 9 19 72 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

164 66 10 29 60 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

164 76 6 16 77 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

165 69 9 29 62 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 155 75 4 22 75 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

164 75 8 18 74 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

161 61 20 29 51 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

149 56 28 24 48 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

156 64 20 20 60 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 107 62 15 37 48 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

73 69 11 29 60 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

73 60 34 8 59 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

164 68 14 20 67 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Hamar. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 5 

Noe dårligere enn forventet 16 

Som forventet 29 

Noe bedre enn forventet 27 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 165 

Mye bedre enn forventet 22 

Nei 6 

Ja, men ikke lenge 34 

Ja, ganske lenge 24 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 164 

Ja, altfor lenge 36 

Under 1 måned 5 

Fra 1 til 6 måneder 35 

Fra 7 til 12 måneder 22 

Fra 13 måneder til 3 år 25 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

165 

Mer enn tre år 13 

Bare én gang 8 

2-5 ganger 40 

6-12 ganger 44 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

163 

Mer enn 12 ganger 8 

Passe antall konsultasjoner 72 

Litt for få koonsultasjoner 18 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

157 

Altfor få konsultasjoner 10 

Ja 86 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 104 

Nei 14 

Ja 28 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

164 

Nei 72 

Ja 40 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

164 

Nei 60 

Helt frivillig 76 

Ganske frivillig 16 

Både/og 6 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

165 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 92 

Ja, én gang 6 

Ja, noen ganger 2 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

165 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 78 

Ja, én gang 10 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

165 

Ja, mer enn en gang 11 

Utmerket 1 

Meget god 1 

God 21 

Nokså god 48 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 164 

Dårlig 29 
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2.22  DPS TYNSET 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Tynset. Spørsmålene som inngår 

i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 141 74 

Opplevd ventetid 4 141 65 

Eksternt samarbeid 31 83 65 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Tynset. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

144 79 9 11 80 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

144 91 0 2 98 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

118 81 6 10 84 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

82 64 19 24 57 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

136 73 4 29 68 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 38 58 24 27 49 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

39 57 21 31 48 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

48 57 23 34 43 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

142 68 9 29 62 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

142 80 3 16 82 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

138 74 3 30 67 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

140 74 2 30 67 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

48 74 7 18 75 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

139 72 7 19 74 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

141 80 2 13 85 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

140 74 4 21 75 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 136 78 5 15 80 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

140 80 3 15 82 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

138 70 10 23 67 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

125 70 15 18 67 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

130 65 19 19 62 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 91 58 16 36 49 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

80 64 21 17 61 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

83 65 19 25 56 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

142 73 7 22 71 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Tynset. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 1 

Noe dårligere enn forventet 11 

Som forventet 35 

Noe bedre enn forventet 29 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 144 

Mye bedre enn forventet 24 

Nei 28 

Ja, men ikke lenge 49 

Ja, ganske lenge 18 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 141 

Ja, altfor lenge 6 

Under 1 måned 7 

Fra 1 til 6 måneder 31 

Fra 7 til 12 måneder 13 

Fra 13 måneder til 3 år 28 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

142 

Mer enn tre år 21 

Bare én gang 18 

2-5 ganger 58 

6-12 ganger 24 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

138 

Mer enn 12 ganger 1 

Passe antall konsultasjoner 82 

Litt for få koonsultasjoner 17 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

130 

Altfor få konsultasjoner 1 

Ja 88 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 103 

Nei 12 

Ja 42 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

142 

Nei 58 

Ja 48 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

142 

Nei 52 

Helt frivillig 72 

Ganske frivillig 17 

Både/og 7 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

142 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 93 

Ja, én gang 4 

Ja, noen ganger 4 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

143 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 65 

Ja, én gang 22 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

143 

Ja, mer enn en gang 13 

Utmerket 4 

Meget god 8 

God 35 

Nokså god 31 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 140 

Dårlig 22 
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2.23  DPS KONGSVINGER 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Kongsvinger. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 144 64 

Opplevd ventetid 4 139 70 

Eksternt samarbeid 31 87 54 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS 

Kongsvinger. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og pro-

sentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

145 71 13 22 65 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

145 84 2 9 90 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

114 78 4 16 81 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

82 54 31 26 43 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

139 66 16 27 58 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 25 55 34 11 56 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

21 50 27 33 40 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

36 54 25 38 36 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

143 59 20 33 47 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

142 69 8 29 64 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

138 68 6 40 55 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

138 66 9 35 56 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

38 63 21 15 64 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

140 68 13 20 67 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

144 72 8 24 68 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

142 63 15 34 52 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 135 70 11 25 64 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

143 73 10 17 73 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

140 58 21 33 46 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

127 54 33 23 44 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

132 57 27 25 49 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 104 55 20 40 40 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

82 56 31 18 50 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

87 54 31 25 45 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

141 62 15 31 53 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Kongsvinger. An-

tall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 6 

Noe dårligere enn forventet 17 

Som forventet 34 

Noe bedre enn forventet 20 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 143 

Mye bedre enn forventet 23 

Nei 27 

Ja, men ikke lenge 61 

Ja, ganske lenge 5 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 139 

Ja, altfor lenge 6 

Under 1 måned 4 

Fra 1 til 6 måneder 26 

Fra 7 til 12 måneder 30 

Fra 13 måneder til 3 år 30 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

139 

Mer enn tre år 10 

Bare én gang 14 

2-5 ganger 55 

6-12 ganger 22 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

138 

Mer enn 12 ganger 9 

Passe antall konsultasjoner 74 

Litt for få koonsultasjoner 15 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

131 

Altfor få konsultasjoner 11 

Ja 84 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 89 

Nei 16 

Ja 33 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

139 

Nei 67 

Ja 30 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

141 

Nei 70 

Helt frivillig 77 

Ganske frivillig 14 

Både/og 5 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

145 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 86 

Ja, én gang 9 

Ja, noen ganger 2 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

143 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 72 

Ja, én gang 17 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

141 

Ja, mer enn en gang 11 

Utmerket 0 

Meget god 6 

God 22 

Nokså god 44 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 141 

Dårlig 29 
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2.24  RIKSHOSPITALET, AVDELING FOR NEVROPSYKIATRI 

OG PSYKOSOMATIS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Rikshospitalet, avdeling for 

nevropsykiatri og psykosomatis. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen 

sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tal-

lene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 113 64 

Opplevd ventetid 4 121 71 

Eksternt samarbeid 31 40 47 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Rikshospitalet, 

avdeling for nevropsykiatri og psykosomatis. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene 

er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fort-

setter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

123 76 9 17 74 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

126 88 0 5 95 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

87 68 13 20 67 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

59 64 18 24 58 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

114 61 23 26 52 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 0 0 0 0 0 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

29 53 28 27 46 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

17 53 35 26 40 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

116 59 23 32 46 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

114 68 6 46 48 

14 Hvordan fungerer du i familen nå, 113 65 2 55 43 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

113 63 7 53 40 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

39 70 14 18 68 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

115 65 14 25 61 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

116 73 9 18 73 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

110 64 18 24 58 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 107 66 20 13 67 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

116 78 7 12 81 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

109 51 35 22 44 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

100 62 23 21 56 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

95 63 24 20 56 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 60 60 21 24 55 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

56 67 22 13 65 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

40 47 42 27 32 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

106 63 18 27 55 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Rikshospitalet, 

avdeling for nevropsykiatri og psykosomatis. Antall svar og prosentandeler i ulike 

svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av 

brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 3 

Noe dårligere enn forventet 13 

Som forventet 34 

Noe bedre enn forventet 29 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 121 

Mye bedre enn forventet 20 

Nei 40 

Ja, men ikke lenge 39 

Ja, ganske lenge 15 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 121 

Ja, altfor lenge 6 

Under 1 måned 13 

Fra 1 til 6 måneder 34 

Fra 7 til 12 måneder 22 

Fra 13 måneder til 3 år 17 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

123 

Mer enn tre år 14 

Bare én gang 45 

2-5 ganger 50 

6-12 ganger 4 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

113 

Mer enn 12 ganger 1 

Passe antall konsultasjoner 78 

Litt for få koonsultasjoner 18 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

111 

Altfor få konsultasjoner 4 

Ja 82 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 68 

Nei 18 

Ja 15 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

116 

Nei 85 

Ja 38 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

117 

Nei 62 

Helt frivillig 77 

Ganske frivillig 13 

Både/og 6 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

118 

Ganske tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Helt tvunget 1 

Nei, aldri 93 

Ja, én gang 1 

Ja, noen ganger 5 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

121 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 86 

Ja, én gang 4 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

124 

Ja, mer enn en gang 9 

Utmerket 9 

Meget god 23 

God 25 

Nokså god 30 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 124 

Dårlig 12 
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2.25  DRAMMEN PSYKIATRISKE SENTER DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Drammen psykiatriske senter DPS. 

Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-

nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 137 67 

Opplevd ventetid 4 137 59 

Eksternt samarbeid 31 76 63 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Drammen 

psykiatriske senter DPS. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er 

best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

139 74 11 16 72 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

139 88 2 4 94 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

123 70 7 26 67 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

89 57 24 31 45 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

133 69 15 23 62 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 48 57 27 24 49 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

37 51 34 33 33 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

40 54 31 26 43 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

135 66 13 30 57 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

137 71 12 19 69 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

136 66 7 37 56 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

136 64 10 39 51 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

44 69 14 20 66 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

137 62 23 24 53 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

136 73 9 19 72 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

137 68 15 19 66 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 134 72 14 15 71 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

136 76 5 20 75 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

135 61 19 30 51 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

121 58 23 32 45 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

130 61 21 25 54 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 109 56 22 36 42 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

88 55 29 23 49 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

76 63 23 20 57 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

139 66 12 30 58 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Drammen 

psykiatriske senter DPS. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene 

er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 3 

Noe dårligere enn forventet 14 

Som forventet 36 

Noe bedre enn forventet 20 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 139 

Mye bedre enn forventet 26 

Nei 20 

Ja, men ikke lenge 49 

Ja, ganske lenge 16 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 137 

Ja, altfor lenge 15 

Under 1 måned 3 

Fra 1 til 6 måneder 36 

Fra 7 til 12 måneder 17 

Fra 13 måneder til 3 år 31 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

138 

Mer enn tre år 14 

Bare én gang 9 

2-5 ganger 45 

6-12 ganger 35 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

132 

Mer enn 12 ganger 11 

Passe antall konsultasjoner 70 

Litt for få koonsultasjoner 22 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

138 

Altfor få konsultasjoner 8 

Ja 86 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 100 

Nei 14 

Ja 37 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

135 

Nei 63 

Ja 40 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

136 

Nei 60 

Helt frivillig 77 

Ganske frivillig 10 

Både/og 10 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

139 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 87 

Ja, én gang 5 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

137 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 67 

Ja, én gang 16 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

137 

Ja, mer enn en gang 17 

Utmerket 1 

Meget god 5 

God 17 

Nokså god 37 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 139 

Dårlig 40 
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2.26  DPS NOTODDEN - SELJORD 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Notodden - Seljord. Spørsmålene 

som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre 

(skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 133 63 

Opplevd ventetid 4 130 67 

Eksternt samarbeid 31 69 51 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Notodden 

- Seljord. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosent-

andel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for fra-

fall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

137 72 13 18 69 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

136 84 4 5 91 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

104 75 4 23 73 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

84 56 25 31 45 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

123 63 20 27 53 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 60 51 32 27 41 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

46 49 38 29 33 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

36 52 37 19 44 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

131 60 22 33 45 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

132 74 6 24 70 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

131 72 6 28 66 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

132 66 10 37 53 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

44 70 6 26 68 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

134 60 16 33 51 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

133 70 12 22 67 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

132 62 17 35 48 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 128 69 13 17 70 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

134 72 8 21 71 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

133 57 22 39 39 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

121 55 30 23 47 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

125 53 27 34 40 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 98 60 12 41 47 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

82 58 18 31 51 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

69 51 40 15 45 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

134 65 16 26 58 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Notodden - 

Seljord. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 3 

Noe dårligere enn forventet 16 

Som forventet 34 

Noe bedre enn forventet 25 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 136 

Mye bedre enn forventet 21 

Nei 19 

Ja, men ikke lenge 66 

Ja, ganske lenge 11 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 130 

Ja, altfor lenge 4 

Under 1 måned 7 

Fra 1 til 6 måneder 37 

Fra 7 til 12 måneder 9 

Fra 13 måneder til 3 år 27 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

131 

Mer enn tre år 19 

Bare én gang 19 

2-5 ganger 46 

6-12 ganger 24 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

127 

Mer enn 12 ganger 11 

Passe antall konsultasjoner 68 

Litt for få koonsultasjoner 27 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

124 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 82 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 97 

Nei 18 

Ja 32 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

134 

Nei 68 

Ja 46 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

136 

Nei 54 

Helt frivillig 71 

Ganske frivillig 13 

Både/og 10 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

136 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 86 

Ja, én gang 4 

Ja, noen ganger 10 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

136 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 63 

Ja, én gang 15 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

136 

Ja, mer enn en gang 22 

Utmerket 4 

Meget god 6 

God 16 

Nokså god 40 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 135 

Dårlig 34 
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2.27  DPS KONGSBERG 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Kongsberg. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 134 68 

Opplevd ventetid 4 134 66 

Eksternt samarbeid 31 76 60 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Kongs-

berg. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel 

negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

134 75 13 7 80 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

135 84 2 7 91 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

96 65 14 30 56 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

83 54 29 26 45 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

127 70 8 32 61 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 41 55 25 32 43 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

34 55 28 30 43 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

43 56 21 44 34 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

132 65 6 42 51 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

132 75 6 21 73 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

130 69 6 35 59 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

130 68 7 34 59 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

46 70 14 15 71 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

134 65 12 29 59 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

134 72 5 29 66 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

131 69 12 20 68 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 129 76 7 16 77 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

132 73 7 23 70 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

128 60 19 31 49 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

124 62 19 23 59 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

129 62 15 33 51 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 102 59 21 30 49 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

81 57 25 25 50 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

76 60 25 20 55 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

134 68 8 33 60 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Kongsberg. An-

tall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 2 

Noe dårligere enn forventet 8 

Som forventet 45 

Noe bedre enn forventet 24 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 135 

Mye bedre enn forventet 21 

Nei 24 

Ja, men ikke lenge 59 

Ja, ganske lenge 10 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 134 

Ja, altfor lenge 7 

Under 1 måned 3 

Fra 1 til 6 måneder 39 

Fra 7 til 12 måneder 15 

Fra 13 måneder til 3 år 26 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

134 

Mer enn tre år 17 

Bare én gang 11 

2-5 ganger 49 

6-12 ganger 37 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

130 

Mer enn 12 ganger 3 

Passe antall konsultasjoner 72 

Litt for få koonsultasjoner 24 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

124 

Altfor få konsultasjoner 4 

Ja 83 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 85 

Nei 17 

Ja 33 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

128 

Nei 67 

Ja 40 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

130 

Nei 60 

Helt frivillig 69 

Ganske frivillig 16 

Både/og 9 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

135 

Helt tvunget 3 



 

111 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 82 

Ja, én gang 10 

Ja, noen ganger 4 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

134 

Ja, mange ganger 4 

Nei, aldri 54 

Ja, én gang 19 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

134 

Ja, mer enn en gang 27 

Utmerket 2 

Meget god 3 

God 22 

Nokså god 43 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 133 

Dårlig 31 
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2.28  DPS VESTMAR 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Vestmar. Spørsmålene som inn-

går i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-

100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 121 69 

Opplevd ventetid 4 124 65 

Eksternt samarbeid 31 73 65 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Vestmar. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

125 71 12 17 71 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

124 83 3 10 87 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

103 75 4 20 76 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

82 60 23 23 54 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

120 71 11 21 68 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 15 32 66 16 18 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

21 56 27 24 49 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

23 59 17 44 39 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

117 68 13 26 62 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

119 79 3 13 84 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

118 72 3 30 67 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

120 70 7 30 63 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

40 59 26 11 63 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

120 67 8 31 61 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

120 74 7 20 72 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

120 68 13 23 64 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 116 75 6 18 77 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

120 78 2 20 78 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

116 63 18 26 56 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

110 59 21 29 50 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

112 62 20 24 56 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 91 56 24 35 41 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

77 55 31 18 51 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

73 65 23 15 62 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

122 70 11 24 66 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Vestmar. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 5 

Noe dårligere enn forventet 16 

Som forventet 37 

Noe bedre enn forventet 23 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 124 

Mye bedre enn forventet 19 

Nei 29 

Ja, men ikke lenge 43 

Ja, ganske lenge 19 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 124 

Ja, altfor lenge 9 

Under 1 måned 1 

Fra 1 til 6 måneder 29 

Fra 7 til 12 måneder 14 

Fra 13 måneder til 3 år 29 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

123 

Mer enn tre år 27 

Bare én gang 11 

2-5 ganger 63 

6-12 ganger 22 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

121 

Mer enn 12 ganger 3 

Passe antall konsultasjoner 75 

Litt for få koonsultasjoner 19 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

118 

Altfor få konsultasjoner 6 

Ja 85 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 90 

Nei 15 

Ja 22 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

119 

Nei 78 

Ja 32 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

120 

Nei 68 

Helt frivillig 80 

Ganske frivillig 11 

Både/og 7 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

122 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 87 

Ja, én gang 4 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

120 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 64 

Ja, én gang 13 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

118 

Ja, mer enn en gang 23 

Utmerket 1 

Meget god 8 

God 28 

Nokså god 39 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 120 

Dårlig 24 

 



 

116 

2.29  DPS SKIEN 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Skien. Spørsmålene som inngår i 

indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 115 64 

Opplevd ventetid 4 113 63 

Eksternt samarbeid 31 69 54 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Skien. An-

tall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel negati-

ve, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

116 70 13 19 68 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

117 85 1 10 88 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

89 78 4 16 81 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

76 51 33 31 36 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

112 67 12 25 63 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 32 55 38 19 43 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

38 47 31 42 27 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

39 45 30 50 20 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

114 61 16 38 46 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

114 72 5 26 69 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

114 66 4 45 51 



 

117 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

113 66 6 41 53 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

47 69 13 20 67 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

115 66 10 25 64 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

115 73 8 25 67 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

115 63 17 27 56 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 111 65 19 18 63 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

113 73 8 19 74 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

113 54 25 38 37 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

102 52 29 30 41 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

107 58 23 32 46 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 87 52 35 23 43 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

79 54 30 31 38 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

69 54 37 10 53 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

115 66 13 24 63 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Skien. Antall svar 

og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for fra-

fall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 6 

Noe dårligere enn forventet 19 

Som forventet 28 

Noe bedre enn forventet 24 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 115 

Mye bedre enn forventet 22 

Nei 22 

Ja, men ikke lenge 53 

Ja, ganske lenge 13 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 113 

Ja, altfor lenge 12 

Under 1 måned 7 

Fra 1 til 6 måneder 28 

Fra 7 til 12 måneder 21 

Fra 13 måneder til 3 år 29 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

114 

Mer enn tre år 15 

Bare én gang 10 

2-5 ganger 45 

6-12 ganger 35 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

113 

Mer enn 12 ganger 10 

Passe antall konsultasjoner 72 

Litt for få koonsultasjoner 21 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

112 

Altfor få konsultasjoner 7 

Ja 83 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 87 

Nei 17 

Ja 23 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

114 

Nei 77 

Ja 29 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

116 

Nei 71 

Helt frivillig 74 

Ganske frivillig 7 

Både/og 17 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

116 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 89 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 2 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

116 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 60 

Ja, én gang 16 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

113 

Ja, mer enn en gang 24 

Utmerket 1 

Meget god 2 

God 19 

Nokså god 39 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 113 

Dårlig 39 
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2.30  DPS PORSGRUNN/BAMBLE 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Porsgrunn/Bamble. Spørsmåle-

ne som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskå-

re (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 123 65 

Opplevd ventetid 4 124 64 

Eksternt samarbeid 31 73 48 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS 

Porsgrunn/Bamble. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) 

og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompen-

sere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

126 67 12 23 64 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

126 81 3 10 87 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

105 66 15 25 59 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

73 55 31 23 47 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

121 63 18 30 52 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 46 50 35 21 45 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

40 50 38 29 33 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

35 57 27 31 43 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

125 61 14 37 49 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

126 76 4 19 77 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

123 68 14 22 64 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

123 67 11 29 60 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

41 52 37 10 53 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

121 64 14 30 56 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

122 71 10 20 70 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

123 65 14 26 60 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 115 67 15 15 70 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

122 73 7 20 72 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

120 56 23 35 41 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

112 56 26 27 47 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

115 56 29 27 45 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 94 53 25 35 41 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

74 48 32 37 31 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

73 48 41 18 42 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

124 64 15 26 59 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS 

Porsgrunn/Bamble. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er 

vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 4 

Noe dårligere enn forventet 19 

Som forventet 32 

Noe bedre enn forventet 24 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 125 

Mye bedre enn forventet 21 

Nei 25 

Ja, men ikke lenge 50 

Ja, ganske lenge 17 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 124 

Ja, altfor lenge 8 

Under 1 måned 4 

Fra 1 til 6 måneder 37 

Fra 7 til 12 måneder 17 

Fra 13 måneder til 3 år 23 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

124 

Mer enn tre år 20 

Bare én gang 20 

2-5 ganger 55 

6-12 ganger 18 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

121 

Mer enn 12 ganger 8 

Passe antall konsultasjoner 73 

Litt for få koonsultasjoner 22 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

118 

Altfor få konsultasjoner 4 

Ja 80 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 92 

Nei 20 

Ja 30 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

124 

Nei 70 

Ja 38 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

123 

Nei 62 

Helt frivillig 60 

Ganske frivillig 17 

Både/og 13 

Ganske tvunget 6 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

124 

Helt tvunget 5 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 82 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

124 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 60 

Ja, én gang 16 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

124 

Ja, mer enn en gang 23 

Utmerket 2 

Meget god 10 

God 28 

Nokså god 33 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 122 

Dårlig 27 
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2.31  SYKEHUSET TELEMARK, TIDLIG 

INTERVENSJONSPOLIKLINIKK 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Sykehuset Telemark, tidlig 

intervensjonspoliklinikk. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen 

med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vek-

tet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 30 70 

Opplevd ventetid 4 28 81 

Eksternt samarbeid 31 19 61 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Sykehuset 

Telemark, tidlig intervensjonspoliklinikk. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-

100 hvor 100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er 

vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter 

på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

30 76 10 15 74 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

30 81 3 19 78 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

25 73 14 5 82 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

25 62 23 24 52 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

27 68 18 22 59 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 0 0 0 0 0 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

20 61 23 19 58 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

0 0 0 0 0 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

28 63 28 12 60 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

27 85 0 12 88 

14 Hvordan fungerer du i familen nå, 27 71 0 49 51 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

27 69 0 47 53 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

21 77 4 23 73 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

30 79 11 11 78 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

30 74 9 25 66 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

30 72 14 16 70 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 29 74 12 15 73 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

29 78 6 21 74 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

29 54 29 29 42 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

28 57 25 25 51 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

28 65 18 24 58 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 27 54 16 56 28 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

26 48 34 34 32 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

19 61 28 12 60 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

29 65 15 23 63 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Sykehuset Telemark, 

tidlig intervensjonspoliklinikk. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategori-

er. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 5 

Noe dårligere enn forventet 12 

Som forventet 28 

Noe bedre enn forventet 34 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 30 

Mye bedre enn forventet 21 

Nei 56 

Ja, men ikke lenge 38 

Ja, ganske lenge 3 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 28 

Ja, altfor lenge 3 

Under 1 måned 9 

Fra 1 til 6 måneder 26 

Fra 7 til 12 måneder 4 

Fra 13 måneder til 3 år 42 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

28 

Mer enn tre år 18 

Bare én gang 14 

2-5 ganger 27 

6-12 ganger 51 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

28 

Mer enn 12 ganger 8 

Passe antall konsultasjoner 79 

Litt for få koonsultasjoner 12 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

28 

Altfor få konsultasjoner 9 

Ja 86 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 24 

Nei 14 

Ja 30 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

30 

Nei 70 

Ja 23 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

30 

Nei 77 

Helt frivillig 44 

Ganske frivillig 38 

Både/og 14 

Ganske tvunget 4 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

29 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 79 

Ja, én gang 0 

Ja, noen ganger 19 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

29 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 27 

Ja, én gang 47 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

29 

Ja, mer enn en gang 25 

Utmerket 4 

Meget god 13 

God 27 

Nokså god 29 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 29 

Dårlig 28 
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2.32  SØNDRE VESTFOLD DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Søndre Vestfold DPS. Spørsmålene 

som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre 

(skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 110 63 

Opplevd ventetid 4 110 56 

Eksternt samarbeid 31 68 56 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Søndre 

Vestfold DPS. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og pro-

sentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

111 63 16 29 55 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

112 78 1 22 77 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

97 69 6 32 62 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

71 53 25 36 40 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

110 62 15 39 46 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 17 42 46 21 33 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

29 50 38 25 37 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

25 49 33 38 29 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

110 60 20 34 46 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

110 71 8 26 66 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

111 70 3 33 63 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

109 66 6 38 56 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

37 59 29 20 51 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

110 60 20 27 53 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

110 72 10 21 69 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

109 63 15 30 54 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 108 65 14 24 62 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

108 72 6 30 65 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

108 60 18 36 46 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

103 49 32 31 37 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

105 53 33 24 43 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 80 56 24 30 46 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

67 51 35 26 39 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

68 56 30 19 51 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

112 60 16 36 47 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Søndre Vestfold DPS. 

Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompen-

sere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 8 

Noe dårligere enn forventet 15 

Som forventet 48 

Noe bedre enn forventet 24 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 111 

Mye bedre enn forventet 6 

Nei 18 

Ja, men ikke lenge 44 

Ja, ganske lenge 25 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 110 

Ja, altfor lenge 12 

Under 1 måned 4 

Fra 1 til 6 måneder 36 

Fra 7 til 12 måneder 17 

Fra 13 måneder til 3 år 27 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

110 

Mer enn tre år 16 

Bare én gang 14 

2-5 ganger 54 

6-12 ganger 24 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

109 

Mer enn 12 ganger 8 

Passe antall konsultasjoner 64 

Litt for få koonsultasjoner 26 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

109 

Altfor få konsultasjoner 10 

Ja 86 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 79 

Nei 14 

Ja 26 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

110 

Nei 74 

Ja 37 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

110 

Nei 63 

Helt frivillig 73 

Ganske frivillig 14 

Både/og 9 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

111 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 83 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 8 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

110 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 59 

Ja, én gang 16 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

112 

Ja, mer enn en gang 25 

Utmerket 1 

Meget god 7 

God 16 

Nokså god 39 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 112 

Dårlig 38 
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2.33  NORDRE VESTFOLD DPS, HOLMESTRAND 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Nordre Vestfold DPS, Holmestrand. 

Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-

nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 144 66 

Opplevd ventetid 4 140 66 

Eksternt samarbeid 31 67 52 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Nordre 

Vestfold DPS, Holmestrand. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 

er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

144 68 11 23 66 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

144 83 3 5 92 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

113 67 10 28 61 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

75 60 21 34 46 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

136 65 12 30 57 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 43 54 27 31 42 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

27 45 47 9 44 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

27 59 22 31 48 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

140 64 14 30 56 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

141 76 7 13 80 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

140 68 7 35 57 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

140 68 10 33 57 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

44 52 35 15 51 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

142 65 13 25 62 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

144 71 9 20 71 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

144 67 9 25 65 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 138 69 9 22 69 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

143 75 5 24 70 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

142 58 25 27 48 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

126 52 32 30 37 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

129 58 29 21 50 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 94 52 28 36 35 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

75 49 34 22 43 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

67 52 36 17 47 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

142 65 12 26 61 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Nordre Vestfold DPS, 

Holmestrand. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet 

for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 7 

Noe dårligere enn forventet 13 

Som forventet 43 

Noe bedre enn forventet 23 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 144 

Mye bedre enn forventet 14 

Nei 28 

Ja, men ikke lenge 52 

Ja, ganske lenge 14 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 140 

Ja, altfor lenge 6 

Under 1 måned 1 

Fra 1 til 6 måneder 35 

Fra 7 til 12 måneder 13 

Fra 13 måneder til 3 år 25 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

141 

Mer enn tre år 26 

Bare én gang 10 

2-5 ganger 54 

6-12 ganger 27 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

139 

Mer enn 12 ganger 9 

Passe antall konsultasjoner 76 

Litt for få koonsultasjoner 16 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

134 

Altfor få konsultasjoner 8 

Ja 83 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 98 

Nei 17 

Ja 33 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

143 

Nei 67 

Ja 41 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

142 

Nei 59 

Helt frivillig 73 

Ganske frivillig 8 

Både/og 8 

Ganske tvunget 10 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

144 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 87 

Ja, én gang 6 

Ja, noen ganger 5 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

144 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 67 

Ja, én gang 12 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

140 

Ja, mer enn en gang 22 

Utmerket 0 

Meget god 6 

God 20 

Nokså god 45 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 141 

Dårlig 28 
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2.34  NORDRE VESTFOLD DPS, TØNSBERG 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Nordre Vestfold DPS, Tønsberg. 

Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-

nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 135 67 

Opplevd ventetid 4 135 72 

Eksternt samarbeid 31 82 64 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Nordre 

Vestfold DPS, Tønsberg. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er 

best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

135 73 10 20 69 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

137 84 3 10 88 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

114 75 7 22 72 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

72 53 33 31 36 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

126 71 13 20 67 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 36 69 15 25 60 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

41 54 34 15 52 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

24 59 22 28 51 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

134 65 15 28 57 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

133 78 4 18 78 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

130 73 6 29 65 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

130 70 7 31 63 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

51 71 18 11 72 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

133 66 12 27 61 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

135 73 9 21 69 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

135 67 14 26 60 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 129 74 10 19 70 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

134 75 7 20 73 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

134 56 24 30 46 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

123 53 28 30 43 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

128 55 31 20 49 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 98 53 32 32 37 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

70 52 31 29 40 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

82 64 24 16 60 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

134 69 10 28 62 

 

 



 

138 

Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Nordre Vestfold DPS, 

Tønsberg. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 6 

Noe dårligere enn forventet 14 

Som forventet 35 

Noe bedre enn forventet 23 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 134 

Mye bedre enn forventet 21 

Nei 36 

Ja, men ikke lenge 43 

Ja, ganske lenge 14 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 135 

Ja, altfor lenge 6 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 25 

Fra 7 til 12 måneder 11 

Fra 13 måneder til 3 år 28 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

135 

Mer enn tre år 30 

Bare én gang 14 

2-5 ganger 43 

6-12 ganger 36 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

132 

Mer enn 12 ganger 7 

Passe antall konsultasjoner 74 

Litt for få koonsultasjoner 17 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

122 

Altfor få konsultasjoner 9 

Ja 86 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 106 

Nei 14 

Ja 34 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

135 

Nei 66 

Ja 35 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

135 

Nei 65 

Helt frivillig 72 

Ganske frivillig 14 

Både/og 9 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

137 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 81 

Ja, én gang 10 

Ja, noen ganger 8 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

137 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 50 

Ja, én gang 18 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

134 

Ja, mer enn en gang 32 

Utmerket 1 

Meget god 13 

God 23 

Nokså god 39 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 135 

Dårlig 24 
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2.35  DPS LOVISENLUND, MANDAL 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Lovisenlund, Mandal. Spørsmå-

lene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnitt-

skåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 118 68 

Opplevd ventetid 4 120 65 

Eksternt samarbeid 31 60 58 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS 

Lovisenlund, Mandal. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er 

best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

121 75 9 13 78 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

122 88 1 4 95 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

86 69 14 17 69 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

56 58 22 36 42 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

115 66 13 29 58 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 29 66 22 15 63 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

27 62 24 21 54 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

25 47 45 11 44 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

120 67 10 33 58 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

120 77 6 20 74 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

116 74 3 33 64 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

118 69 6 36 58 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

36 66 18 19 63 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

118 68 10 29 61 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

118 74 9 18 73 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

118 69 9 26 65 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 115 74 8 15 77 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

117 75 6 17 77 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

115 58 22 32 46 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

107 60 19 38 43 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

108 62 19 24 57 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 66 59 21 33 46 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

52 61 27 17 56 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

60 58 26 27 47 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

119 69 12 24 64 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Lovisenlund, 

Mandal. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 5 

Noe dårligere enn forventet 9 

Som forventet 36 

Noe bedre enn forventet 31 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 119 

Mye bedre enn forventet 20 

Nei 24 

Ja, men ikke lenge 52 

Ja, ganske lenge 19 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 120 

Ja, altfor lenge 5 

Under 1 måned 3 

Fra 1 til 6 måneder 31 

Fra 7 til 12 måneder 27 

Fra 13 måneder til 3 år 29 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

120 

Mer enn tre år 10 

Bare én gang 14 

2-5 ganger 53 

6-12 ganger 27 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

118 

Mer enn 12 ganger 6 

Passe antall konsultasjoner 84 

Litt for få koonsultasjoner 12 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

116 

Altfor få konsultasjoner 4 

Ja 86 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 79 

Nei 14 

Ja 28 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

118 

Nei 72 

Ja 42 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

118 

Nei 58 

Helt frivillig 67 

Ganske frivillig 20 

Både/og 10 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

121 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 83 

Ja, én gang 9 

Ja, noen ganger 8 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

120 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 68 

Ja, én gang 14 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

121 

Ja, mer enn en gang 18 

Utmerket 0 

Meget god 5 

God 27 

Nokså god 34 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 120 

Dårlig 34 
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2.36  DPS LISTER 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Lister. Spørsmålene som inngår i 

indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 108 68 

Opplevd ventetid 4 108 68 

Eksternt samarbeid 31 50 58 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Lister. An-

tall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel negati-

ve, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

110 71 15 13 72 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

111 81 3 15 82 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

90 67 11 26 63 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

62 52 32 29 40 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

106 70 15 18 67 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 22 60 19 28 53 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

26 55 17 37 47 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

18 54 25 33 42 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

110 66 16 26 58 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

109 76 5 21 74 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

106 74 4 28 69 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

108 69 10 26 65 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

39 62 19 26 54 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

106 66 13 28 59 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

108 75 6 22 71 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

106 68 15 16 69 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 101 72 13 17 70 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

108 76 9 11 80 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

106 59 20 27 53 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

93 58 21 30 49 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

93 60 22 25 54 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 63 52 30 28 42 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

55 48 38 23 40 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

50 58 20 35 45 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

108 66 15 23 62 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Lister. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 5 

Noe dårligere enn forventet 14 

Som forventet 28 

Noe bedre enn forventet 29 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 110 

Mye bedre enn forventet 24 

Nei 25 

Ja, men ikke lenge 58 

Ja, ganske lenge 14 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 108 

Ja, altfor lenge 3 

Under 1 måned 5 

Fra 1 til 6 måneder 21 

Fra 7 til 12 måneder 20 

Fra 13 måneder til 3 år 31 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

109 

Mer enn tre år 25 

Bare én gang 17 

2-5 ganger 54 

6-12 ganger 26 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

107 

Mer enn 12 ganger 3 

Passe antall konsultasjoner 77 

Litt for få koonsultasjoner 18 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

104 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 88 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 79 

Nei 12 

Ja 28 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

103 

Nei 72 

Ja 35 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

107 

Nei 65 

Helt frivillig 69 

Ganske frivillig 15 

Både/og 11 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

108 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 78 

Ja, én gang 12 

Ja, noen ganger 6 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

108 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 63 

Ja, én gang 10 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

109 

Ja, mer enn en gang 28 

Utmerket 2 

Meget god 11 

God 35 

Nokså god 28 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 108 

Dårlig 23 
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2.37  DPS LOVISENLUND, KRISTIANSAND 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Lovisenlund, Kristiansand. 

Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-

nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 123 67 

Opplevd ventetid 4 123 55 

Eksternt samarbeid 31 63 47 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS 

Lovisenlund, Kristiansand. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er 

best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

124 73 10 17 73 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

125 86 1 9 90 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

88 71 6 24 70 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

56 57 22 32 46 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

115 65 14 31 55 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 38 62 19 25 56 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

36 49 31 33 36 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

36 58 24 30 46 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

123 63 13 35 52 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

123 77 4 21 75 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

117 70 2 38 60 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

120 70 6 30 63 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

40 58 32 8 59 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

120 67 12 24 64 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

122 72 8 23 69 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

122 69 11 22 67 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 116 73 6 22 72 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

121 74 8 17 75 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

121 60 22 26 52 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

108 56 27 24 50 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

113 60 24 23 54 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 73 62 15 34 51 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

56 52 32 26 41 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

63 47 41 18 41 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

121 71 10 19 71 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Lovisenlund, 

Kristiansand. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet 

for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 2 

Noe dårligere enn forventet 16 

Som forventet 38 

Noe bedre enn forventet 24 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 122 

Mye bedre enn forventet 20 

Nei 20 

Ja, men ikke lenge 44 

Ja, ganske lenge 22 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 123 

Ja, altfor lenge 13 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 39 

Fra 7 til 12 måneder 27 

Fra 13 måneder til 3 år 22 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

123 

Mer enn tre år 6 

Bare én gang 17 

2-5 ganger 45 

6-12 ganger 26 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

122 

Mer enn 12 ganger 12 

Passe antall konsultasjoner 79 

Litt for få koonsultasjoner 18 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

115 

Altfor få konsultasjoner 3 

Ja 83 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 69 

Nei 17 

Ja 28 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

119 

Nei 72 

Ja 41 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

119 

Nei 59 

Helt frivillig 74 

Ganske frivillig 16 

Både/og 5 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

122 

Helt tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 88 

Ja, én gang 7 

Ja, noen ganger 5 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

122 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 78 

Ja, én gang 9 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

122 

Ja, mer enn en gang 13 

Utmerket 1 

Meget god 9 

God 25 

Nokså god 40 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 122 

Dårlig 26 
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2.38  DPS SOLVANG 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Solvang. Spørsmålene som inn-

går i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-

100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 119 64 

Opplevd ventetid 4 120 50 

Eksternt samarbeid 31 60 54 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Solvang. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

119 68 15 19 66 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

121 83 2 14 84 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

93 76 3 20 77 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

71 56 25 30 46 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

113 64 12 32 56 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 41 46 40 23 37 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

26 41 48 19 33 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

36 49 29 46 25 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

120 61 14 39 48 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

119 71 8 24 68 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

118 67 9 37 54 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

119 64 10 39 50 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

33 63 21 20 59 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

117 61 16 29 55 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

118 71 10 22 68 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

118 63 17 28 55 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 114 71 11 15 74 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

117 71 9 22 69 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

116 57 22 32 46 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

109 54 27 26 46 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

110 59 24 26 50 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 89 62 19 28 52 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

65 53 25 38 38 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

60 54 32 20 48 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

120 65 14 27 58 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Solvang. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 3 

Noe dårligere enn forventet 14 

Som forventet 37 

Noe bedre enn forventet 30 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 121 

Mye bedre enn forventet 16 

Nei 12 

Ja, men ikke lenge 44 

Ja, ganske lenge 29 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 120 

Ja, altfor lenge 15 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 33 

Fra 7 til 12 måneder 30 

Fra 13 måneder til 3 år 24 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

118 

Mer enn tre år 7 

Bare én gang 16 

2-5 ganger 42 

6-12 ganger 38 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

118 

Mer enn 12 ganger 4 

Passe antall konsultasjoner 61 

Litt for få koonsultasjoner 27 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

113 

Altfor få konsultasjoner 12 

Ja 75 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 75 

Nei 25 

Ja 38 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

119 

Nei 62 

Ja 34 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

121 

Nei 66 

Helt frivillig 75 

Ganske frivillig 8 

Både/og 14 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

121 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 78 

Ja, én gang 13 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

119 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 60 

Ja, én gang 19 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

118 

Ja, mer enn en gang 21 

Utmerket 2 

Meget god 10 

God 23 

Nokså god 44 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 118 

Dårlig 21 
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2.39  FAMILIEPOLIKLINIKKEN, KRISTIANSAND 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Familiepoliklinikken, Kristiansand. 

Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-

nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 57 68 

Opplevd ventetid 4 57 61 

Eksternt samarbeid 31 19 69 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for 

Familiepoliklinikken, Kristiansand. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vek-

tet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på 

neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

58 76 5 20 75 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

58 88 0 7 93 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

46 76 7 19 73 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

0 0 0 0 0 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

40 70 11 25 65 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 18 67 10 25 65 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

42 70 4 32 64 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

0 0 0 0 0 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

56 68 5 38 57 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

55 81 2 12 86 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

54 76 2 22 77 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

55 74 2 26 72 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

42 81 2 18 80 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

57 63 15 28 58 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

57 73 6 24 70 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

57 70 6 32 63 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 52 69 11 19 70 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

56 73 5 29 67 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

55 62 18 31 51 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

45 60 19 34 47 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

43 58 23 32 44 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 24 63 10 44 45 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

18 47 41 15 44 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

19 69 22 12 66 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

53 64 20 19 61 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Familiepoliklinikken, 

Kristiansand. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet 

for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 2 

Noe dårligere enn forventet 21 

Som forventet 23 

Noe bedre enn forventet 26 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 58 

Mye bedre enn forventet 29 

Nei 16 

Ja, men ikke lenge 63 

Ja, ganske lenge 13 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 57 

Ja, altfor lenge 8 

Under 1 måned 0 

Fra 1 til 6 måneder 33 

Fra 7 til 12 måneder 38 

Fra 13 måneder til 3 år 21 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

57 

Mer enn tre år 8 

Bare én gang 20 

2-5 ganger 60 

6-12 ganger 18 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

56 

Mer enn 12 ganger 2 

Passe antall konsultasjoner 62 

Litt for få koonsultasjoner 31 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

55 

Altfor få konsultasjoner 8 

Ja 84 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 32 

Nei 16 

Ja 34 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

53 

Nei 66 

Ja 43 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

54 

Nei 57 

Helt frivillig 85 

Ganske frivillig 10 

Både/og 4 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

55 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 93 

Ja, én gang 5 

Ja, noen ganger 2 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

55 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 69 

Ja, én gang 12 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

54 

Ja, mer enn en gang 19 

Utmerket 6 

Meget god 11 

God 37 

Nokså god 31 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 52 

Dårlig 15 
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2.40  DPS AUST-AGDER, ARENDAL 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Aust-Agder, Arendal. Spørsmå-

lene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnitt-

skåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 112 66 

Opplevd ventetid 4 111 60 

Eksternt samarbeid 31 54 53 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Aust-

Agder, Arendal. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og 

prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

112 67 18 15 67 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

113 85 3 7 90 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

87 75 4 16 80 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

64 52 31 32 37 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

109 68 15 27 58 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 16 35 64 6 30 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

40 45 37 40 24 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

25 53 34 26 40 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

109 61 20 33 48 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

109 70 15 18 67 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

107 68 8 34 58 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

109 62 17 29 54 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

47 73 12 21 66 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

112 68 9 27 63 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

112 71 10 21 69 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

111 64 17 25 59 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 111 73 8 20 72 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

112 74 8 18 74 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

110 59 21 30 49 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

96 51 33 27 40 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

102 60 23 21 55 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 81 56 27 27 47 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

69 58 30 19 52 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

54 53 36 19 45 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

111 64 15 24 60 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Aust-Agder, 

Arendal. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 9 

Noe dårligere enn forventet 16 

Som forventet 28 

Noe bedre enn forventet 21 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 111 

Mye bedre enn forventet 26 

Nei 26 

Ja, men ikke lenge 38 

Ja, ganske lenge 22 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 111 

Ja, altfor lenge 14 

Under 1 måned 9 

Fra 1 til 6 måneder 33 

Fra 7 til 12 måneder 20 

Fra 13 måneder til 3 år 25 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

111 

Mer enn tre år 13 

Bare én gang 13 

2-5 ganger 47 

6-12 ganger 29 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

110 

Mer enn 12 ganger 11 

Passe antall konsultasjoner 77 

Litt for få koonsultasjoner 17 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

106 

Altfor få konsultasjoner 6 

Ja 89 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 75 

Nei 11 

Ja 37 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

110 

Nei 63 

Ja 46 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

108 

Nei 54 

Helt frivillig 71 

Ganske frivillig 11 

Både/og 14 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

113 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 84 

Ja, én gang 7 

Ja, noen ganger 4 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

111 

Ja, mange ganger 6 

Nei, aldri 62 

Ja, én gang 26 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

112 

Ja, mer enn en gang 12 

Utmerket 0 

Meget god 9 

God 20 

Nokså god 45 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 111 

Dårlig 27 
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2.41  DPS AUST-AGDER ØST 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Aust-Agder Øst. Spørsmålene 

som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre 

(skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 85 68 

Opplevd ventetid 4 84 68 

Eksternt samarbeid 31 52 54 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Aust-

Agder Øst. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og pro-

sentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

86 76 4 28 68 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

86 84 2 9 89 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

77 69 6 34 60 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

43 61 20 28 52 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

82 69 16 22 62 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 27 57 23 37 40 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

19 59 21 44 35 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

29 58 22 38 39 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

83 70 12 28 60 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

82 77 5 18 77 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

79 76 1 26 73 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

79 69 5 36 59 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

30 67 17 14 69 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

85 63 15 25 60 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

85 74 11 20 69 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

85 68 12 26 62 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 80 72 6 33 61 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

85 72 12 19 68 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

85 60 23 29 49 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

76 56 23 33 43 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

77 60 24 23 53 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 52 66 12 30 58 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

42 54 30 26 44 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

52 54 39 17 44 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

85 66 13 34 53 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Aust-Agder Øst. 

Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompen-

sere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 3 

Noe dårligere enn forventet 14 

Som forventet 31 

Noe bedre enn forventet 23 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 85 

Mye bedre enn forventet 29 

Nei 31 

Ja, men ikke lenge 50 

Ja, ganske lenge 11 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 84 

Ja, altfor lenge 8 

Under 1 måned 4 

Fra 1 til 6 måneder 25 

Fra 7 til 12 måneder 17 

Fra 13 måneder til 3 år 45 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

85 

Mer enn tre år 9 

Bare én gang 18 

2-5 ganger 41 

6-12 ganger 35 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

83 

Mer enn 12 ganger 6 

Passe antall konsultasjoner 69 

Litt for få koonsultasjoner 25 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

77 

Altfor få konsultasjoner 6 

Ja 76 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 63 

Nei 24 

Ja 40 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

79 

Nei 60 

Ja 69 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

83 

Nei 31 

Helt frivillig 72 

Ganske frivillig 18 

Både/og 7 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

84 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 82 

Ja, én gang 7 

Ja, noen ganger 9 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

84 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 70 

Ja, én gang 8 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

83 

Ja, mer enn en gang 22 

Utmerket 2 

Meget god 4 

God 24 

Nokså god 40 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 85 

Dårlig 30 
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2.42  DPS AUST-AGDER VEST 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Aust-Agder Vest. Spørsmålene 

som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre 

(skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 84 69 

Opplevd ventetid 4 83 61 

Eksternt samarbeid 31 45 54 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Aust-

Agder Vest. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og pro-

sentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

85 74 12 11 78 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

85 85 3 5 92 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

74 69 12 23 66 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

57 63 22 24 54 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

81 71 10 22 69 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 0 0 0 0 0 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

22 57 27 13 60 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

17 54 31 20 49 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

83 66 13 31 56 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

83 73 3 27 69 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

83 72 2 32 66 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

82 68 7 33 60 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

32 66 21 20 60 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

83 70 11 22 67 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

84 76 5 18 76 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

83 71 9 21 70 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 82 71 11 19 70 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

84 72 10 16 74 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

81 67 11 28 61 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

81 60 22 19 59 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

83 60 21 20 59 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 70 62 19 29 53 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

57 57 33 10 57 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

45 54 30 32 38 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

82 68 11 26 63 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Aust-Agder Vest. 

Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompen-

sere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 1 

Noe dårligere enn forventet 17 

Som forventet 32 

Noe bedre enn forventet 27 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 85 

Mye bedre enn forventet 23 

Nei 24 

Ja, men ikke lenge 40 

Ja, ganske lenge 26 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 83 

Ja, altfor lenge 9 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 32 

Fra 7 til 12 måneder 17 

Fra 13 måneder til 3 år 31 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

83 

Mer enn tre år 13 

Bare én gang 17 

2-5 ganger 49 

6-12 ganger 30 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

81 

Mer enn 12 ganger 4 

Passe antall konsultasjoner 75 

Litt for få koonsultasjoner 19 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

74 

Altfor få konsultasjoner 6 

Ja 89 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 62 

Nei 11 

Ja 30 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

84 

Nei 70 

Ja 42 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

83 

Nei 58 

Helt frivillig 76 

Ganske frivillig 11 

Både/og 11 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

85 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 87 

Ja, én gang 7 

Ja, noen ganger 4 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

85 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 59 

Ja, én gang 22 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

81 

Ja, mer enn en gang 19 

Utmerket 0 

Meget god 14 

God 23 

Nokså god 34 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 80 

Dårlig 29 
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2.43  RINGERIKE SYKEHUS, VOKSENPSYKIATRISK 

POLIKLINIKK 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Ringerike sykehus, voksenpsykiatrisk 

poliklinikk. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall 

svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 155 71 

Opplevd ventetid 4 154 71 

Eksternt samarbeid 31 82 59 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Ringerike 

sykehus, voksenpsykiatrisk poliklinikk. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vek-

tet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på 

neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

156 75 9 14 77 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

156 86 0 7 93 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

123 75 8 14 78 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

107 63 20 26 54 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

151 72 5 32 62 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 37 44 38 43 19 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

32 47 35 35 30 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

28 51 31 43 26 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

154 69 8 36 56 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

155 73 6 27 67 

14 Hvordan fungerer du i familen nå, 151 69 6 32 62 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

153 67 8 36 56 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

43 64 20 15 65 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

154 72 6 21 73 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

154 77 5 15 80 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

153 71 4 31 64 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 143 77 3 16 81 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

152 77 3 19 79 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

152 60 22 27 51 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

140 66 14 24 62 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

150 68 13 26 62 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 116 64 12 35 53 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

100 66 19 21 61 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

82 59 24 28 48 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

152 73 6 25 69 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Ringerike sykehus, 

voksenpsykiatrisk poliklinikk. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategori-

er. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 1 

Noe dårligere enn forventet 12 

Som forventet 36 

Noe bedre enn forventet 32 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 155 

Mye bedre enn forventet 20 

Nei 26 

Ja, men ikke lenge 61 

Ja, ganske lenge 10 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 154 

Ja, altfor lenge 2 

Under 1 måned 2 

Fra 1 til 6 måneder 26 

Fra 7 til 12 måneder 18 

Fra 13 måneder til 3 år 31 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

156 

Mer enn tre år 23 

Bare én gang 8 

2-5 ganger 51 

6-12 ganger 30 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

151 

Mer enn 12 ganger 11 

Passe antall konsultasjoner 78 

Litt for få koonsultasjoner 17 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

148 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 92 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 122 

Nei 8 

Ja 26 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

153 

Nei 74 

Ja 35 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

153 

Nei 65 

Helt frivillig 69 

Ganske frivillig 18 

Både/og 10 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

156 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 88 

Ja, én gang 9 

Ja, noen ganger 2 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

156 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 72 

Ja, én gang 9 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

155 

Ja, mer enn en gang 20 

Utmerket 1 

Meget god 7 

God 18 

Nokså god 38 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 152 

Dårlig 36 
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2.44HALLINGDAL SJUKESTUGU, PSYKIATRISK 

POLIKLINIKK 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Hallingdal sjukestugu, psykiatrisk 

poliklinikk. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall 

svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 72 68 

Opplevd ventetid 4 72 70 

Eksternt samarbeid 31 46 58 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Hallingdal 

sjukestugu, psykiatrisk poliklinikk. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vek-

tet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på 

neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

76 73 10 16 74 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

74 82 3 9 87 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

60 73 5 25 69 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

46 56 27 33 40 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

72 70 9 25 66 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 16 38 44 24 32 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

17 46 43 25 32 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

15 53 25 33 42 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

73 63 10 36 53 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

72 80 3 12 85 

14 Hvordan fungerer du i familen nå, 70 71 3 40 57 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

72 71 5 32 64 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

25 64 20 20 60 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

72 71 6 25 69 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

73 75 10 8 81 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

70 67 14 19 68 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 66 76 5 13 82 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

72 77 1 20 79 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

70 54 28 28 44 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

63 56 28 21 51 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

66 66 16 24 61 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 55 56 27 28 45 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

49 57 31 24 45 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

46 58 32 18 51 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

72 72 9 18 72 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Hallingdal sjukestugu, 

psykiatrisk poliklinikk. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene 

er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 1 

Noe dårligere enn forventet 13 

Som forventet 40 

Noe bedre enn forventet 30 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 76 

Mye bedre enn forventet 15 

Nei 32 

Ja, men ikke lenge 45 

Ja, ganske lenge 14 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 72 

Ja, altfor lenge 9 

Under 1 måned 9 

Fra 1 til 6 måneder 25 

Fra 7 til 12 måneder 17 

Fra 13 måneder til 3 år 23 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

72 

Mer enn tre år 26 

Bare én gang 15 

2-5 ganger 51 

6-12 ganger 31 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

71 

Mer enn 12 ganger 3 

Passe antall konsultasjoner 83 

Litt for få koonsultasjoner 12 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

69 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 89 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 56 

Nei 11 

Ja 31 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

71 

Nei 69 

Ja 29 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

71 

Nei 71 

Helt frivillig 71 

Ganske frivillig 16 

Både/og 12 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

72 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 85 

Ja, én gang 10 

Ja, noen ganger 5 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

72 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 63 

Ja, én gang 10 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

73 

Ja, mer enn en gang 27 

Utmerket 4 

Meget god 8 

God 21 

Nokså god 48 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 74 

Dårlig 20 
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2.45  MODUM BAD 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Modum Bad. Spørsmålene som inn-

går i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-

100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 130 72 

Opplevd ventetid 4 131 68 

Eksternt samarbeid 31 69 57 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Modum Bad. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

129 77 10 10 81 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

129 92 0 1 99 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

118 77 2 20 78 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

66 55 28 37 35 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

121 74 8 24 68 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 28 48 38 26 36 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

19 53 24 30 46 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

24 54 25 28 46 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

131 68 8 33 59 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

130 76 5 19 76 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

127 70 5 35 61 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

128 66 10 35 56 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

40 58 25 26 49 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

129 70 8 24 68 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

129 81 1 17 81 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

129 71 7 27 66 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 126 76 6 19 76 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

129 77 4 21 75 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

129 65 15 23 62 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

118 65 15 32 53 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

124 70 13 21 66 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 85 60 16 33 51 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

66 69 15 20 65 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

69 57 29 22 49 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

128 69 11 26 63 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Modum Bad. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 0 

Noe dårligere enn forventet 9 

Som forventet 45 

Noe bedre enn forventet 26 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 129 

Mye bedre enn forventet 20 

Nei 29 

Ja, men ikke lenge 52 

Ja, ganske lenge 12 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 131 

Ja, altfor lenge 7 

Under 1 måned 4 

Fra 1 til 6 måneder 28 

Fra 7 til 12 måneder 15 

Fra 13 måneder til 3 år 27 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

130 

Mer enn tre år 26 

Bare én gang 9 

2-5 ganger 43 

6-12 ganger 38 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

129 

Mer enn 12 ganger 10 

Passe antall konsultasjoner 85 

Litt for få koonsultasjoner 11 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

127 

Altfor få konsultasjoner 4 

Ja 91 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 92 

Nei 9 

Ja 27 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

131 

Nei 73 

Ja 55 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

128 

Nei 45 

Helt frivillig 82 

Ganske frivillig 11 

Både/og 4 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

130 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 94 

Ja, én gang 3 

Ja, noen ganger 3 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

130 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 58 

Ja, én gang 12 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

131 

Ja, mer enn en gang 30 

Utmerket 1 

Meget god 10 

God 18 

Nokså god 44 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 132 

Dårlig 26 
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2.46DPS DIAKONHJEMMET SYKEHUS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Diakonhjemmet sykehus. 

Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-

nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 117 62 

Opplevd ventetid 4 121 67 

Eksternt samarbeid 31 61 43 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS 

Diakonhjemmet sykehus. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er 

best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

122 66 20 15 64 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

121 78 6 13 81 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

102 69 13 21 66 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

77 52 26 35 39 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

109 61 17 33 50 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 26 47 33 32 35 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

21 45 29 53 17 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

16 41 40 46 13 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

117 58 19 35 46 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

117 72 6 24 70 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

114 65 7 42 50 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

114 65 9 39 52 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

39 44 45 15 40 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

117 60 19 30 51 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

119 63 16 31 54 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

117 60 22 25 53 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 113 62 16 26 58 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

118 71 8 20 72 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

115 56 27 25 47 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

105 53 31 27 42 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

104 59 24 29 47 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 97 54 30 29 41 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

78 45 39 35 26 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

61 43 49 18 32 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

120 62 18 22 60 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Diakonhjemmet 

sykehus. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 10 

Noe dårligere enn forventet 13 

Som forventet 34 

Noe bedre enn forventet 28 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 122 

Mye bedre enn forventet 15 

Nei 35 

Ja, men ikke lenge 40 

Ja, ganske lenge 15 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 121 

Ja, altfor lenge 10 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 40 

Fra 7 til 12 måneder 17 

Fra 13 måneder til 3 år 21 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

121 

Mer enn tre år 17 

Bare én gang 15 

2-5 ganger 50 

6-12 ganger 31 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

114 

Mer enn 12 ganger 4 

Passe antall konsultasjoner 69 

Litt for få koonsultasjoner 20 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

115 

Altfor få konsultasjoner 11 

Ja 70 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 75 

Nei 30 

Ja 29 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

117 

Nei 71 

Ja 25 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

118 

Nei 75 

Helt frivillig 68 

Ganske frivillig 14 

Både/og 8 

Ganske tvunget 7 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

120 

Helt tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 84 

Ja, én gang 6 

Ja, noen ganger 8 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

120 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 54 

Ja, én gang 15 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

120 

Ja, mer enn en gang 31 

Utmerket 1 

Meget god 8 

God 29 

Nokså god 39 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 122 

Dårlig 23 
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2.47  TØYEN DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Tøyen DPS. Spørsmålene som inngår 

i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 97 59 

Opplevd ventetid 4 96 69 

Eksternt samarbeid 31 65 51 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Tøyen DPS. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

99 64 19 23 58 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

99 73 7 22 70 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

76 61 19 29 52 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

63 48 38 27 35 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

89 61 22 26 51 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 26 42 39 38 23 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

27 57 33 16 51 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

22 46 37 36 27 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

95 54 25 42 34 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

96 69 8 34 58 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

91 63 9 46 45 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

94 63 12 39 49 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

39 64 19 21 60 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

93 58 19 31 50 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

97 65 16 25 60 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

97 60 18 34 48 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 93 65 13 31 56 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

96 65 13 31 56 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

95 52 31 29 41 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

91 50 36 24 40 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

92 52 35 18 47 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 72 54 22 39 39 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

60 48 39 21 40 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

65 51 37 17 45 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

96 59 19 34 47 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Tøyen DPS. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 12 

Noe dårligere enn forventet 11 

Som forventet 27 

Noe bedre enn forventet 30 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 97 

Mye bedre enn forventet 19 

Nei 33 

Ja, men ikke lenge 46 

Ja, ganske lenge 17 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 96 

Ja, altfor lenge 4 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 44 

Fra 7 til 12 måneder 21 

Fra 13 måneder til 3 år 12 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

95 

Mer enn tre år 16 

Bare én gang 9 

2-5 ganger 53 

6-12 ganger 29 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

88 

Mer enn 12 ganger 9 

Passe antall konsultasjoner 57 

Litt for få koonsultasjoner 28 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

89 

Altfor få konsultasjoner 15 

Ja 68 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 68 

Nei 32 

Ja 36 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

98 

Nei 64 

Ja 33 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

96 

Nei 67 

Helt frivillig 63 

Ganske frivillig 19 

Både/og 13 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

98 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 71 

Ja, én gang 13 

Ja, noen ganger 13 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

97 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 60 

Ja, én gang 18 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

97 

Ja, mer enn en gang 22 

Utmerket 5 

Meget god 3 

God 26 

Nokså god 30 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 97 

Dårlig 36 
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2.48  LOVISENBERG DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Lovisenberg DPS. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 140 63 

Opplevd ventetid 4 139 69 

Eksternt samarbeid 31 75 54 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Lovisenberg 

DPS. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel 

negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

143 69 15 19 66 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

142 80 8 10 82 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

116 70 10 21 68 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

92 51 35 27 38 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

123 66 14 31 55 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 43 47 33 38 29 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

18 43 48 14 38 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

32 45 42 25 33 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

138 57 20 35 44 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

140 68 10 28 62 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

133 63 9 44 47 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

138 64 10 36 54 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

37 64 17 20 63 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

137 62 19 27 54 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

138 67 14 23 64 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

135 66 12 25 63 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 131 70 9 23 68 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

139 72 8 22 70 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

136 55 25 32 42 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

128 58 23 29 49 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

129 52 33 28 39 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 104 56 22 36 42 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

81 50 36 25 39 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

75 54 36 17 47 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

143 58 26 24 50 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Lovisenberg DPS. An-

tall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 6 

Noe dårligere enn forventet 19 

Som forventet 30 

Noe bedre enn forventet 24 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 140 

Mye bedre enn forventet 21 

Nei 32 

Ja, men ikke lenge 42 

Ja, ganske lenge 20 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 139 

Ja, altfor lenge 5 

Under 1 måned 9 

Fra 1 til 6 måneder 41 

Fra 7 til 12 måneder 17 

Fra 13 måneder til 3 år 21 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

139 

Mer enn tre år 13 

Bare én gang 11 

2-5 ganger 37 

6-12 ganger 38 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

137 

Mer enn 12 ganger 13 

Passe antall konsultasjoner 78 

Litt for få koonsultasjoner 14 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

133 

Altfor få konsultasjoner 9 

Ja 81 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 97 

Nei 19 

Ja 31 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

138 

Nei 69 

Ja 32 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

134 

Nei 68 

Helt frivillig 72 

Ganske frivillig 10 

Både/og 11 

Ganske tvunget 5 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

139 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 77 

Ja, én gang 10 

Ja, noen ganger 11 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

140 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 58 

Ja, én gang 14 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

141 

Ja, mer enn en gang 28 

Utmerket 3 

Meget god 6 

God 18 

Nokså god 41 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 142 

Dårlig 31 
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2.49HELSE STAVANGER, SPESIALAVDELING FOR VOKSNE 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Helse Stavanger, spesialavdeling for 

voksne. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar 

og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kom-

pensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 94 63 

Opplevd ventetid 4 96 73 

Eksternt samarbeid 31 53 55 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Helse 

Stavanger, spesialavdeling for voksne. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vek-

tet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på 

neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

96 67 17 16 66 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

95 77 5 17 78 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

69 67 11 27 62 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

56 54 25 39 35 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

91 61 17 35 48 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 48 59 27 21 52 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

34 46 38 30 31 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

29 63 21 22 57 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

96 62 21 23 56 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

95 72 12 16 72 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

95 67 10 33 57 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

93 65 12 27 60 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

40 55 26 26 48 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

95 59 22 22 56 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

94 67 15 20 65 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

92 66 15 21 63 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 90 72 11 13 76 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

93 73 12 12 76 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

92 54 28 32 40 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

88 54 29 22 49 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

87 57 30 20 50 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 69 52 33 23 44 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

56 57 26 19 55 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

53 55 34 17 49 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

95 62 18 24 58 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Helse Stavanger, 

spesialavdeling for voksne. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategori-

er. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 8 

Noe dårligere enn forventet 14 

Som forventet 32 

Noe bedre enn forventet 28 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 96 

Mye bedre enn forventet 19 

Nei 35 

Ja, men ikke lenge 52 

Ja, ganske lenge 6 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 96 

Ja, altfor lenge 8 

Under 1 måned 4 

Fra 1 til 6 måneder 40 

Fra 7 til 12 måneder 14 

Fra 13 måneder til 3 år 24 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

95 

Mer enn tre år 17 

Bare én gang 11 

2-5 ganger 32 

6-12 ganger 33 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

88 

Mer enn 12 ganger 24 

Passe antall konsultasjoner 71 

Litt for få koonsultasjoner 20 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

85 

Altfor få konsultasjoner 9 

Ja 75 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 69 

Nei 25 

Ja 32 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

96 

Nei 68 

Ja 36 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

96 

Nei 64 

Helt frivillig 59 

Ganske frivillig 18 

Både/og 13 

Ganske tvunget 5 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

97 

Helt tvunget 5 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 73 

Ja, én gang 11 

Ja, noen ganger 10 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

97 

Ja, mange ganger 6 

Nei, aldri 51 

Ja, én gang 18 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

97 

Ja, mer enn en gang 31 

Utmerket 3 

Meget god 13 

God 25 

Nokså god 37 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 97 

Dårlig 22 
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2.50  DALANE DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Dalane DPS. Spørsmålene som inngår 

i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 109 69 

Opplevd ventetid 4 108 77 

Eksternt samarbeid 31 40 60 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Dalane DPS. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

108 74 14 11 75 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

109 86 2 4 94 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

90 77 3 16 81 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

51 65 15 25 59 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

106 71 9 26 65 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 18 54 21 32 48 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

25 58 23 33 44 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

44 63 15 30 54 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

107 69 9 30 60 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

106 80 4 14 82 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

102 75 5 23 72 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

104 72 6 27 66 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

31 65 20 17 62 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

109 68 14 21 65 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

109 73 11 14 75 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

108 68 9 32 60 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 103 71 11 16 73 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

109 75 7 19 74 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

105 58 24 32 44 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

100 62 18 28 55 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

101 64 17 27 57 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 65 66 15 26 60 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

54 55 28 24 48 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

40 60 23 17 60 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

106 73 5 25 70 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Dalane DPS. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 1 

Noe dårligere enn forventet 14 

Som forventet 31 

Noe bedre enn forventet 26 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 109 

Mye bedre enn forventet 27 

Nei 39 

Ja, men ikke lenge 56 

Ja, ganske lenge 5 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 108 

Ja, altfor lenge 0 

Under 1 måned 4 

Fra 1 til 6 måneder 41 

Fra 7 til 12 måneder 18 

Fra 13 måneder til 3 år 24 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

108 

Mer enn tre år 14 

Bare én gang 18 

2-5 ganger 48 

6-12 ganger 29 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

106 

Mer enn 12 ganger 5 

Passe antall konsultasjoner 78 

Litt for få koonsultasjoner 12 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

105 

Altfor få konsultasjoner 10 

Ja 84 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 78 

Nei 16 

Ja 36 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

109 

Nei 64 

Ja 39 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

109 

Nei 61 

Helt frivillig 75 

Ganske frivillig 20 

Både/og 4 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

109 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 86 

Ja, én gang 7 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

109 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 74 

Ja, én gang 9 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

108 

Ja, mer enn en gang 17 

Utmerket 2 

Meget god 12 

God 36 

Nokså god 32 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 108 

Dårlig 18 
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2.51  SANDNES DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Sandnes DPS. Spørsmålene som inn-

går i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-

100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 111 66 

Opplevd ventetid 4 110 69 

Eksternt samarbeid 31 60 60 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Sandnes DPS. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

111 72 9 16 74 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

112 84 2 5 93 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

90 66 11 30 60 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

73 64 15 27 58 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

101 67 11 31 58 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 31 54 31 29 40 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

25 50 38 19 43 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

22 61 22 23 55 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

109 66 11 32 57 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

109 76 8 15 76 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

106 73 6 28 66 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

109 70 9 27 63 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

39 64 19 14 66 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

112 66 7 33 60 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

112 70 10 22 68 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

110 64 14 27 59 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 108 69 9 20 71 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

111 74 7 17 76 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

110 56 22 30 48 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

102 55 28 26 45 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

106 59 23 26 50 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 88 61 16 34 51 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

75 56 27 26 47 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

60 60 32 11 57 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

110 69 8 29 63 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Sandnes DPS. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 6 

Noe dårligere enn forventet 14 

Som forventet 42 

Noe bedre enn forventet 23 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 111 

Mye bedre enn forventet 16 

Nei 30 

Ja, men ikke lenge 51 

Ja, ganske lenge 14 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 110 

Ja, altfor lenge 5 

Under 1 måned 3 

Fra 1 til 6 måneder 19 

Fra 7 til 12 måneder 20 

Fra 13 måneder til 3 år 21 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

110 

Mer enn tre år 37 

Bare én gang 24 

2-5 ganger 52 

6-12 ganger 21 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

104 

Mer enn 12 ganger 3 

Passe antall konsultasjoner 79 

Litt for få koonsultasjoner 17 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

107 

Altfor få konsultasjoner 4 

Ja 88 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 68 

Nei 12 

Ja 29 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

109 

Nei 71 

Ja 27 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

110 

Nei 73 

Helt frivillig 77 

Ganske frivillig 13 

Både/og 10 

Ganske tvunget 0 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

111 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 91 

Ja, én gang 3 

Ja, noen ganger 4 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

111 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 70 

Ja, én gang 7 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

111 

Ja, mer enn en gang 23 

Utmerket 2 

Meget god 8 

God 35 

Nokså god 36 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 112 

Dårlig 19 
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2.52  RYFYLKE DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Ryfylke DPS. Spørsmålene som inn-

går i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-

100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 60 66 

Opplevd ventetid 4 60 67 

Eksternt samarbeid 31 36 58 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Ryfylke DPS. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

60 73 8 19 73 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

60 81 5 13 83 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

48 70 10 18 72 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

41 57 22 26 52 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

53 68 12 26 62 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 23 50 36 21 43 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

19 64 25 9 66 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

20 56 31 25 44 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

60 65 13 29 57 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

60 78 1 23 75 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

58 72 3 34 63 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

58 72 7 28 65 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

25 65 17 21 63 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

60 63 12 33 55 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

60 73 9 18 73 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

59 67 11 26 63 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 56 69 6 32 61 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

60 74 7 21 72 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

59 64 18 27 55 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

58 55 32 16 52 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

56 52 32 30 38 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 48 55 23 35 42 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

39 50 27 30 42 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

36 58 30 14 55 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

60 68 9 26 65 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Ryfylke DPS. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 5 

Noe dårligere enn forventet 10 

Som forventet 43 

Noe bedre enn forventet 21 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 60 

Mye bedre enn forventet 22 

Nei 24 

Ja, men ikke lenge 57 

Ja, ganske lenge 16 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 60 

Ja, altfor lenge 3 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 42 

Fra 7 til 12 måneder 23 

Fra 13 måneder til 3 år 14 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

60 

Mer enn tre år 15 

Bare én gang 14 

2-5 ganger 46 

6-12 ganger 32 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

57 

Mer enn 12 ganger 8 

Passe antall konsultasjoner 75 

Litt for få koonsultasjoner 18 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

57 

Altfor få konsultasjoner 6 

Ja 86 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 43 

Nei 14 

Ja 33 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

60 

Nei 67 

Ja 31 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

60 

Nei 69 

Helt frivillig 80 

Ganske frivillig 8 

Både/og 6 

Ganske tvunget 6 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

60 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 78 

Ja, én gang 10 

Ja, noen ganger 10 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

59 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 57 

Ja, én gang 13 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

60 

Ja, mer enn en gang 30 

Utmerket 0 

Meget god 12 

God 25 

Nokså god 43 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 58 

Dårlig 20 
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2.53  SOLA DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Sola DPS. Spørsmålene som inngår i 

indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 115 67 

Opplevd ventetid 4 115 70 

Eksternt samarbeid 31 46 57 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Sola DPS. An-

tall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel negati-

ve, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

116 72 12 15 73 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

116 81 2 15 83 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

87 71 10 19 71 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

64 64 7 40 53 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

109 67 15 24 60 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 23 44 44 32 24 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

24 50 37 13 50 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

34 57 26 32 42 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

111 67 10 31 59 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

112 76 6 18 75 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

113 73 6 27 68 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

113 68 8 32 59 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

35 67 14 19 67 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

115 67 13 21 66 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

114 70 9 26 65 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

115 65 15 26 58 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 108 71 8 28 65 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

112 77 4 15 82 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

114 60 21 23 56 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

101 58 24 24 52 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

106 60 22 25 52 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 87 58 23 30 46 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

65 62 22 18 60 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

46 57 31 17 52 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

114 71 10 18 73 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Sola DPS. Antall svar 

og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for fra-

fall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 4 

Noe dårligere enn forventet 14 

Som forventet 27 

Noe bedre enn forventet 33 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 115 

Mye bedre enn forventet 23 

Nei 30 

Ja, men ikke lenge 57 

Ja, ganske lenge 10 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 115 

Ja, altfor lenge 2 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 38 

Fra 7 til 12 måneder 26 

Fra 13 måneder til 3 år 19 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

113 

Mer enn tre år 11 

Bare én gang 15 

2-5 ganger 49 

6-12 ganger 27 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

109 

Mer enn 12 ganger 10 

Passe antall konsultasjoner 77 

Litt for få koonsultasjoner 14 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

110 

Altfor få konsultasjoner 9 

Ja 76 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 79 

Nei 24 

Ja 37 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

111 

Nei 63 

Ja 36 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

112 

Nei 64 

Helt frivillig 73 

Ganske frivillig 16 

Både/og 4 

Ganske tvunget 5 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

113 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 86 

Ja, én gang 7 

Ja, noen ganger 6 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

115 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 69 

Ja, én gang 12 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

114 

Ja, mer enn en gang 20 

Utmerket 0 

Meget god 10 

God 31 

Nokså god 40 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 113 

Dårlig 19 
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2.54  STAVANGER DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Stavanger DPS. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 121 63 

Opplevd ventetid 4 118 61 

Eksternt samarbeid 31 59 42 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Stavanger DPS. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

119 64 16 21 63 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

119 78 6 13 81 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

104 63 19 23 58 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

79 56 29 28 44 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

116 64 17 31 53 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 26 44 38 32 30 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

25 47 38 41 21 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

31 42 53 26 21 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

120 63 15 34 51 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

120 76 5 17 78 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

118 69 7 34 59 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

117 69 10 29 60 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

33 51 34 22 44 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

119 63 17 24 59 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

120 68 11 25 64 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

120 61 17 32 51 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 115 66 13 27 59 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

116 70 11 23 66 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

116 56 30 26 44 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

109 51 29 35 36 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

110 54 26 40 34 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 93 56 26 32 42 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

77 48 36 30 33 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

59 42 48 24 28 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

121 63 14 32 54 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Stavanger DPS. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 7 

Noe dårligere enn forventet 17 

Som forventet 36 

Noe bedre enn forventet 22 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 117 

Mye bedre enn forventet 18 

Nei 24 

Ja, men ikke lenge 48 

Ja, ganske lenge 14 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 118 

Ja, altfor lenge 14 

Under 1 måned 4 

Fra 1 til 6 måneder 29 

Fra 7 til 12 måneder 24 

Fra 13 måneder til 3 år 22 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

118 

Mer enn tre år 21 

Bare én gang 15 

2-5 ganger 50 

6-12 ganger 28 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

115 

Mer enn 12 ganger 7 

Passe antall konsultasjoner 63 

Litt for få koonsultasjoner 26 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

112 

Altfor få konsultasjoner 11 

Ja 76 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 83 

Nei 24 

Ja 37 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

120 

Nei 63 

Ja 44 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

117 

Nei 56 

Helt frivillig 68 

Ganske frivillig 21 

Både/og 6 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

121 

Helt tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 81 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 6 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

118 

Ja, mange ganger 5 

Nei, aldri 61 

Ja, én gang 13 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

118 

Ja, mer enn en gang 26 

Utmerket 5 

Meget god 12 

God 18 

Nokså god 42 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 120 

Dårlig 23 
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2.55  HELSE STAVANGER, AVDELING FOR UNGE VOKSNE 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Helse Stavanger, avdeling for unge 

voksne. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar 

og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kom-

pensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 47 67 

Opplevd ventetid 4 44 82 

Eksternt samarbeid 31 38 74 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Helse 

Stavanger, avdeling for unge voksne. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vek-

tet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på 

neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

46 73 13 9 78 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

47 78 6 12 82 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

43 68 10 26 64 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

43 60 17 31 51 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

45 62 19 24 56 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 15 33 63 19 18 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

23 53 33 28 39 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

0 0 0 0 0 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

46 68 8 31 61 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

45 81 6 15 79 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

44 73 4 30 66 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

45 71 12 21 67 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

31 65 19 21 60 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

47 71 7 16 77 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

44 66 10 22 68 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

45 63 13 30 57 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 44 78 8 11 82 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

44 73 9 20 71 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

45 67 13 28 59 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

46 60 21 33 46 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

46 49 31 33 37 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 45 62 13 43 44 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

44 47 39 24 37 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

38 74 13 13 74 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

45 69 9 21 70 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Helse Stavanger, 

avdeling for unge voksne. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategori-

er. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 6 

Noe dårligere enn forventet 9 

Som forventet 33 

Noe bedre enn forventet 31 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 47 

Mye bedre enn forventet 21 

Nei 51 

Ja, men ikke lenge 46 

Ja, ganske lenge 0 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 44 

Ja, altfor lenge 2 

Under 1 måned 0 

Fra 1 til 6 måneder 9 

Fra 7 til 12 måneder 13 

Fra 13 måneder til 3 år 39 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

46 

Mer enn tre år 38 

Bare én gang 15 

2-5 ganger 37 

6-12 ganger 33 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

45 

Mer enn 12 ganger 15 

Passe antall konsultasjoner 82 

Litt for få koonsultasjoner 16 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

42 

Altfor få konsultasjoner 3 

Ja 69 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 33 

Nei 31 

Ja 41 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

46 

Nei 59 

Ja 41 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

47 

Nei 59 

Helt frivillig 45 

Ganske frivillig 25 

Både/og 17 

Ganske tvunget 11 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

47 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 70 

Ja, én gang 7 

Ja, noen ganger 17 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

47 

Ja, mange ganger 6 

Nei, aldri 25 

Ja, én gang 22 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

41 

Ja, mer enn en gang 53 

Utmerket 3 

Meget god 13 

God 24 

Nokså god 35 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 46 

Dårlig 24 
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2.56  HELSE STAVANGER, PSYKIATRISK UNGDOMSTEAM 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Helse Stavanger, psykiatrisk 

ungdomsteam. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall 

svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 47 62 

Opplevd ventetid 4 46 64 

Eksternt samarbeid 31 42 59 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Helse 

Stavanger, psykiatrisk ungdomsteam. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vek-

tet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på 

neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

47 67 4 35 61 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

47 78 2 18 80 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

44 53 29 39 33 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

24 44 52 16 32 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

46 63 17 30 53 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 0 0 0 0 0 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

0 0 0 0 0 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

15 36 55 25 20 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

45 54 27 34 39 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

46 73 12 22 66 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

46 74 2 41 57 



 

225 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

46 67 9 39 51 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

20 70 6 21 72 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

47 65 9 29 63 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

47 67 8 32 59 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

47 59 16 34 50 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 46 68 6 30 65 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

47 65 15 29 56 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

47 61 18 27 55 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

45 52 25 39 35 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

44 51 27 36 37 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 35 58 15 37 48 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

26 49 25 47 28 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

42 59 27 26 48 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

46 59 17 34 49 

 

 



 

226 

Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Helse Stavanger, 

psykiatrisk ungdomsteam. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategori-

er. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 0 

Noe dårligere enn forventet 22 

Som forventet 36 

Noe bedre enn forventet 36 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 47 

Mye bedre enn forventet 5 

Nei 13 

Ja, men ikke lenge 62 

Ja, ganske lenge 22 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 46 

Ja, altfor lenge 3 

Under 1 måned 0 

Fra 1 til 6 måneder 30 

Fra 7 til 12 måneder 14 

Fra 13 måneder til 3 år 12 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

46 

Mer enn tre år 45 

Bare én gang 16 

2-5 ganger 33 

6-12 ganger 37 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

46 

Mer enn 12 ganger 14 

Passe antall konsultasjoner 84 

Litt for få koonsultasjoner 11 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

43 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 77 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 36 

Nei 23 

Ja 27 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

47 

Nei 73 

Ja 49 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

47 

Nei 51 

Helt frivillig 47 

Ganske frivillig 10 

Både/og 32 

Ganske tvunget 10 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

47 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 77 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 15 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

47 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 54 

Ja, én gang 23 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

46 

Ja, mer enn en gang 23 

Utmerket 6 

Meget god 12 

God 13 

Nokså god 32 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 46 

Dårlig 36 
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2.57  STORD DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Stord DPS. Spørsmålene som inngår i 

indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 98 64 

Opplevd ventetid 4 98 63 

Eksternt samarbeid 31 58 58 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Stord DPS. An-

tall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel negati-

ve, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

97 67 15 22 64 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

98 83 3 9 89 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

82 74 7 18 75 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

62 57 21 29 49 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

95 60 20 33 47 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 27 42 50 21 29 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

21 56 23 30 47 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

26 53 30 27 43 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

96 61 16 35 49 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

96 71 9 22 69 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

94 67 5 43 53 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

94 67 8 36 57 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

36 62 21 23 56 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

98 64 13 28 59 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

97 72 8 17 75 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

98 64 9 37 53 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 92 68 7 32 62 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

98 73 2 24 75 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

95 60 19 28 53 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

88 53 29 34 37 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

88 57 31 23 46 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 70 53 23 39 38 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

60 60 23 18 58 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

58 58 31 17 52 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

96 66 10 34 56 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Stord DPS. Antall svar 

og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for fra-

fall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 3 

Noe dårligere enn forventet 15 

Som forventet 43 

Noe bedre enn forventet 20 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 96 

Mye bedre enn forventet 19 

Nei 25 

Ja, men ikke lenge 47 

Ja, ganske lenge 18 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 98 

Ja, altfor lenge 11 

Under 1 måned 14 

Fra 1 til 6 måneder 38 

Fra 7 til 12 måneder 21 

Fra 13 måneder til 3 år 18 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

97 

Mer enn tre år 9 

Bare én gang 18 

2-5 ganger 49 

6-12 ganger 25 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

96 

Mer enn 12 ganger 8 

Passe antall konsultasjoner 65 

Litt for få koonsultasjoner 30 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

92 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 83 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 68 

Nei 17 

Ja 18 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

94 

Nei 82 

Ja 25 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

96 

Nei 75 

Helt frivillig 72 

Ganske frivillig 17 

Både/og 10 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

98 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 83 

Ja, én gang 9 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

97 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 66 

Ja, én gang 13 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

97 

Ja, mer enn en gang 21 

Utmerket 3 

Meget god 5 

God 23 

Nokså god 39 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 95 

Dårlig 29 
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2.58  FOLGEFONN DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Folgefonn DPS. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 100 71 

Opplevd ventetid 4 100 74 

Eksternt samarbeid 31 46 58 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Folgefonn DPS. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

103 76 9 13 78 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

103 87 2 6 92 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

85 79 2 18 79 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

62 65 15 26 58 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

98 71 10 24 65 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 0 0 0 0 0 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

0 0 0 0 0 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

24 49 18 64 18 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

99 68 13 21 66 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

97 79 2 20 78 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

94 73 2 33 65 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

97 71 5 31 64 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

28 51 39 17 44 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

101 72 6 17 77 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

101 78 5 20 75 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

100 71 9 23 68 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 95 72 5 25 70 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

100 78 3 20 77 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

98 63 17 25 58 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

84 66 8 35 57 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

86 65 13 26 61 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 72 56 25 31 44 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

61 50 39 18 43 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

46 58 26 29 44 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

101 73 9 16 75 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Folgefonn DPS. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 3 

Noe dårligere enn forventet 10 

Som forventet 40 

Noe bedre enn forventet 27 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 103 

Mye bedre enn forventet 20 

Nei 36 

Ja, men ikke lenge 53 

Ja, ganske lenge 8 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 100 

Ja, altfor lenge 3 

Under 1 måned 4 

Fra 1 til 6 måneder 30 

Fra 7 til 12 måneder 23 

Fra 13 måneder til 3 år 20 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

100 

Mer enn tre år 23 

Bare én gang 7 

2-5 ganger 75 

6-12 ganger 15 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

99 

Mer enn 12 ganger 3 

Passe antall konsultasjoner 85 

Litt for få koonsultasjoner 12 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

94 

Altfor få konsultasjoner 3 

Ja 88 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 68 

Nei 12 

Ja 19 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

96 

Nei 81 

Ja 22 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

97 

Nei 78 

Helt frivillig 73 

Ganske frivillig 13 

Både/og 6 

Ganske tvunget 4 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

100 

Helt tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 88 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 3 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

100 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 65 

Ja, én gang 16 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

101 

Ja, mer enn en gang 19 

Utmerket 1 

Meget god 9 

God 32 

Nokså god 36 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 102 

Dårlig 22 
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2.59  HAUGALAND DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Haugaland DPS. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 116 64 

Opplevd ventetid 4 118 65 

Eksternt samarbeid 31 61 44 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Haugaland 

DPS. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel 

negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

118 71 11 24 65 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

118 80 5 9 85 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

90 64 12 29 59 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

80 61 23 20 57 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

115 64 16 32 52 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 30 43 44 26 31 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

29 50 40 15 44 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

37 49 32 36 33 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

116 64 13 33 54 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

116 76 5 23 73 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

117 69 9 30 60 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

117 68 11 29 61 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

41 53 35 10 55 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

116 62 13 35 53 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

114 68 18 18 64 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

114 63 19 24 57 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 111 67 15 20 65 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

113 74 10 16 74 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

111 57 28 21 51 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

106 51 34 22 44 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

108 53 31 27 42 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 83 50 35 34 31 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

69 46 43 24 33 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

61 44 51 14 35 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

114 63 16 31 54 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Haugaland DPS. An-

tall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 8 

Noe dårligere enn forventet 18 

Som forventet 25 

Noe bedre enn forventet 25 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 118 

Mye bedre enn forventet 25 

Nei 26 

Ja, men ikke lenge 52 

Ja, ganske lenge 13 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 118 

Ja, altfor lenge 9 

Under 1 måned 3 

Fra 1 til 6 måneder 39 

Fra 7 til 12 måneder 25 

Fra 13 måneder til 3 år 22 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

118 

Mer enn tre år 10 

Bare én gang 13 

2-5 ganger 39 

6-12 ganger 39 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

113 

Mer enn 12 ganger 9 

Passe antall konsultasjoner 75 

Litt for få koonsultasjoner 18 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

110 

Altfor få konsultasjoner 7 

Ja 69 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 81 

Nei 31 

Ja 20 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

116 

Nei 80 

Ja 26 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

116 

Nei 74 

Helt frivillig 61 

Ganske frivillig 21 

Både/og 13 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

117 

Helt tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 73 

Ja, én gang 9 

Ja, noen ganger 14 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

117 

Ja, mange ganger 4 

Nei, aldri 56 

Ja, én gang 13 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

116 

Ja, mer enn en gang 30 

Utmerket 3 

Meget god 3 

God 28 

Nokså god 44 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 116 

Dårlig 21 

 



 

240 

2.60  SEKSJON FOR SPESIALISERTE 

SJUKEHUSFUNKSJONAR, HAUGESUND 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Seksjon for spesialiserte 

sjukehusfunksjonar, Haugesund. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen 

sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tal-

lene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 40 61 

Opplevd ventetid 4 45 63 

Eksternt samarbeid 31 21 52 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Seksjon for 

spesialiserte sjukehusfunksjonar, Haugesund. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene 

er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fort-

setter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

45 65 12 31 56 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

44 80 2 13 85 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

36 58 17 38 45 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

20 57 26 32 42 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

35 66 16 24 60 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 20 67 15 30 54 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

16 59 17 45 38 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

21 56 23 29 48 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

44 61 23 26 52 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

43 70 4 31 65 

14 Hvordan fungerer du i familen nå, 42 63 7 52 42 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

43 60 8 58 34 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

23 62 11 28 61 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

40 59 17 37 46 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

40 67 6 33 60 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

40 58 22 29 50 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 38 64 5 48 47 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

40 64 9 35 56 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

38 51 22 48 30 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

39 53 31 34 35 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

37 60 20 36 44 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 26 47 30 39 31 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

19 50 30 42 28 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

21 52 31 30 38 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

40 61 13 33 53 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Seksjon for 

spesialiserte sjukehusfunksjonar, Haugesund. Antall svar og prosentandeler i ulike 

svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av 

brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 6 

Noe dårligere enn forventet 16 

Som forventet 37 

Noe bedre enn forventet 22 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 44 

Mye bedre enn forventet 18 

Nei 25 

Ja, men ikke lenge 46 

Ja, ganske lenge 12 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 45 

Ja, altfor lenge 16 

Under 1 måned 4 

Fra 1 til 6 måneder 30 

Fra 7 til 12 måneder 18 

Fra 13 måneder til 3 år 25 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

44 

Mer enn tre år 23 

Bare én gang 19 

2-5 ganger 36 

6-12 ganger 44 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

41 

Mer enn 12 ganger 0 

Passe antall konsultasjoner 70 

Litt for få koonsultasjoner 25 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

40 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 86 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 33 

Nei 14 

Ja 30 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

43 

Nei 70 

Ja 26 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

43 

Nei 74 

Helt frivillig 65 

Ganske frivillig 22 

Både/og 11 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

45 

Ganske tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Helt tvunget 2 

Nei, aldri 78 

Ja, én gang 9 

Ja, noen ganger 11 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

44 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 58 

Ja, én gang 14 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

41 

Ja, mer enn en gang 27 

Utmerket 6 

Meget god 4 

God 35 

Nokså god 29 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 41 

Dårlig 26 
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2.61  VOSS VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Voss voksenpsykiatrisk poliklinikk. 

Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-

nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 112 70 

Opplevd ventetid 4 112 76 

Eksternt samarbeid 31 62 68 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Voss 

voksenpsykiatrisk poliklinikk. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 

er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

114 73 11 12 76 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

115 86 2 6 92 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

95 81 3 8 89 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

81 58 21 30 48 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

110 69 14 20 66 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 21 53 26 34 39 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

34 58 23 25 52 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

32 49 35 26 38 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

114 68 12 27 61 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

111 80 4 13 82 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

106 73 6 28 66 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

107 68 12 26 61 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

52 68 10 27 63 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

110 75 5 19 77 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

110 74 9 16 75 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

109 68 15 19 66 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 104 72 8 19 73 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

109 76 3 23 74 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

109 61 20 25 55 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

101 60 22 27 51 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

109 60 19 34 47 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 92 52 26 37 37 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

85 59 22 26 52 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

62 68 20 15 65 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

114 68 14 16 70 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Voss 

voksenpsykiatrisk poliklinikk. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategori-

er. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 3 

Noe dårligere enn forventet 11 

Som forventet 35 

Noe bedre enn forventet 21 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 113 

Mye bedre enn forventet 30 

Nei 39 

Ja, men ikke lenge 51 

Ja, ganske lenge 8 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 112 

Ja, altfor lenge 2 

Under 1 måned 3 

Fra 1 til 6 måneder 22 

Fra 7 til 12 måneder 18 

Fra 13 måneder til 3 år 26 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

110 

Mer enn tre år 31 

Bare én gang 25 

2-5 ganger 48 

6-12 ganger 20 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

109 

Mer enn 12 ganger 8 

Passe antall konsultasjoner 86 

Litt for få koonsultasjoner 13 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

107 

Altfor få konsultasjoner 2 

Ja 87 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 95 

Nei 13 

Ja 20 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

111 

Nei 80 

Ja 32 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

110 

Nei 68 

Helt frivillig 69 

Ganske frivillig 20 

Både/og 8 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

113 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 91 

Ja, én gang 1 

Ja, noen ganger 6 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

113 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 55 

Ja, én gang 23 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

112 

Ja, mer enn en gang 22 

Utmerket 3 

Meget god 10 

God 29 

Nokså god 32 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 115 

Dårlig 26 
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2.62  DPS KLINIKKEN HELSE BERGEN 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS klinikken Helse Bergen. Spørs-

målene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennom-

snittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for fra-

fall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 134 65 

Opplevd ventetid 4 129 63 

Eksternt samarbeid 31 82 62 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS klinikken 

Helse Bergen. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og pro-

sentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

134 71 13 17 70 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

135 79 4 10 86 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

113 72 6 22 72 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

87 53 23 43 34 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

129 68 11 27 62 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 33 44 34 47 19 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

27 58 21 41 38 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

32 52 23 50 27 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

133 64 13 34 54 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

135 75 6 18 76 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

131 70 6 31 63 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

131 69 9 29 61 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

43 58 26 19 55 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

131 62 19 30 52 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

132 66 15 22 63 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

132 64 12 34 55 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 126 70 11 21 68 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

131 75 2 23 75 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

129 57 24 33 43 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

121 54 28 29 43 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

126 58 22 28 50 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 100 55 24 34 42 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

83 57 26 24 49 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

82 62 20 25 55 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

132 64 17 22 61 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS klinikken Helse 

Bergen. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 4 

Noe dårligere enn forventet 11 

Som forventet 37 

Noe bedre enn forventet 30 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 133 

Mye bedre enn forventet 17 

Nei 19 

Ja, men ikke lenge 58 

Ja, ganske lenge 15 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 129 

Ja, altfor lenge 8 

Under 1 måned 5 

Fra 1 til 6 måneder 27 

Fra 7 til 12 måneder 19 

Fra 13 måneder til 3 år 30 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

131 

Mer enn tre år 19 

Bare én gang 15 

2-5 ganger 47 

6-12 ganger 28 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

127 

Mer enn 12 ganger 11 

Passe antall konsultasjoner 74 

Litt for få koonsultasjoner 19 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

127 

Altfor få konsultasjoner 7 

Ja 76 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 100 

Nei 24 

Ja 27 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

130 

Nei 73 

Ja 36 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

132 

Nei 64 

Helt frivillig 67 

Ganske frivillig 18 

Både/og 8 

Ganske tvunget 4 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

133 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 82 

Ja, én gang 6 

Ja, noen ganger 11 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

134 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 64 

Ja, én gang 11 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

131 

Ja, mer enn en gang 25 

Utmerket 1 

Meget god 4 

God 33 

Nokså god 38 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 132 

Dårlig 23 
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2.63 SPESIALISTPOLIKLINIKK FOR SPISEFORSTYRRELSER, 

HELSE BERGEN 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Spesialistpoliklinikk for 

spiseforstyrrelser, Helse Bergen. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen 

sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tal-

lene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 31 62 

Opplevd ventetid 4 29 57 

Eksternt samarbeid 31 20 61 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for 

Spesialistpoliklinikk for spiseforstyrrelser, Helse Bergen. Antall svar, gjennomsnitts-

skåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive 

svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

31 63 13 44 44 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

31 76 0 24 76 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

21 67 6 29 65 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

0 0 0 0 0 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

25 67 16 32 52 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 20 53 26 39 35 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

0 0 0 0 0 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

18 72 11 22 67 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

30 58 24 34 43 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

30 70 11 28 61 

14 Hvordan fungerer du i familen nå, 30 57 7 62 30 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

30 61 16 37 46 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

0 0 0 0 0 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

31 55 29 32 39 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

31 69 14 21 64 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

31 53 34 20 46 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 31 66 10 33 57 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

31 71 3 30 67 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

31 54 25 42 33 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

28 49 35 31 34 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

28 65 8 39 53 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 0 0 0 0 0 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

0 0 0 0 0 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

20 61 22 13 65 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

30 57 12 46 42 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Spesialistpoliklinikk 

for spiseforstyrrelser, Helse Bergen. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkate-

gorier. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 0 

Noe dårligere enn forventet 33 

Som forventet 21 

Noe bedre enn forventet 29 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 30 

Mye bedre enn forventet 17 

Nei 21 

Ja, men ikke lenge 48 

Ja, ganske lenge 17 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 29 

Ja, altfor lenge 13 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 31 

Fra 7 til 12 måneder 24 

Fra 13 måneder til 3 år 32 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

30 

Mer enn tre år 7 

Bare én gang 19 

2-5 ganger 30 

6-12 ganger 34 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

30 

Mer enn 12 ganger 17 

Passe antall konsultasjoner 80 

Litt for få koonsultasjoner 10 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

29 

Altfor få konsultasjoner 10 

Ja 78 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 22 

Nei 22 

Ja 17 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

31 

Nei 83 

Ja 17 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

31 

Nei 83 

Helt frivillig 49 

Ganske frivillig 29 

Både/og 21 

Ganske tvunget 0 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

31 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 60 

Ja, én gang 9 

Ja, noen ganger 32 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

31 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 55 

Ja, én gang 15 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

29 

Ja, mer enn en gang 30 

Utmerket 4 

Meget god 6 

God 24 

Nokså god 41 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 29 

Dårlig 25 
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2.64PSYKIATRISK POLIKLINIKK, FØRDE 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Psykiatrisk poliklinikk, Førde. 

Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-

nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 119 71 

Opplevd ventetid 4 119 66 

Eksternt samarbeid 31 64 63 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Psykiatrisk 

poliklinikk, Førde. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og 

prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

120 69 14 16 71 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

119 83 3 6 90 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

101 75 5 12 83 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

81 62 21 22 57 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

115 70 7 24 69 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 0 0 0 0 0 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

20 49 34 33 33 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

37 62 21 19 60 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

119 68 8 25 67 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

117 84 5 8 87 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

117 75 6 22 73 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

117 72 8 19 73 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

30 58 33 6 61 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

119 69 11 20 69 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

118 77 6 15 78 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

119 70 4 33 63 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 112 73 8 14 77 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

117 75 8 17 75 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

115 66 14 23 63 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

104 62 19 20 61 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

114 67 14 23 63 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 85 52 28 36 36 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

78 57 24 27 49 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

64 63 13 36 51 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

117 74 12 10 79 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Psykiatrisk 

poliklinikk, Førde. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er 

vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 3 

Noe dårligere enn forventet 13 

Som forventet 41 

Noe bedre enn forventet 27 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 120 

Mye bedre enn forventet 15 

Nei 25 

Ja, men ikke lenge 53 

Ja, ganske lenge 16 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 119 

Ja, altfor lenge 6 

Under 1 måned 5 

Fra 1 til 6 måneder 32 

Fra 7 til 12 måneder 17 

Fra 13 måneder til 3 år 20 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

117 

Mer enn tre år 26 

Bare én gang 18 

2-5 ganger 55 

6-12 ganger 20 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

117 

Mer enn 12 ganger 7 

Passe antall konsultasjoner 78 

Litt for få koonsultasjoner 14 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

115 

Altfor få konsultasjoner 7 

Ja 86 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 90 

Nei 14 

Ja 32 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

119 

Nei 68 

Ja 36 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

120 

Nei 64 

Helt frivillig 72 

Ganske frivillig 13 

Både/og 6 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

121 

Helt tvunget 6 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 87 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 3 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

121 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 54 

Ja, én gang 16 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

119 

Ja, mer enn en gang 30 

Utmerket 4 

Meget god 9 

God 38 

Nokså god 35 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 118 

Dårlig 14 
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2.65  NORDFJORD PSYKIATRISENTER 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Nordfjord psykiatrisenter. Spørsmå-

lene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnitt-

skåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 119 75 

Opplevd ventetid 4 117 69 

Eksternt samarbeid 31 56 73 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Nordfjord 

psykiatrisenter. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og 

prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

120 79 8 11 81 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

120 88 1 4 95 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

96 80 2 11 87 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

70 61 20 26 54 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

116 76 3 20 77 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 16 35 44 43 13 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

31 57 23 37 40 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

47 58 19 36 44 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

119 71 5 25 69 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

118 83 1 14 84 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

116 78 4 23 73 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

115 76 4 23 73 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

43 79 2 16 82 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

119 70 9 20 71 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

118 78 6 11 83 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

118 75 3 19 78 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 113 79 4 13 83 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

119 79 2 19 79 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

117 63 16 31 53 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

106 71 14 15 71 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

108 76 9 21 70 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 85 55 25 35 40 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

73 69 14 18 68 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

56 73 15 12 74 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

118 75 5 17 78 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Nordfjord 

psykiatrisenter. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vek-

tet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 0 

Noe dårligere enn forventet 11 

Som forventet 28 

Noe bedre enn forventet 31 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 119 

Mye bedre enn forventet 29 

Nei 27 

Ja, men ikke lenge 58 

Ja, ganske lenge 12 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 117 

Ja, altfor lenge 3 

Under 1 måned 1 

Fra 1 til 6 måneder 42 

Fra 7 til 12 måneder 23 

Fra 13 måneder til 3 år 21 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

119 

Mer enn tre år 12 

Bare én gang 14 

2-5 ganger 56 

6-12 ganger 20 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

116 

Mer enn 12 ganger 10 

Passe antall konsultasjoner 79 

Litt for få koonsultasjoner 18 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

117 

Altfor få konsultasjoner 3 

Ja 97 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 89 

Nei 3 

Ja 35 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

118 

Nei 65 

Ja 37 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

119 

Nei 63 

Helt frivillig 82 

Ganske frivillig 8 

Både/og 7 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

118 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 96 

Ja, én gang 2 

Ja, noen ganger 2 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

119 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 72 

Ja, én gang 11 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

119 

Ja, mer enn en gang 17 

Utmerket 3 

Meget god 9 

God 34 

Nokså god 39 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 120 

Dårlig 15 
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2.66INDRE SOGN PSYKIATRISENTER 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Indre Sogn psykiatrisenter. Spørsmå-

lene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnitt-

skåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 78 70 

Opplevd ventetid 4 80 67 

Eksternt samarbeid 31 37 55 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Indre Sogn 

psykiatrisenter. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og 

prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

81 77 9 15 76 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

81 87 2 5 93 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

63 69 9 26 65 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

47 61 15 38 47 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

78 72 10 20 70 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 0 0 0 0 0 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

28 52 31 35 34 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

0 0 0 0 0 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

80 66 12 28 59 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

80 76 3 22 76 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

81 69 7 34 59 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

80 70 7 26 67 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

31 67 14 15 71 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

77 69 12 20 67 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

77 74 8 19 73 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

77 69 9 27 64 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 78 76 1 21 78 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

77 77 6 18 77 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

78 64 23 17 60 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

71 59 29 15 56 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

75 66 19 20 61 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 58 54 22 43 35 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

50 61 22 23 55 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

37 55 23 26 50 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

78 69 12 25 63 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Indre Sogn 

psykiatrisenter. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vek-

tet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 4 

Noe dårligere enn forventet 11 

Som forventet 38 

Noe bedre enn forventet 21 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 79 

Mye bedre enn forventet 26 

Nei 31 

Ja, men ikke lenge 50 

Ja, ganske lenge 15 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 80 

Ja, altfor lenge 4 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 43 

Fra 7 til 12 måneder 20 

Fra 13 måneder til 3 år 24 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

80 

Mer enn tre år 7 

Bare én gang 17 

2-5 ganger 52 

6-12 ganger 29 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

76 

Mer enn 12 ganger 2 

Passe antall konsultasjoner 76 

Litt for få koonsultasjoner 15 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

74 

Altfor få konsultasjoner 9 

Ja 86 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 59 

Nei 14 

Ja 32 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

77 

Nei 68 

Ja 39 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

77 

Nei 61 

Helt frivillig 72 

Ganske frivillig 22 

Både/og 6 

Ganske tvunget 0 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

80 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 92 

Ja, én gang 5 

Ja, noen ganger 3 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

80 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 69 

Ja, én gang 12 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

78 

Ja, mer enn en gang 18 

Utmerket 0 

Meget god 10 

God 34 

Nokså god 34 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 78 

Dårlig 22 
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2.67  PSYKIATRISK POLIKLINIKK, FLORØ 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Psykiatrisk poliklinikk, Florø. Spørs-

målene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennom-

snittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for fra-

fall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 74 67 

Opplevd ventetid 4 74 79 

Eksternt samarbeid 31 42 59 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Psykiatrisk 

poliklinikk, Florø. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og 

prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

74 72 13 14 74 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

74 86 1 9 90 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

60 78 5 12 83 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

42 55 28 31 41 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

72 67 13 25 62 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 0 0 0 0 0 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

0 0 0 0 0 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

0 0 0 0 0 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

73 63 15 31 54 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

74 74 9 22 70 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

74 66 10 34 56 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

74 63 13 34 53 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

24 56 31 9 60 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

73 69 8 27 64 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

74 74 5 24 70 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

73 66 15 24 61 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 72 73 7 19 74 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

74 72 9 20 72 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

73 56 19 42 39 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

66 58 26 26 49 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

63 66 20 16 65 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 48 55 26 33 42 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

41 54 31 22 47 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

42 59 30 15 55 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

73 68 13 19 69 

 

 



 

270 

Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Psykiatrisk 

poliklinikk, Florø. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er 

vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 9 

Noe dårligere enn forventet 7 

Som forventet 38 

Noe bedre enn forventet 27 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 73 

Mye bedre enn forventet 19 

Nei 43 

Ja, men ikke lenge 50 

Ja, ganske lenge 6 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 74 

Ja, altfor lenge 0 

Under 1 måned 1 

Fra 1 til 6 måneder 36 

Fra 7 til 12 måneder 21 

Fra 13 måneder til 3 år 23 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

74 

Mer enn tre år 19 

Bare én gang 16 

2-5 ganger 56 

6-12 ganger 26 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

73 

Mer enn 12 ganger 2 

Passe antall konsultasjoner 81 

Litt for få koonsultasjoner 11 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

66 

Altfor få konsultasjoner 8 

Ja 82 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 48 

Nei 18 

Ja 27 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

73 

Nei 73 

Ja 34 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

71 

Nei 66 

Helt frivillig 72 

Ganske frivillig 16 

Både/og 9 

Ganske tvunget 0 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

74 

Helt tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 80 

Ja, én gang 14 

Ja, noen ganger 3 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

73 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 70 

Ja, én gang 14 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

74 

Ja, mer enn en gang 16 

Utmerket 1 

Meget god 8 

God 26 

Nokså god 38 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 73 

Dårlig 26 
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2.68  SOLLI SYKEHUS POLIKLINIKK 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Solli Sykehus poliklinikk. Spørsmåle-

ne som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskå-

re (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 116 64 

Opplevd ventetid 4 114 73 

Eksternt samarbeid 31 61 54 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Solli Sykehus 

poliklinikk. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og pro-

sentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

120 68 12 22 66 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

120 83 4 9 87 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

98 73 5 24 71 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

81 58 20 38 42 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

100 61 16 38 45 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 37 55 27 25 47 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

25 45 46 24 31 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

34 49 34 32 34 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

115 63 13 32 55 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

117 74 5 28 68 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

110 69 9 31 61 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

112 65 11 41 48 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

34 63 17 26 57 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

115 64 9 37 55 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

117 69 6 25 68 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

115 61 16 30 54 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 113 70 4 32 64 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

116 73 3 25 72 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

116 52 31 30 39 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

103 56 21 34 45 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

110 59 22 26 52 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 95 50 22 51 27 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

77 57 23 28 48 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

61 54 28 28 44 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

117 66 13 24 62 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Solli Sykehus 

poliklinikk. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for 

å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 4 

Noe dårligere enn forventet 13 

Som forventet 38 

Noe bedre enn forventet 29 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 119 

Mye bedre enn forventet 17 

Nei 39 

Ja, men ikke lenge 46 

Ja, ganske lenge 12 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 114 

Ja, altfor lenge 3 

Under 1 måned 7 

Fra 1 til 6 måneder 40 

Fra 7 til 12 måneder 18 

Fra 13 måneder til 3 år 20 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

118 

Mer enn tre år 15 

Bare én gang 11 

2-5 ganger 53 

6-12 ganger 27 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

116 

Mer enn 12 ganger 9 

Passe antall konsultasjoner 73 

Litt for få koonsultasjoner 23 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

111 

Altfor få konsultasjoner 4 

Ja 85 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 73 

Nei 15 

Ja 21 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

118 

Nei 79 

Ja 32 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

116 

Nei 68 

Helt frivillig 63 

Ganske frivillig 16 

Både/og 16 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

119 

Helt tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 86 

Ja, én gang 6 

Ja, noen ganger 5 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

117 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 50 

Ja, én gang 20 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

117 

Ja, mer enn en gang 30 

Utmerket 3 

Meget god 10 

God 23 

Nokså god 46 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 118 

Dårlig 18 
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2.69BETANIEN DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Betanien DPS. Spørsmålene som inn-

går i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-

100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 132 63 

Opplevd ventetid 4 132 66 

Eksternt samarbeid 31 82 57 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Betanien DPS. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

131 66 14 24 62 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

132 80 4 14 82 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

118 62 14 35 51 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

84 56 23 34 43 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

127 63 12 37 52 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 41 53 34 11 55 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

27 42 45 29 26 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

41 45 36 46 18 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

133 58 18 34 48 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

132 72 6 25 70 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

129 66 9 35 57 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

130 66 6 39 55 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

34 59 25 23 52 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

132 61 16 32 53 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

132 67 9 34 58 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

130 63 12 32 57 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 127 67 13 26 62 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

132 73 9 17 74 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

131 55 26 33 41 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

116 56 20 38 42 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

124 57 23 35 42 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 108 53 28 36 37 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

82 50 33 29 38 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

82 57 25 21 54 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

132 63 16 26 58 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Betanien DPS. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 5 

Noe dårligere enn forventet 11 

Som forventet 41 

Noe bedre enn forventet 28 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 130 

Mye bedre enn forventet 14 

Nei 27 

Ja, men ikke lenge 49 

Ja, ganske lenge 18 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 132 

Ja, altfor lenge 6 

Under 1 måned 3 

Fra 1 til 6 måneder 21 

Fra 7 til 12 måneder 28 

Fra 13 måneder til 3 år 24 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

133 

Mer enn tre år 24 

Bare én gang 22 

2-5 ganger 51 

6-12 ganger 24 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

131 

Mer enn 12 ganger 4 

Passe antall konsultasjoner 62 

Litt for få koonsultasjoner 29 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

127 

Altfor få konsultasjoner 8 

Ja 80 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 88 

Nei 20 

Ja 26 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

132 

Nei 74 

Ja 36 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

132 

Nei 64 

Helt frivillig 68 

Ganske frivillig 17 

Både/og 9 

Ganske tvunget 4 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

133 

Helt tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 75 

Ja, én gang 13 

Ja, noen ganger 9 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

131 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 57 

Ja, én gang 15 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

132 

Ja, mer enn en gang 28 

Utmerket 0 

Meget god 10 

God 22 

Nokså god 40 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 130 

Dårlig 28 
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2.70  JÆREN DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Jæren DPS. Spørsmålene som inngår 

i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 144 69 

Opplevd ventetid 4 145 63 

Eksternt samarbeid 31 61 56 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Jæren DPS. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

143 72 12 13 76 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

145 85 2 10 88 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

107 76 6 12 83 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

70 62 13 35 51 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

137 69 8 31 61 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 59 56 22 39 40 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

32 59 21 34 45 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

45 60 17 43 40 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

142 66 11 33 56 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

143 76 6 20 73 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

139 74 4 27 68 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

141 70 6 28 66 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

55 71 19 15 67 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

142 67 13 23 64 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

144 72 8 24 68 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

144 69 11 25 63 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 139 72 11 18 71 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

144 75 3 20 77 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

141 63 18 26 57 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

130 65 16 27 57 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

132 61 20 27 53 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 94 56 25 32 43 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

68 51 32 32 36 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

61 56 33 23 45 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

142 70 10 22 68 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Jæren DPS. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 5 

Noe dårligere enn forventet 8 

Som forventet 35 

Noe bedre enn forventet 32 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 144 

Mye bedre enn forventet 20 

Nei 32 

Ja, men ikke lenge 41 

Ja, ganske lenge 18 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 145 

Ja, altfor lenge 10 

Under 1 måned 5 

Fra 1 til 6 måneder 36 

Fra 7 til 12 måneder 22 

Fra 13 måneder til 3 år 29 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

144 

Mer enn tre år 9 

Bare én gang 9 

2-5 ganger 48 

6-12 ganger 34 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

141 

Mer enn 12 ganger 10 

Passe antall konsultasjoner 80 

Litt for få koonsultasjoner 17 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

134 

Altfor få konsultasjoner 3 

Ja 83 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 99 

Nei 17 

Ja 36 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

137 

Nei 64 

Ja 39 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

138 

Nei 61 

Helt frivillig 80 

Ganske frivillig 11 

Både/og 4 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

144 

Helt tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 83 

Ja, én gang 12 

Ja, noen ganger 5 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

142 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 64 

Ja, én gang 18 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

142 

Ja, mer enn en gang 17 

Utmerket 1 

Meget god 9 

God 31 

Nokså god 36 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 144 

Dårlig 24 
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2.71  ÅLESUND DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Ålesund DPS. Spørsmålene som inn-

går i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-

100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 154 68 

Opplevd ventetid 4 155 58 

Eksternt samarbeid 31 65 48 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Ålesund DPS. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

154 73 8 19 72 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

156 84 1 8 91 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

121 70 11 18 70 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

80 58 25 27 48 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

148 68 10 28 62 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 51 55 24 36 39 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

31 50 29 43 28 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

35 50 44 10 46 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

156 64 11 36 53 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

156 77 2 20 78 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

153 73 2 31 67 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

153 72 4 32 64 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

46 61 24 23 53 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

153 65 12 27 61 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

154 72 8 17 75 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

152 67 11 27 62 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 147 71 6 25 70 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

152 75 6 22 73 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

148 63 13 33 53 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

137 61 18 31 51 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

139 61 19 27 54 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 112 55 21 42 37 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

82 52 32 16 52 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

65 48 41 21 38 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

152 69 9 26 65 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Ålesund DPS. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 2 

Noe dårligere enn forventet 9 

Som forventet 43 

Noe bedre enn forventet 27 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 155 

Mye bedre enn forventet 20 

Nei 19 

Ja, men ikke lenge 52 

Ja, ganske lenge 15 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 155 

Ja, altfor lenge 14 

Under 1 måned 3 

Fra 1 til 6 måneder 39 

Fra 7 til 12 måneder 19 

Fra 13 måneder til 3 år 24 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

155 

Mer enn tre år 15 

Bare én gang 10 

2-5 ganger 47 

6-12 ganger 34 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

154 

Mer enn 12 ganger 10 

Passe antall konsultasjoner 72 

Litt for få koonsultasjoner 24 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

148 

Altfor få konsultasjoner 4 

Ja 83 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 112 

Nei 17 

Ja 25 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

153 

Nei 75 

Ja 31 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

151 

Nei 69 

Helt frivillig 77 

Ganske frivillig 15 

Både/og 7 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

156 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 90 

Ja, én gang 6 

Ja, noen ganger 3 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

156 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 62 

Ja, én gang 15 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

152 

Ja, mer enn en gang 23 

Utmerket 3 

Meget god 5 

God 33 

Nokså god 42 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 155 

Dårlig 17 
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2.72  VOLDA DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Volda DPS. Spørsmålene som inngår i 

indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 159 69 

Opplevd ventetid 4 164 69 

Eksternt samarbeid 31 69 53 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Volda DPS. An-

tall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel negati-

ve, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

161 75 5 18 77 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

164 85 0 9 91 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

127 76 4 20 76 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

98 56 22 32 45 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

161 71 6 30 63 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 40 57 23 32 45 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

29 55 16 43 41 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

20 51 22 45 33 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

161 67 10 30 60 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

160 77 4 20 76 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

156 75 2 28 70 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

160 72 7 27 66 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

34 58 31 7 62 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

160 69 9 26 64 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

161 75 6 18 76 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

161 68 7 32 60 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 152 72 8 17 75 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

161 75 5 20 75 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

155 61 19 28 53 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

137 58 23 28 49 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

150 62 21 23 56 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 108 55 26 33 41 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

91 52 37 21 42 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

69 53 30 25 45 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

161 71 7 26 67 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Volda DPS. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 3 

Noe dårligere enn forventet 10 

Som forventet 37 

Noe bedre enn forventet 31 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 162 

Mye bedre enn forventet 19 

Nei 23 

Ja, men ikke lenge 65 

Ja, ganske lenge 8 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 164 

Ja, altfor lenge 4 

Under 1 måned 5 

Fra 1 til 6 måneder 31 

Fra 7 til 12 måneder 20 

Fra 13 måneder til 3 år 20 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

164 

Mer enn tre år 24 

Bare én gang 14 

2-5 ganger 66 

6-12 ganger 15 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

161 

Mer enn 12 ganger 4 

Passe antall konsultasjoner 80 

Litt for få koonsultasjoner 14 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

160 

Altfor få konsultasjoner 6 

Ja 90 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 114 

Nei 10 

Ja 15 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

155 

Nei 85 

Ja 20 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

156 

Nei 80 

Helt frivillig 73 

Ganske frivillig 19 

Både/og 5 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

164 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 89 

Ja, én gang 7 

Ja, noen ganger 3 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

164 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 74 

Ja, én gang 7 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

163 

Ja, mer enn en gang 19 

Utmerket 6 

Meget god 8 

God 27 

Nokså god 38 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 163 

Dårlig 21 
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2.73  MOLDE DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Molde DPS. Spørsmålene som inngår 

i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 145 69 

Opplevd ventetid 4 145 69 

Eksternt samarbeid 31 60 57 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Molde DPS. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

148 74 10 14 76 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

147 85 1 5 94 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

119 70 10 24 66 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

90 55 19 43 39 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

142 69 10 29 61 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 33 43 49 23 28 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

33 55 22 39 40 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

37 59 19 35 46 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

143 65 11 32 57 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

144 79 4 20 76 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

143 72 7 24 70 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

144 68 9 28 64 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

49 69 19 3 77 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

145 69 9 21 70 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

147 76 3 20 77 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

143 69 13 21 66 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 138 72 8 20 72 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

145 74 4 24 72 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

140 62 19 28 53 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

134 59 21 31 48 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

128 63 20 23 58 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 102 59 22 32 46 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

79 59 19 32 49 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

60 57 29 18 52 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

140 67 9 29 61 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Molde DPS. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 1 

Noe dårligere enn forventet 10 

Som forventet 49 

Noe bedre enn forventet 21 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 146 

Mye bedre enn forventet 19 

Nei 35 

Ja, men ikke lenge 40 

Ja, ganske lenge 18 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 145 

Ja, altfor lenge 6 

Under 1 måned 4 

Fra 1 til 6 måneder 24 

Fra 7 til 12 måneder 14 

Fra 13 måneder til 3 år 26 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

143 

Mer enn tre år 32 

Bare én gang 17 

2-5 ganger 54 

6-12 ganger 21 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

144 

Mer enn 12 ganger 7 

Passe antall konsultasjoner 76 

Litt for få koonsultasjoner 21 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

138 

Altfor få konsultasjoner 3 

Ja 89 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 115 

Nei 11 

Ja 21 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

143 

Nei 79 

Ja 35 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

145 

Nei 65 

Helt frivillig 80 

Ganske frivillig 11 

Både/og 7 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

145 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 87 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 5 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

146 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 57 

Ja, én gang 18 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

143 

Ja, mer enn en gang 24 

Utmerket 0 

Meget god 4 

God 29 

Nokså god 45 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 145 

Dårlig 22 
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2.74  KRISTIANSUND DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Kristiansund DPS. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 147 69 

Opplevd ventetid 4 149 58 

Eksternt samarbeid 31 84 62 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Kristiansund 

DPS. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel 

negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

151 72 10 13 77 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

152 85 2 3 95 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

128 75 2 21 77 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

90 53 31 23 46 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

145 71 8 27 66 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 37 50 28 42 30 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

36 52 25 40 34 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

34 50 32 29 39 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

145 65 12 30 58 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

148 74 5 26 69 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

150 72 4 31 64 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

147 69 7 33 60 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

46 66 11 21 68 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

147 64 10 35 55 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

146 76 6 17 77 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

147 69 12 19 68 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 139 72 7 20 73 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

145 77 5 18 77 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

144 61 16 30 54 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

128 63 14 32 54 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

129 67 15 18 67 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 105 60 21 31 48 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

89 65 18 19 63 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

84 62 27 15 58 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

149 70 7 21 71 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Kristiansund DPS. 

Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompen-

sere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 6 

Noe dårligere enn forventet 7 

Som forventet 46 

Noe bedre enn forventet 24 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 151 

Mye bedre enn forventet 17 

Nei 20 

Ja, men ikke lenge 47 

Ja, ganske lenge 18 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 149 

Ja, altfor lenge 15 

Under 1 måned 8 

Fra 1 til 6 måneder 28 

Fra 7 til 12 måneder 18 

Fra 13 måneder til 3 år 27 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

149 

Mer enn tre år 19 

Bare én gang 17 

2-5 ganger 56 

6-12 ganger 22 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

146 

Mer enn 12 ganger 5 

Passe antall konsultasjoner 68 

Litt for få koonsultasjoner 26 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

140 

Altfor få konsultasjoner 6 

Ja 89 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 104 

Nei 11 

Ja 25 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

149 

Nei 75 

Ja 37 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

146 

Nei 63 

Helt frivillig 76 

Ganske frivillig 12 

Både/og 9 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

150 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 91 

Ja, én gang 5 

Ja, noen ganger 2 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

149 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 62 

Ja, én gang 16 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

149 

Ja, mer enn en gang 22 

Utmerket 4 

Meget god 10 

God 23 

Nokså god 34 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 150 

Dårlig 28 
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2.75  TILLER DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Tiller DPS. Spørsmålene som inngår i 

indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 151 68 

Opplevd ventetid 4 149 56 

Eksternt samarbeid 31 92 60 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Tiller DPS. An-

tall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel negati-

ve, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

151 71 11 23 66 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

152 83 4 10 86 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

129 68 12 19 69 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

85 53 29 28 43 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

142 71 9 22 69 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 30 43 47 19 34 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

27 56 26 24 49 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

37 60 17 34 48 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

146 66 14 27 59 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

149 74 8 18 74 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

147 71 7 28 65 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

146 70 10 25 66 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

34 61 17 28 56 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

148 69 13 20 67 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

150 74 9 16 75 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

147 70 11 23 66 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 146 71 13 18 69 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

149 76 7 15 79 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

146 60 23 25 51 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

133 54 31 24 45 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

140 59 22 27 51 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 96 57 21 34 45 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

83 53 34 18 48 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

92 60 29 17 54 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

148 62 18 28 54 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Tiller DPS. Antall svar 

og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for fra-

fall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 5 

Noe dårligere enn forventet 15 

Som forventet 39 

Noe bedre enn forventet 20 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 150 

Mye bedre enn forventet 21 

Nei 19 

Ja, men ikke lenge 46 

Ja, ganske lenge 22 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 149 

Ja, altfor lenge 13 

Under 1 måned 3 

Fra 1 til 6 måneder 28 

Fra 7 til 12 måneder 23 

Fra 13 måneder til 3 år 28 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

150 

Mer enn tre år 18 

Bare én gang 11 

2-5 ganger 42 

6-12 ganger 38 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

147 

Mer enn 12 ganger 9 

Passe antall konsultasjoner 76 

Litt for få koonsultasjoner 19 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

144 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 82 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 105 

Nei 18 

Ja 28 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

147 

Nei 72 

Ja 35 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

148 

Nei 65 

Helt frivillig 76 

Ganske frivillig 12 

Både/og 7 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

147 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 82 

Ja, én gang 5 

Ja, noen ganger 10 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

148 

Ja, mange ganger 3 

Nei, aldri 47 

Ja, én gang 19 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

148 

Ja, mer enn en gang 34 

Utmerket 1 

Meget god 10 

God 22 

Nokså god 35 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 149 

Dårlig 32 
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2.76  ORKDAL DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Orkdal DPS. Spørsmålene som inngår 

i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 137 70 

Opplevd ventetid 4 141 61 

Eksternt samarbeid 31 79 55 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Orkdal DPS. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

145 73 15 13 73 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

145 85 3 7 89 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

123 73 8 22 71 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

51 48 32 37 31 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

139 72 7 25 68 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 32 62 18 25 56 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

29 47 38 20 42 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

37 61 20 28 52 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

139 67 8 30 61 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

141 75 9 18 73 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

141 72 6 28 66 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

141 73 3 29 67 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

38 66 20 14 66 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

136 69 16 14 71 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

137 80 6 12 82 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

135 70 12 22 66 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 129 76 9 14 77 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

137 77 6 13 81 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

138 64 20 20 60 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

134 59 28 17 55 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

134 63 22 20 58 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 82 60 18 36 47 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

54 45 46 20 34 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

79 55 29 20 51 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

142 68 10 30 60 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Orkdal DPS. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 4 

Noe dårligere enn forventet 12 

Som forventet 33 

Noe bedre enn forventet 27 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 143 

Mye bedre enn forventet 24 

Nei 23 

Ja, men ikke lenge 49 

Ja, ganske lenge 16 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 141 

Ja, altfor lenge 12 

Under 1 måned 4 

Fra 1 til 6 måneder 32 

Fra 7 til 12 måneder 19 

Fra 13 måneder til 3 år 32 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

141 

Mer enn tre år 13 

Bare én gang 16 

2-5 ganger 41 

6-12 ganger 35 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

141 

Mer enn 12 ganger 8 

Passe antall konsultasjoner 81 

Litt for få koonsultasjoner 10 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

134 

Altfor få konsultasjoner 9 

Ja 83 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 107 

Nei 17 

Ja 30 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

138 

Nei 70 

Ja 32 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

138 

Nei 68 

Helt frivillig 71 

Ganske frivillig 20 

Både/og 4 

Ganske tvunget 4 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

142 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 85 

Ja, én gang 9 

Ja, noen ganger 4 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

142 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 62 

Ja, én gang 17 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

142 

Ja, mer enn en gang 21 

Utmerket 1 

Meget god 3 

God 24 

Nokså god 43 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 143 

Dårlig 28 
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2.77  LEISTAD DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Leistad DPS. Spørsmålene som inngår 

i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 

hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper 

av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 150 69 

Opplevd ventetid 4 151 57 

Eksternt samarbeid 31 98 62 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Leistad DPS. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

153 75 6 20 75 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

151 85 1 7 92 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

125 75 5 19 76 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

58 57 23 33 44 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

148 68 12 29 58 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 20 38 44 35 22 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

25 60 29 20 52 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

43 51 36 31 33 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

149 65 16 27 57 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

151 77 6 19 75 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

149 72 6 26 67 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

147 72 6 27 67 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

45 72 21 10 68 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

150 71 7 23 70 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

150 76 6 16 78 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

149 68 9 28 63 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 141 74 5 23 71 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

149 75 4 24 73 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

146 58 23 29 48 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

131 59 20 35 45 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

134 62 23 21 56 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 88 60 19 37 44 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

63 58 27 25 49 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

98 62 25 14 62 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

151 68 8 30 62 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Leistad DPS. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 2 

Noe dårligere enn forventet 13 

Som forventet 38 

Noe bedre enn forventet 24 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 151 

Mye bedre enn forventet 23 

Nei 18 

Ja, men ikke lenge 45 

Ja, ganske lenge 22 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 151 

Ja, altfor lenge 14 

Under 1 måned 5 

Fra 1 til 6 måneder 26 

Fra 7 til 12 måneder 27 

Fra 13 måneder til 3 år 27 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

149 

Mer enn tre år 14 

Bare én gang 8 

2-5 ganger 46 

6-12 ganger 36 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

149 

Mer enn 12 ganger 9 

Passe antall konsultasjoner 78 

Litt for få koonsultasjoner 21 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

148 

Altfor få konsultasjoner 2 

Ja 91 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 104 

Nei 9 

Ja 35 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

150 

Nei 65 

Ja 41 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

149 

Nei 59 

Helt frivillig 77 

Ganske frivillig 14 

Både/og 5 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

151 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 83 

Ja, én gang 11 

Ja, noen ganger 5 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

152 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 59 

Ja, én gang 16 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

152 

Ja, mer enn en gang 25 

Utmerket 3 

Meget god 6 

God 29 

Nokså god 41 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 152 

Dårlig 21 
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2.78  ØSTMARKA SYKEHUS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Østmarka Sykehus. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 104 64 

Opplevd ventetid 4 104 71 

Eksternt samarbeid 31 64 62 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Østmarka 

Sykehus. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosent-

andel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for fra-

fall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

104 72 11 27 62 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

105 80 6 14 81 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

95 76 7 14 79 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

64 61 23 29 49 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

99 63 24 25 51 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 31 37 46 35 19 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

29 54 21 39 40 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

35 44 36 42 23 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

105 60 21 30 49 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

104 75 9 18 73 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

104 69 6 40 54 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

105 71 9 31 60 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

43 67 9 28 62 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

104 66 7 36 57 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

104 69 9 31 60 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

103 62 15 37 48 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 103 69 8 26 66 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

103 72 6 26 69 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

104 59 24 30 46 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

98 53 24 38 38 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

98 58 27 21 52 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 83 59 18 32 50 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

69 58 29 18 53 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

64 62 19 30 51 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

103 64 18 25 57 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Østmarka Sykehus. 

Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompen-

sere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 6 

Noe dårligere enn forventet 13 

Som forventet 35 

Noe bedre enn forventet 28 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 105 

Mye bedre enn forventet 17 

Nei 44 

Ja, men ikke lenge 33 

Ja, ganske lenge 16 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 104 

Ja, altfor lenge 7 

Under 1 måned 5 

Fra 1 til 6 måneder 25 

Fra 7 til 12 måneder 26 

Fra 13 måneder til 3 år 25 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

102 

Mer enn tre år 19 

Bare én gang 15 

2-5 ganger 44 

6-12 ganger 32 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

101 

Mer enn 12 ganger 10 

Passe antall konsultasjoner 73 

Litt for få koonsultasjoner 17 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

100 

Altfor få konsultasjoner 10 

Ja 86 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 72 

Nei 14 

Ja 33 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

105 

Nei 67 

Ja 40 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

105 

Nei 60 

Helt frivillig 60 

Ganske frivillig 18 

Både/og 15 

Ganske tvunget 4 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

105 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 80 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

105 

Ja, mange ganger 6 

Nei, aldri 36 

Ja, én gang 26 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

104 

Ja, mer enn en gang 37 

Utmerket 2 

Meget god 9 

God 25 

Nokså god 41 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 104 

Dårlig 23 
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2.79  BRØSET - HABILITERINGSTJENESTEN 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Brøset - habiliteringstjenesten. 

Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-

nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 39 64 

Opplevd ventetid 4 41 69 

Eksternt samarbeid 31 24 57 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Brøset - 

habiliteringstjenesten. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er 

best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

42 72 11 21 68 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

42 78 6 16 78 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

32 72 8 19 74 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

0 0 0 0 0 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

35 64 14 36 50 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 21 64 8 30 63 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

16 53 22 57 20 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

0 0 0 0 0 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

42 69 11 28 61 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

42 71 7 24 68 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

42 68 6 36 59 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

42 64 7 42 50 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

23 60 26 31 43 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

38 60 17 27 56 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

39 70 14 12 75 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

39 64 19 24 57 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 38 68 18 14 68 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

39 69 18 20 62 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

37 53 31 28 41 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

35 49 37 25 38 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

34 62 13 39 48 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 22 37 58 28 13 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

16 60 22 34 44 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

24 57 34 13 53 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

40 61 12 41 48 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Brøset - 

habiliteringstjenesten. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene 

er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 6 

Noe dårligere enn forventet 7 

Som forventet 39 

Noe bedre enn forventet 19 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 42 

Mye bedre enn forventet 29 

Nei 23 

Ja, men ikke lenge 62 

Ja, ganske lenge 10 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 41 

Ja, altfor lenge 5 

Under 1 måned 0 

Fra 1 til 6 måneder 48 

Fra 7 til 12 måneder 14 

Fra 13 måneder til 3 år 22 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

42 

Mer enn tre år 17 

Bare én gang 18 

2-5 ganger 35 

6-12 ganger 36 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

40 

Mer enn 12 ganger 12 

Passe antall konsultasjoner 67 

Litt for få koonsultasjoner 21 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

40 

Altfor få konsultasjoner 12 

Ja 91 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 32 

Nei 9 

Ja 24 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

38 

Nei 76 

Ja 42 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

38 

Nei 58 

Helt frivillig 72 

Ganske frivillig 18 

Både/og 8 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

40 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 81 

Ja, én gang 4 

Ja, noen ganger 15 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

37 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 61 

Ja, én gang 10 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

42 

Ja, mer enn en gang 29 

Utmerket 1 

Meget god 11 

God 29 

Nokså god 38 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 41 

Dårlig 20 

 



 

320 

2.80  SYKEHUSET NAMSOS, PSYKIATRISK POLIKLINIKK 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Sykehuset Namsos, psykiatrisk 

poliklinikk. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall 

svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 154 69 

Opplevd ventetid 4 152 63 

Eksternt samarbeid 31 93 63 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Sykehuset 

Namsos, psykiatrisk poliklinikk. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 

100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for 

å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

154 75 10 13 77 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

154 81 3 7 90 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

130 70 10 21 69 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

103 66 7 37 56 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

145 68 13 25 62 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 49 56 24 31 45 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

30 47 42 23 35 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

39 55 22 39 39 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

152 67 9 30 62 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

152 79 5 15 81 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

150 72 6 27 67 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

149 73 7 24 69 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

44 60 22 23 56 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

152 67 10 25 65 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

153 75 5 18 77 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

153 70 9 23 69 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 148 74 7 18 74 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

153 74 6 22 72 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

150 58 20 32 48 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

140 61 17 29 54 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

144 64 17 23 61 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 119 60 16 37 47 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

108 62 19 23 58 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

93 63 18 27 54 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

148 71 8 23 69 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Sykehuset Namsos, 

psykiatrisk poliklinikk. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene 

er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 1 

Noe dårligere enn forventet 13 

Som forventet 43 

Noe bedre enn forventet 24 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 154 

Mye bedre enn forventet 19 

Nei 28 

Ja, men ikke lenge 40 

Ja, ganske lenge 23 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 152 

Ja, altfor lenge 9 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 22 

Fra 7 til 12 måneder 15 

Fra 13 måneder til 3 år 29 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

151 

Mer enn tre år 28 

Bare én gang 20 

2-5 ganger 47 

6-12 ganger 26 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

146 

Mer enn 12 ganger 7 

Passe antall konsultasjoner 72 

Litt for få koonsultasjoner 21 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

144 

Altfor få konsultasjoner 6 

Ja 79 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 101 

Nei 21 

Ja 38 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

153 

Nei 62 

Ja 37 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

152 

Nei 63 

Helt frivillig 74 

Ganske frivillig 14 

Både/og 6 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

153 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 91 

Ja, én gang 2 

Ja, noen ganger 6 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

153 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 71 

Ja, én gang 8 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

152 

Ja, mer enn en gang 21 

Utmerket 3 

Meget god 10 

God 29 

Nokså god 37 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 152 

Dårlig 20 
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2.81  SYKEHUSET LEVANGER, PSYKIATRISK POLIKLINIKK 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Sykehuset Levanger, psykiatrisk 

poliklinikk. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall 

svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 139 70 

Opplevd ventetid 4 136 62 

Eksternt samarbeid 31 77 64 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Sykehuset 

Levanger, psykiatrisk poliklinikk. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 

100 er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for 

å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

140 72 14 14 72 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

139 84 4 7 89 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

113 72 8 24 68 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

94 57 27 29 45 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

136 74 6 24 71 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 30 43 43 24 32 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

39 61 14 47 39 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

51 57 17 47 36 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

137 67 11 32 57 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

135 78 5 17 78 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

130 76 4 29 67 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

133 75 8 23 69 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

49 70 10 16 74 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

139 71 8 21 70 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

139 74 7 19 74 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

135 68 13 24 63 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 136 74 8 16 76 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

139 74 5 21 75 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

136 60 17 36 47 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

125 65 16 23 62 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

126 69 13 18 68 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 95 58 21 33 47 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

90 66 16 23 61 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

77 64 14 26 60 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

138 74 4 29 68 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Sykehuset Levanger, 

psykiatrisk poliklinikk. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene 

er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 1 

Noe dårligere enn forventet 13 

Som forventet 40 

Noe bedre enn forventet 26 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 139 

Mye bedre enn forventet 20 

Nei 25 

Ja, men ikke lenge 46 

Ja, ganske lenge 19 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 136 

Ja, altfor lenge 10 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 30 

Fra 7 til 12 måneder 25 

Fra 13 måneder til 3 år 22 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

137 

Mer enn tre år 17 

Bare én gang 20 

2-5 ganger 52 

6-12 ganger 24 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

136 

Mer enn 12 ganger 3 

Passe antall konsultasjoner 74 

Litt for få koonsultasjoner 21 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

130 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 90 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 98 

Nei 10 

Ja 47 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

138 

Nei 53 

Ja 55 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

138 

Nei 45 

Helt frivillig 76 

Ganske frivillig 10 

Både/og 8 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

139 

Helt tvunget 4 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 85 

Ja, én gang 6 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

138 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 64 

Ja, én gang 14 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

138 

Ja, mer enn en gang 22 

Utmerket 7 

Meget god 10 

God 23 

Nokså god 45 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 137 

Dårlig 15 
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2.82  DPS KOLVEREID 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Kolvereid. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 36 65 

Opplevd ventetid 4 37 65 

Eksternt samarbeid 31 24 45 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Kolvereid. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

36 71 12 12 76 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

37 83 3 9 88 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

32 65 22 8 70 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

28 47 37 29 35 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

35 62 20 25 55 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 0 0 0 0 0 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

0 0 0 0 0 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

0 0 0 0 0 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

37 63 14 37 49 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

37 72 6 27 67 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

37 68 9 35 56 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

36 65 11 32 57 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

15 50 23 30 47 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

35 66 10 36 54 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

36 68 8 28 64 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

36 64 15 29 56 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 34 71 13 21 66 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

36 77 6 12 82 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

35 55 26 31 43 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

31 55 28 21 51 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

34 62 19 26 55 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 25 51 28 41 31 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

25 30 62 21 17 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

24 45 39 22 39 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

36 59 24 21 56 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Kolvereid. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 8 

Noe dårligere enn forventet 9 

Som forventet 42 

Noe bedre enn forventet 31 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 37 

Mye bedre enn forventet 9 

Nei 18 

Ja, men ikke lenge 61 

Ja, ganske lenge 18 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 37 

Ja, altfor lenge 2 

Under 1 måned 3 

Fra 1 til 6 måneder 28 

Fra 7 til 12 måneder 19 

Fra 13 måneder til 3 år 32 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

37 

Mer enn tre år 19 

Bare én gang 10 

2-5 ganger 52 

6-12 ganger 36 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

36 

Mer enn 12 ganger 2 

Passe antall konsultasjoner 71 

Litt for få koonsultasjoner 22 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

36 

Altfor få konsultasjoner 8 

Ja 72 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 26 

Nei 28 

Ja 28 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

36 

Nei 72 

Ja 13 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

36 

Nei 87 

Helt frivillig 68 

Ganske frivillig 17 

Både/og 6 

Ganske tvunget 4 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

36 

Helt tvunget 5 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 73 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 13 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

36 

Ja, mange ganger 5 

Nei, aldri 61 

Ja, én gang 14 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

36 

Ja, mer enn en gang 25 

Utmerket 3 

Meget god 5 

God 14 

Nokså god 37 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 36 

Dårlig 41 
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2.83  DPS STJØRDAL 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Stjørdal. Spørsmålene som inn-

går i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-

100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 153 67 

Opplevd ventetid 4 153 65 

Eksternt samarbeid 31 60 41 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Stjørdal. 

Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel ne-

gative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

153 72 18 10 72 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

156 85 2 6 92 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

112 71 12 19 69 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

84 61 18 35 46 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

149 67 14 28 58 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 26 45 39 30 31 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

27 55 32 21 47 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

52 65 14 27 58 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

153 67 15 26 59 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

151 77 5 20 74 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

150 74 3 28 69 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

149 70 7 30 62 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

42 54 33 22 45 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

154 63 14 32 54 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

155 72 13 14 73 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

153 66 15 24 61 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 146 71 11 18 71 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

153 73 7 19 74 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

150 55 24 30 46 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

136 61 20 28 52 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

147 65 19 20 61 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 110 55 27 34 40 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

92 64 18 24 58 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

60 41 47 17 36 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

151 70 16 17 67 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Stjørdal. Antall 

svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 3 

Noe dårligere enn forventet 12 

Som forventet 33 

Noe bedre enn forventet 26 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 156 

Mye bedre enn forventet 25 

Nei 20 

Ja, men ikke lenge 60 

Ja, ganske lenge 16 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 153 

Ja, altfor lenge 5 

Under 1 måned 8 

Fra 1 til 6 måneder 47 

Fra 7 til 12 måneder 25 

Fra 13 måneder til 3 år 17 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

153 

Mer enn tre år 4 

Bare én gang 18 

2-5 ganger 45 

6-12 ganger 30 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

149 

Mer enn 12 ganger 7 

Passe antall konsultasjoner 68 

Litt for få koonsultasjoner 27 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

148 

Altfor få konsultasjoner 4 

Ja 84 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 91 

Nei 16 

Ja 41 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

154 

Nei 59 

Ja 38 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

152 

Nei 62 

Helt frivillig 78 

Ganske frivillig 11 

Både/og 6 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

156 

Helt tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 91 

Ja, én gang 4 

Ja, noen ganger 4 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

155 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 72 

Ja, én gang 12 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

154 

Ja, mer enn en gang 16 

Utmerket 1 

Meget god 6 

God 37 

Nokså god 36 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 154 

Dårlig 19 
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2.84  PSYKIATRISK SENTER MO I RANA 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Psykiatrisk senter Mo i Rana. Spørs-

målene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennom-

snittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for fra-

fall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 135 66 

Opplevd ventetid 4 135 60 

Eksternt samarbeid 31 69 59 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Psykiatrisk 

senter Mo i Rana. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og 

prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

136 73 13 14 73 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

137 85 2 9 89 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

109 79 4 14 82 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

75 54 26 38 36 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

128 67 10 34 56 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 36 53 22 42 36 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

21 65 8 36 56 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

28 61 14 40 45 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

133 62 16 31 53 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

132 72 5 29 66 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

132 69 8 33 60 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

132 65 11 39 50 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

39 65 15 32 53 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

134 65 12 29 58 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

133 72 8 27 66 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

134 64 15 28 56 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 127 68 13 23 64 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

135 71 11 21 69 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

130 58 17 37 46 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

123 63 20 20 60 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

125 66 21 17 62 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 93 57 18 44 38 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

73 55 26 28 46 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

69 59 33 13 54 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

135 67 13 27 59 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Psykiatrisk senter Mo 

i Rana. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 2 

Noe dårligere enn forventet 17 

Som forventet 30 

Noe bedre enn forventet 28 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 137 

Mye bedre enn forventet 23 

Nei 16 

Ja, men ikke lenge 51 

Ja, ganske lenge 24 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 135 

Ja, altfor lenge 9 

Under 1 måned 8 

Fra 1 til 6 måneder 30 

Fra 7 til 12 måneder 28 

Fra 13 måneder til 3 år 18 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

135 

Mer enn tre år 16 

Bare én gang 11 

2-5 ganger 60 

6-12 ganger 24 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

133 

Mer enn 12 ganger 6 

Passe antall konsultasjoner 74 

Litt for få koonsultasjoner 18 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

126 

Altfor få konsultasjoner 8 

Ja 84 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 88 

Nei 16 

Ja 17 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

136 

Nei 83 

Ja 27 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

136 

Nei 73 

Helt frivillig 72 

Ganske frivillig 17 

Både/og 7 

Ganske tvunget 4 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

135 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 87 

Ja, én gang 6 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

134 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 72 

Ja, én gang 14 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

134 

Ja, mer enn en gang 14 

Utmerket 2 

Meget god 7 

God 22 

Nokså god 40 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 133 

Dårlig 29 
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2.85  PSYKIATRISK SENTER YTRE HELGELAND 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Psykiatrisk senter Ytre Helgeland. 

Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-

nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 133 68 

Opplevd ventetid 4 133 65 

Eksternt samarbeid 31 78 68 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Psykiatrisk 

senter Ytre Helgeland. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er 

best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

135 70 12 23 66 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

136 84 4 9 87 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

105 77 3 22 75 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

71 63 17 20 63 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

130 65 15 28 57 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 34 60 24 18 58 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

25 47 34 34 32 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

40 58 15 41 43 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

132 63 17 30 53 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

131 76 6 20 74 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

131 72 3 37 60 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

130 66 7 38 56 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

34 56 41 1 58 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

133 68 9 27 64 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

131 72 9 21 70 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

130 64 16 28 55 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 126 72 5 26 69 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

132 73 8 18 74 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

132 58 21 33 46 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

124 67 12 28 60 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

120 72 11 19 71 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 88 63 11 42 48 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

69 62 23 22 55 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

78 68 20 16 64 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

131 68 12 25 63 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Psykiatrisk senter 

Ytre Helgeland. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vek-

tet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 4 

Noe dårligere enn forventet 19 

Som forventet 34 

Noe bedre enn forventet 24 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 137 

Mye bedre enn forventet 18 

Nei 27 

Ja, men ikke lenge 53 

Ja, ganske lenge 12 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 133 

Ja, altfor lenge 8 

Under 1 måned 9 

Fra 1 til 6 måneder 28 

Fra 7 til 12 måneder 18 

Fra 13 måneder til 3 år 28 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

134 

Mer enn tre år 18 

Bare én gang 26 

2-5 ganger 41 

6-12 ganger 29 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

132 

Mer enn 12 ganger 4 

Passe antall konsultasjoner 70 

Litt for få koonsultasjoner 25 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

123 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 80 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 88 

Nei 20 

Ja 28 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

130 

Nei 72 

Ja 42 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

131 

Nei 58 

Helt frivillig 79 

Ganske frivillig 10 

Både/og 7 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

133 

Helt tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 84 

Ja, én gang 7 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

134 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 67 

Ja, én gang 13 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

132 

Ja, mer enn en gang 19 

Utmerket 1 

Meget god 5 

God 29 

Nokså god 46 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 133 

Dårlig 19 
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2.86  PSYKIATRISK SENTER MOSJØEN 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Psykiatrisk senter Mosjøen. Spørsmå-

lene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnitt-

skåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 97 70 

Opplevd ventetid 4 99 66 

Eksternt samarbeid 31 54 55 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Psykiatrisk 

senter Mosjøen. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og 

prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

98 77 10 12 77 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

99 88 1 6 93 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

73 75 14 11 75 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

51 59 14 40 46 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

95 71 8 27 66 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 35 49 34 25 41 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

21 39 44 36 20 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

32 55 30 24 46 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

98 66 10 32 58 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

98 74 6 18 75 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

97 74 2 27 71 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

98 73 4 26 70 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

26 66 17 26 57 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

97 68 13 24 63 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

97 77 3 18 79 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

96 66 11 28 60 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 94 74 9 14 76 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

97 74 10 14 76 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

94 62 18 26 56 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

88 67 17 19 64 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

90 62 18 24 58 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 71 55 25 39 36 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

52 60 19 31 50 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

54 55 28 21 51 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

99 71 11 19 71 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Psykiatrisk senter 

Mosjøen. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 3 

Noe dårligere enn forventet 9 

Som forventet 39 

Noe bedre enn forventet 29 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 100 

Mye bedre enn forventet 20 

Nei 23 

Ja, men ikke lenge 52 

Ja, ganske lenge 23 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 99 

Ja, altfor lenge 3 

Under 1 måned 7 

Fra 1 til 6 måneder 35 

Fra 7 til 12 måneder 20 

Fra 13 måneder til 3 år 23 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

99 

Mer enn tre år 15 

Bare én gang 16 

2-5 ganger 43 

6-12 ganger 37 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

93 

Mer enn 12 ganger 4 

Passe antall konsultasjoner 81 

Litt for få koonsultasjoner 17 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

94 

Altfor få konsultasjoner 2 

Ja 83 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 66 

Nei 17 

Ja 32 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

98 

Nei 68 

Ja 35 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

98 

Nei 65 

Helt frivillig 84 

Ganske frivillig 7 

Både/og 5 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

100 

Helt tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 90 

Ja, én gang 4 

Ja, noen ganger 5 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

101 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 75 

Ja, én gang 13 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

100 

Ja, mer enn en gang 12 

Utmerket 1 

Meget god 8 

God 23 

Nokså god 35 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 100 

Dårlig 32 
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2.87  VESTERÅLEN DPS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Vesterålen DPS. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 123 63 

Opplevd ventetid 4 124 58 

Eksternt samarbeid 31 67 42 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Vesterålen 

DPS. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel 

negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

122 64 18 26 56 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

123 82 2 9 90 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

99 71 6 24 70 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

78 58 22 31 47 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

116 65 13 31 56 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 32 44 44 20 36 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

35 43 38 45 18 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

33 56 30 26 44 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

121 60 14 45 42 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

121 68 11 29 60 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

118 68 4 42 54 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

124 64 9 39 52 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

45 58 30 19 51 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

123 58 23 28 49 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

123 72 9 24 66 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

122 62 18 30 53 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 120 65 15 24 61 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

123 74 6 22 72 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

122 57 28 29 44 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

109 50 36 28 36 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

109 54 32 23 45 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 79 60 21 33 45 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

69 50 37 26 36 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

67 42 45 21 34 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

121 62 14 33 53 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Vesterålen DPS. An-

tall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 5 

Noe dårligere enn forventet 16 

Som forventet 34 

Noe bedre enn forventet 28 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 123 

Mye bedre enn forventet 16 

Nei 19 

Ja, men ikke lenge 48 

Ja, ganske lenge 19 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 124 

Ja, altfor lenge 14 

Under 1 måned 10 

Fra 1 til 6 måneder 29 

Fra 7 til 12 måneder 16 

Fra 13 måneder til 3 år 21 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

123 

Mer enn tre år 24 

Bare én gang 26 

2-5 ganger 53 

6-12 ganger 18 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

118 

Mer enn 12 ganger 3 

Passe antall konsultasjoner 61 

Litt for få koonsultasjoner 27 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

119 

Altfor få konsultasjoner 12 

Ja 74 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 90 

Nei 26 

Ja 23 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

120 

Nei 77 

Ja 29 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

123 

Nei 71 

Helt frivillig 73 

Ganske frivillig 13 

Både/og 12 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

124 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 87 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 5 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

123 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 64 

Ja, én gang 12 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

123 

Ja, mer enn en gang 24 

Utmerket 5 

Meget god 6 

God 22 

Nokså god 36 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 124 

Dårlig 31 
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2.88  SALTEN PSYKIATRISKE SENTER 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Salten psykiatriske senter. Spørsmå-

lene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnitt-

skåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall 

blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 142 66 

Opplevd ventetid 4 142 44 

Eksternt samarbeid 31 77 55 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Salten 

psykiatriske senter. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) 

og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompen-

sere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

143 71 11 16 73 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

143 83 1 14 85 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

123 70 10 21 69 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

80 54 17 51 32 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

141 66 10 33 56 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 24 51 27 39 34 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

27 52 33 26 41 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

42 60 19 37 44 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

142 62 10 40 50 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

142 74 4 28 68 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

140 71 4 34 63 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

141 68 7 34 59 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

42 62 25 15 61 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

142 64 17 20 63 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

142 72 9 21 70 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

141 64 12 31 57 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 139 72 10 15 75 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

141 74 6 21 73 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

141 62 16 30 54 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

128 55 26 28 47 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

129 55 26 27 47 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 100 54 25 36 39 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

73 57 18 35 47 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

77 55 31 20 50 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

142 68 12 27 61 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Salten psykiatriske 

senter. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 4 

Noe dårligere enn forventet 14 

Som forventet 37 

Noe bedre enn forventet 30 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 143 

Mye bedre enn forventet 15 

Nei 17 

Ja, men ikke lenge 35 

Ja, ganske lenge 24 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 142 

Ja, altfor lenge 25 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 40 

Fra 7 til 12 måneder 21 

Fra 13 måneder til 3 år 22 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

142 

Mer enn tre år 11 

Bare én gang 9 

2-5 ganger 47 

6-12 ganger 33 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

142 

Mer enn 12 ganger 11 

Passe antall konsultasjoner 76 

Litt for få koonsultasjoner 19 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

135 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 89 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 101 

Nei 11 

Ja 29 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

142 

Nei 71 

Ja 37 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

141 

Nei 63 

Helt frivillig 78 

Ganske frivillig 11 

Både/og 7 

Ganske tvunget 4 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

142 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 90 

Ja, én gang 5 

Ja, noen ganger 4 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

142 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 66 

Ja, én gang 16 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

142 

Ja, mer enn en gang 19 

Utmerket 1 

Meget god 4 

God 27 

Nokså god 41 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 141 

Dårlig 26 
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2.89  LOFOTEN SYKEHUS VOP 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Lofoten sykehus VOP. Spørsmålene 

som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre 

(skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 87 65 

Opplevd ventetid 4 86 63 

Eksternt samarbeid 31 48 59 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Lofoten 

sykehus VOP. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og pro-

sentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

86 71 12 20 67 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

88 82 3 9 89 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

67 73 7 23 70 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

41 48 36 27 37 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

81 65 12 33 55 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 27 55 28 34 38 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

24 50 40 27 33 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

17 53 35 13 52 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

85 62 14 38 48 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

86 73 9 13 78 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

84 74 4 22 74 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

84 71 8 21 70 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

27 56 20 29 51 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

86 66 10 29 61 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

87 70 8 29 63 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

86 63 14 31 55 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 85 70 10 20 70 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

87 73 3 24 74 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

87 56 28 32 41 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

80 57 26 24 50 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

79 56 25 33 42 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 48 61 18 36 46 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

41 55 23 28 48 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

48 59 27 20 53 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

87 65 16 20 65 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Lofoten sykehus VOP. 

Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompen-

sere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 9 

Noe dårligere enn forventet 14 

Som forventet 29 

Noe bedre enn forventet 28 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 88 

Mye bedre enn forventet 20 

Nei 17 

Ja, men ikke lenge 60 

Ja, ganske lenge 16 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 86 

Ja, altfor lenge 8 

Under 1 måned 3 

Fra 1 til 6 måneder 35 

Fra 7 til 12 måneder 16 

Fra 13 måneder til 3 år 29 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

86 

Mer enn tre år 17 

Bare én gang 20 

2-5 ganger 58 

6-12 ganger 19 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

85 

Mer enn 12 ganger 4 

Passe antall konsultasjoner 70 

Litt for få koonsultasjoner 25 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

83 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 82 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 57 

Nei 18 

Ja 24 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

87 

Nei 76 

Ja 34 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

86 

Nei 66 

Helt frivillig 80 

Ganske frivillig 8 

Både/og 5 

Ganske tvunget 5 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

88 

Helt tvunget 3 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 78 

Ja, én gang 9 

Ja, noen ganger 11 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

86 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 77 

Ja, én gang 11 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

88 

Ja, mer enn en gang 12 

Utmerket 1 

Meget god 6 

God 33 

Nokså god 40 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 87 

Dårlig 20 
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2.90  SENTER FOR PSYKISK HELSE NORD-TROMS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Senter for psykisk helse Nord-Troms. 

Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-

nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 56 72 

Opplevd ventetid 4 56 64 

Eksternt samarbeid 31 23 64 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Senter for 

psykisk helse Nord-Troms. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er 

best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

56 78 4 13 83 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

56 86 0 3 97 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

44 73 5 20 75 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

26 65 12 34 54 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

53 72 7 26 67 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 0 0 0 0 0 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

0 0 0 0 0 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

0 0 0 0 0 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

54 71 10 19 70 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

53 78 2 27 72 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

52 71 6 36 59 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

52 76 3 23 74 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

0 0 0 0 0 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

56 71 10 23 67 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

56 79 3 17 80 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

56 73 6 20 74 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 54 75 5 20 75 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

56 75 3 23 73 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

53 66 18 25 57 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

44 64 16 25 58 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

51 63 23 21 55 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 31 68 9 26 65 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

27 75 6 21 73 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

23 64 19 27 54 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

56 75 4 22 74 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Senter for psykisk 

helse Nord-Troms. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er 

vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 0 

Noe dårligere enn forventet 11 

Som forventet 47 

Noe bedre enn forventet 29 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 56 

Mye bedre enn forventet 14 

Nei 22 

Ja, men ikke lenge 50 

Ja, ganske lenge 21 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 56 

Ja, altfor lenge 7 

Under 1 måned 8 

Fra 1 til 6 måneder 33 

Fra 7 til 12 måneder 23 

Fra 13 måneder til 3 år 18 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

55 

Mer enn tre år 18 

Bare én gang 8 

2-5 ganger 48 

6-12 ganger 38 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

54 

Mer enn 12 ganger 6 

Passe antall konsultasjoner 74 

Litt for få koonsultasjoner 19 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

53 

Altfor få konsultasjoner 7 

Ja 94 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 39 

Nei 6 

Ja 16 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

55 

Nei 84 

Ja 25 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

55 

Nei 75 

Helt frivillig 85 

Ganske frivillig 6 

Både/og 9 

Ganske tvunget 0 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

56 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 93 

Ja, én gang 4 

Ja, noen ganger 3 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

54 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 75 

Ja, én gang 9 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

55 

Ja, mer enn en gang 16 

Utmerket 0 

Meget god 14 

God 35 

Nokså god 39 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 56 

Dårlig 12 
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2.91  SENTER FOR PSYKISK HELSE MIDT-TROMS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Senter for psykisk helse Midt-Troms. 

Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-

nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 95 69 

Opplevd ventetid 4 99 63 

Eksternt samarbeid 31 51 59 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Senter for 

psykisk helse Midt-Troms. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er 

best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

99 74 12 14 74 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

99 86 0 11 89 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

84 76 4 18 78 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

50 58 26 26 48 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

92 69 7 32 60 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 42 54 26 33 40 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

24 52 24 40 36 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

27 55 31 22 48 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

98 64 12 36 52 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

98 75 2 23 76 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

99 73 1 35 64 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

99 68 8 35 58 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

36 73 3 21 77 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

95 67 9 30 61 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

95 74 6 21 74 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

95 70 6 30 65 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 93 76 6 17 77 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

94 74 2 26 72 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

93 62 15 35 50 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

87 62 17 34 49 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

89 63 20 27 54 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 60 60 9 49 41 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

51 55 30 27 43 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

51 59 26 24 50 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

95 70 8 23 70 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Senter for psykisk 

helse Midt-Troms. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er 

vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 2 

Noe dårligere enn forventet 11 

Som forventet 37 

Noe bedre enn forventet 27 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 99 

Mye bedre enn forventet 23 

Nei 14 

Ja, men ikke lenge 65 

Ja, ganske lenge 14 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 99 

Ja, altfor lenge 7 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 36 

Fra 7 til 12 måneder 21 

Fra 13 måneder til 3 år 25 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

99 

Mer enn tre år 13 

Bare én gang 16 

2-5 ganger 51 

6-12 ganger 30 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

93 

Mer enn 12 ganger 4 

Passe antall konsultasjoner 69 

Litt for få koonsultasjoner 23 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

94 

Altfor få konsultasjoner 9 

Ja 79 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 64 

Nei 21 

Ja 17 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

96 

Nei 83 

Ja 32 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

96 

Nei 68 

Helt frivillig 81 

Ganske frivillig 10 

Både/og 8 

Ganske tvunget 0 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

97 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 92 

Ja, én gang 5 

Ja, noen ganger 3 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

96 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 70 

Ja, én gang 10 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

97 

Ja, mer enn en gang 20 

Utmerket 2 

Meget god 1 

God 35 

Nokså god 47 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 97 

Dårlig 15 
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2.92  PSYKIATRISK SENTER FOR TROMSØ OG OMEGN 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Psykiatrisk senter for Tromsø og 

omegn. Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar 

og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kom-

pensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 154 68 

Opplevd ventetid 4 153 62 

Eksternt samarbeid 31 74 53 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Psykiatrisk 

senter for Tromsø og omegn. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 

er best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

153 74 9 15 75 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

153 83 2 6 91 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

127 73 6 20 74 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

69 59 24 21 55 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

151 67 12 26 62 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 31 43 36 32 32 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

39 58 22 32 46 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

30 58 25 24 50 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

154 65 9 36 55 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

154 78 3 14 83 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

154 72 3 30 66 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

154 70 6 28 66 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

44 66 14 25 61 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

153 71 8 19 73 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

154 76 3 22 75 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

154 67 10 28 61 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 150 74 6 19 75 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

154 72 5 23 72 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

153 60 17 36 47 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

128 53 28 29 43 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

138 59 24 25 51 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 95 57 21 33 45 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

72 53 35 22 43 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

74 53 28 30 42 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

150 68 9 31 60 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Psykiatrisk senter for 

Tromsø og omegn. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er 

vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 2 

Noe dårligere enn forventet 12 

Som forventet 40 

Noe bedre enn forventet 28 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 153 

Mye bedre enn forventet 18 

Nei 25 

Ja, men ikke lenge 41 

Ja, ganske lenge 22 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 153 

Ja, altfor lenge 12 

Under 1 måned 1 

Fra 1 til 6 måneder 27 

Fra 7 til 12 måneder 25 

Fra 13 måneder til 3 år 31 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

154 

Mer enn tre år 16 

Bare én gang 8 

2-5 ganger 55 

6-12 ganger 26 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

151 

Mer enn 12 ganger 10 

Passe antall konsultasjoner 79 

Litt for få koonsultasjoner 17 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

147 

Altfor få konsultasjoner 4 

Ja 86 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 97 

Nei 14 

Ja 14 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

150 

Nei 86 

Ja 23 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

151 

Nei 77 

Helt frivillig 74 

Ganske frivillig 17 

Både/og 5 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

154 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 84 

Ja, én gang 7 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

153 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 74 

Ja, én gang 11 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

149 

Ja, mer enn en gang 15 

Utmerket 1 

Meget god 6 

God 24 

Nokså god 48 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 146 

Dårlig 21 
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2.93 SENTER FOR PSYKISK HELSE SØR-TROMS 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Senter for psykisk helse Sør-Troms. 

Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-

nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 111 62 

Opplevd ventetid 4 113 56 

Eksternt samarbeid 31 61 40 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Senter for 

psykisk helse Sør-Troms. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er 

best) og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å 

kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste 

side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

111 65 16 25 59 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

112 79 5 10 84 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

88 73 7 20 73 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

85 58 24 28 48 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

105 64 15 31 55 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 28 46 39 26 35 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

22 43 48 21 32 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

26 52 29 27 44 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

112 59 19 33 48 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

112 71 7 23 70 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 

110 70 8 30 62 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

poliklinikken? 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

111 65 8 41 51 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

35 49 34 26 40 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

109 60 25 22 53 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

112 69 10 29 61 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

111 60 19 31 50 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 108 64 17 25 58 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

109 70 12 17 71 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

108 57 32 18 51 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

105 51 36 23 42 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

106 51 34 28 38 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 93 51 33 29 38 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

87 49 38 20 41 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

61 40 54 13 33 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

111 60 22 28 50 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Senter for psykisk 

helse Sør-Troms. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er 

vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 7 

Noe dårligere enn forventet 25 

Som forventet 28 

Noe bedre enn forventet 26 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 111 

Mye bedre enn forventet 15 

Nei 19 

Ja, men ikke lenge 44 

Ja, ganske lenge 19 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 113 

Ja, altfor lenge 17 

Under 1 måned 6 

Fra 1 til 6 måneder 32 

Fra 7 til 12 måneder 19 

Fra 13 måneder til 3 år 29 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

112 

Mer enn tre år 14 

Bare én gang 17 

2-5 ganger 58 

6-12 ganger 21 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

111 

Mer enn 12 ganger 4 

Passe antall konsultasjoner 70 

Litt for få koonsultasjoner 18 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

98 

Altfor få konsultasjoner 12 

Ja 66 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 73 

Nei 34 

Ja 17 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

110 

Nei 83 

Ja 26 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

111 

Nei 74 

Helt frivillig 76 

Ganske frivillig 15 

Både/og 7 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

112 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 83 

Ja, én gang 7 

Ja, noen ganger 8 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

112 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 63 

Ja, én gang 17 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

112 

Ja, mer enn en gang 20 

Utmerket 2 

Meget god 9 

God 24 

Nokså god 40 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 112 

Dårlig 25 
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2.94SENTER FOR PSYKISK HELSE OFOTEN 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for Senter for psykisk helse Ofoten. 

Spørsmålene som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjen-

nomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 79 63 

Opplevd ventetid 4 79 61 

Eksternt samarbeid 31 44 41 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for Senter for 

psykisk helse Ofoten. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) 

og prosentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompen-

sere for frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

80 68 16 19 65 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

80 82 2 13 85 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

67 67 8 31 61 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

55 56 22 39 39 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

74 63 19 32 49 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 19 56 31 25 44 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

17 48 26 52 22 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

23 59 27 12 62 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

80 57 26 31 43 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

80 67 11 31 58 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

79 66 10 36 54 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

79 67 7 41 52 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

27 50 41 15 44 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

78 61 23 23 54 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

78 68 18 11 71 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

78 61 21 25 54 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 72 66 17 25 58 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

79 69 10 25 65 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

78 55 28 29 44 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

66 58 25 26 49 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

70 64 19 20 61 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 56 51 30 33 36 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

50 55 34 12 54 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

44 41 52 14 34 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

80 55 28 24 48 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med Senter for psykisk 

helse Ofoten. Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet 

for å kompensere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 14 

Noe dårligere enn forventet 15 

Som forventet 28 

Noe bedre enn forventet 22 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 80 

Mye bedre enn forventet 22 

Nei 19 

Ja, men ikke lenge 51 

Ja, ganske lenge 20 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 79 

Ja, altfor lenge 10 

Under 1 måned 14 

Fra 1 til 6 måneder 33 

Fra 7 til 12 måneder 17 

Fra 13 måneder til 3 år 25 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

80 

Mer enn tre år 11 

Bare én gang 23 

2-5 ganger 45 

6-12 ganger 24 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

78 

Mer enn 12 ganger 8 

Passe antall konsultasjoner 65 

Litt for få koonsultasjoner 21 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

77 

Altfor få konsultasjoner 15 

Ja 70 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 55 

Nei 30 

Ja 33 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

78 

Nei 67 

Ja 30 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

77 

Nei 70 

Helt frivillig 71 

Ganske frivillig 20 

Både/og 8 

Ganske tvunget 1 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

79 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 83 

Ja, én gang 8 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

78 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 68 

Ja, én gang 9 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

80 

Ja, mer enn en gang 23 

Utmerket 3 

Meget god 6 

God 16 

Nokså god 42 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 80 

Dårlig 34 
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2.95  DPS ØST-FINNMARK 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Øst-Finnmark. Spørsmålene som 

inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 

0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 113 66 

Opplevd ventetid 4 113 68 

Eksternt samarbeid 31 55 51 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Øst-

Finnmark. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og pro-

sentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

111 73 10 17 72 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

114 88 1 8 91 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

89 76 9 13 78 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

70 54 25 39 36 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

113 67 13 28 59 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 0 0 0 0 0 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

21 51 22 46 32 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

36 52 33 26 41 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

114 62 13 37 50 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

115 76 8 16 76 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

114 71 7 29 64 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

114 69 5 36 58 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

29 63 17 23 60 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

112 61 19 25 56 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

111 72 9 21 70 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

110 66 13 28 59 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 105 69 9 23 68 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

114 73 12 16 72 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

110 56 23 35 42 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

100 56 25 32 43 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

105 66 17 22 61 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 77 53 27 33 40 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

72 61 22 23 55 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

55 51 37 23 40 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

113 68 11 28 62 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Øst-Finnmark. 

Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompen-

sere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 1 

Noe dårligere enn forventet 20 

Som forventet 30 

Noe bedre enn forventet 27 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 113 

Mye bedre enn forventet 21 

Nei 25 

Ja, men ikke lenge 56 

Ja, ganske lenge 15 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 113 

Ja, altfor lenge 4 

Under 1 måned 5 

Fra 1 til 6 måneder 34 

Fra 7 til 12 måneder 22 

Fra 13 måneder til 3 år 23 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

113 

Mer enn tre år 16 

Bare én gang 22 

2-5 ganger 61 

6-12 ganger 17 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

112 

Mer enn 12 ganger 0 

Passe antall konsultasjoner 73 

Litt for få koonsultasjoner 22 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

106 

Altfor få konsultasjoner 5 

Ja 79 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 81 

Nei 21 

Ja 22 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

112 

Nei 78 

Ja 33 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

111 

Nei 67 

Helt frivillig 83 

Ganske frivillig 8 

Både/og 6 

Ganske tvunget 2 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

115 

Helt tvunget 0 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 94 

Ja, én gang 3 

Ja, noen ganger 2 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

115 

Ja, mange ganger 1 

Nei, aldri 72 

Ja, én gang 12 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

112 

Ja, mer enn en gang 15 

Utmerket 4 

Meget god 9 

God 26 

Nokså god 40 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 111 

Dårlig 21 
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2.96DPS MIDT-FINNMARK 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Midt-Finnmark. Spørsmålene 

som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre 

(skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 88 64 

Opplevd ventetid 4 87 61 

Eksternt samarbeid 31 55 56 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Midt-

Finnmark. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og pro-

sentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

88 67 12 23 65 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

87 81 4 8 87 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

76 69 14 20 66 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

55 57 23 32 45 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

85 68 8 37 55 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 0 0 0 0 0 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

17 61 23 10 67 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

21 53 29 32 39 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

86 64 14 29 57 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

87 73 3 29 68 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

84 70 7 26 68 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

86 67 7 35 58 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

31 57 33 5 62 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

87 62 20 26 54 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

89 71 8 26 66 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

88 63 14 35 51 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 80 66 16 22 62 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

85 70 10 22 68 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

85 56 28 24 47 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

77 55 31 25 43 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

77 57 25 33 42 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 56 56 21 41 38 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

51 57 30 23 47 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

55 56 32 13 55 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

86 63 16 29 55 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Midt-Finnmark. 

Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompen-

sere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 4 

Noe dårligere enn forventet 22 

Som forventet 37 

Noe bedre enn forventet 21 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 87 

Mye bedre enn forventet 15 

Nei 24 

Ja, men ikke lenge 45 

Ja, ganske lenge 22 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 87 

Ja, altfor lenge 9 

Under 1 måned 8 

Fra 1 til 6 måneder 37 

Fra 7 til 12 måneder 14 

Fra 13 måneder til 3 år 22 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

87 

Mer enn tre år 20 

Bare én gang 25 

2-5 ganger 60 

6-12 ganger 15 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

85 

Mer enn 12 ganger 0 

Passe antall konsultasjoner 65 

Litt for få koonsultasjoner 20 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

80 

Altfor få konsultasjoner 15 

Ja 74 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 61 

Nei 26 

Ja 41 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

87 

Nei 59 

Ja 40 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

88 

Nei 60 

Helt frivillig 65 

Ganske frivillig 17 

Både/og 14 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

88 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 87 

Ja, én gang 4 

Ja, noen ganger 6 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

88 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 76 

Ja, én gang 5 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

86 

Ja, mer enn en gang 20 

Utmerket 3 

Meget god 9 

God 23 

Nokså god 41 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 86 

Dårlig 24 
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2.97  DPS VEST-FINNMARK 

Tabell 2.1: Resultater på hovedområdene for DPS Vest-Finnmark. Spørsmålene 

som inngår i indeksen gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre 

(skala 0-100 hvor 100 er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant 

ulike grupper av brukere. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 114 67 

Opplevd ventetid 4 115 53 

Eksternt samarbeid 31 68 58 

 

Tabell 2.2: Resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala for DPS Vest-

Finnmark. Antall svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og pro-

sentandel negative, nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for 

frafall blant ulike grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

115 68 16 14 70 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

114 83 3 13 85 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

99 70 9 27 64 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

60 52 28 36 35 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

109 71 10 23 67 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 0 0 0 0 0 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

17 43 30 48 22 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

22 60 19 33 48 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

115 63 12 36 51 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

115 75 5 25 71 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

112 72 3 34 63 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

112 70 11 28 61 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

31 56 28 26 46 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

113 67 12 25 63 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

114 70 10 18 72 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

114 64 13 29 58 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 112 73 8 16 76 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

114 75 8 17 75 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

114 61 16 34 50 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

103 58 21 32 46 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

110 64 18 25 58 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 78 68 7 33 60 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

66 60 29 14 58 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
amarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

68 58 34 9 58 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

113 67 16 16 68 
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Tabell 2.3: Resultater på andre spørsmål om kontakten med DPS Vest-Finnmark. 

Antall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompen-

sere for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 8 

Noe dårligere enn forventet 12 

Som forventet 37 

Noe bedre enn forventet 26 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 115 

Mye bedre enn forventet 17 

Nei 17 

Ja, men ikke lenge 38 

Ja, ganske lenge 35 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 115 

Ja, altfor lenge 11 

Under 1 måned 2 

Fra 1 til 6 måneder 30 

Fra 7 til 12 måneder 20 

Fra 13 måneder til 3 år 32 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

115 

Mer enn tre år 16 

Bare én gang 14 

2-5 ganger 54 

6-12 ganger 30 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

112 

Mer enn 12 ganger 2 

Passe antall konsultasjoner 70 

Litt for få koonsultasjoner 20 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

112 

Altfor få konsultasjoner 10 

Ja 77 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 76 

Nei 23 

Ja 31 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

115 

Nei 69 

Ja 36 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

115 

Nei 64 

Helt frivillig 78 

Ganske frivillig 9 

Både/og 8 

Ganske tvunget 4 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

115 

Helt tvunget 1 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 90 

Ja, én gang 4 

Ja, noen ganger 6 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

115 

Ja, mange ganger 0 

Nei, aldri 68 

Ja, én gang 17 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

115 

Ja, mer enn en gang 14 

Utmerket 1 

Meget god 6 

God 35 

Nokså god 38 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 112 

Dårlig 19 
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3 Nasjonale resultater 

Tabell 3.1: Nasjonale resultater på indeksene. Spørsmålene som inngår i indeksen 

gis i tabellen sammen med antall svar og gjennomsnittskåre (skala 0-100 hvor 100 

er best). Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike grupper av bruke-

re. 

 

Indekser 
Underliggende 
spørsmål 

Antall svar 
Gjennomsnitts-
skåre 

Brukererfaringer samlet 11_2, 12, 13, 18-25 10858 66 

Opplevd ventetid 4 10871 63 

Eksternt samarbeid 31 5945 57 

 

Tabell 3.2: Nasjonale resultater på enkeltspørsmål med femdelt svarskala. Antall 

svar, gjennomsnittsskåre (skala 0-100 hvor 100 er best) og prosentandel negative, 

nøytrale og positive svar. Tallene er vektet for å kompensere for frafall blant ulike 

grupper av brukere. Tabellen fortsetter på neste side.  

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

1 
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du 
med tilbudet du har mottatt ved poliklinikken? 

10986 71 12 18 70 

3 
Har du blitt møtt med høflighet og respekt ved 
poliklnikken? 

11027 83 3 9 88 

8 
Har det vært vanskelig eller lett å få kontakt 
med ansatte ved poliklinikken på telefon? 

8952 71 9 22 69 

11_1 
Hvilket utbytte har du hatt av behandling med 
medisiner? 

6518 57 24 31 45 

11_2 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler med én 
behandler? 

10401 67 13 28 60 

11_3 Hvilket utbytte har du hatt av samtaler i gruppe? 2758 50 34 29 38 

11_4 
Hvilket utbytte har du hatt av samtaler hvor dine 
nærmeste deltar? 

2581 52 31 30 39 

11_5 
Hvilket utbytte har du hatt av treningsopplegg 
for å mestre plagene dine? 

2765 53 28 33 39 

12 
Hvilket utbytte har du hatt, alt i alt, av 
behandlingen ved poliklinikken? 

10813 63 14 32 53 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Gjennom-
snittsskåre 

Andel 
negativ 

Andel 
nøytral 

Andel 
positiv 

13 
Er dine psykiske plager blitt bedre eller verre 
nå, sammenlignet med før behandlingen startet 
ved poliklinikken? 

10825 74 6 21 72 

14 
Hvordan fungerer du i familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken? 

10636 70 6 33 62 

15 
Hvordan fungerer du utenfor familen nå, 
sammenlignet med før behandlingen startet ved 
poliklinikken (på arbeid, blant venner o.l)? 

10706 68 8 32 59 

16 
Hvordan har behandleren samarbeidet med 
dine pårørende 

3644 63 20 19 60 

18 
Får du nok tid til samtaler og kontakt med 
behandleren din? 

10778 65 13 26 61 

19 
Opplever du at behandleren forstår din 
situasjon? 

10835 72 9 20 71 

20 
Opplever du at behandlingen er tilpasset din 
situasjon? 

10780 66 13 27 60 

21 Følger behandleren opp tiltak som planlagt? 10366 71 9 21 70 

22 
Har du fått fortale behandleren det som er viktig 
for deg om tilstanden din? 

10786 74 7 20 73 

23 
I hvilken grad har du hatt inn flytelse på valg av 
behandlingsopplegg? 

10632 58 22 30 48 

24 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
de behandlingsmulighetene som finnes for deg? 

9766 57 25 28 48 

25 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
dine psykiske plager/din diagnose? 

10059 60 23 25 52 

29 Har du hatt innflytelse på medisineringen din? 7779 56 23 35 43 

30 
Hva synes du om informasjonen du har fått om 
bivirkninger av medisiner som du har begynt å 
bruke på poliklinikken? 

6420 56 28 25 47 

31 

Hvordan synes du at poliklinikken har 
samarbeidet med ulike offentlige etater for å 
hjelpe deg med dine praktiske problemer 
(økonomiske problemer, bosted, praktiske 
løsninger osv)? 

5945 57 30 20 50 

35 
Alt i alt, hva synes du om den hjelpen du har 
fått fra helsetjenesten med dine psykiske 
plager? 

10807 66 13 26 61 
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Tabell 3.3: Nasjonale resultater på andre spørsmål om kontakten med DPSet. An-

tall svar og prosentandeler i ulike svarkategorier. Tallene er vektet for å kompensere 

for frafall blant ulike grupper av brukere. 

Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Mye dårligere enn forventet 5 

Noe dårligere enn forventet 14 

Som forventet 36 

Noe bedre enn forventet 26 

2 Alt i alt, hvordan er erfaringene dine med 
tilbudet ved poliklinikken? 10960 

Mye bedre enn forventet 19 

Nei 25 

Ja, men ikke lenge 49 

Ja, ganske lenge 17 

4 Måtte du vente for å få tilbud ved poliklinikken? 10871 

Ja, altfor lenge 9 

Under 1 måned 5 

Fra 1 til 6 måneder 32 

Fra 7 til 12 måneder 20 

Fra 13 måneder til 3 år 26 

5 Hvor lange har du hatt tilbud ved denne 
poliklinikken? 

10868 

Mer enn tre år 18 

Bare én gang 14 

2-5 ganger 49 

6-12 ganger 29 

6 Hvor mange ganger i løpet av de siste tre 
månedene har du hatt poliklinikktime? 

10627 

Mer enn 12 ganger 8 

Passe antall konsultasjoner 73 

Litt for få koonsultasjoner 20 

7 Hva synes du om antall konsultasjoner du har 
fått ved poliklinikken? 

10326 

Altfor få konsultasjoner 7 

Ja 83 17 Har du den behandleren du ønsker deg? 7620 

Nei 17 

Ja 30 26 Har du fått informasjon om klagemuligheter på 
behandlingen? 

10762 

Nei 70 

Ja 36 27 Har du fått informasjon om din rett til innsyn i 
journalen din? 

10767 

Nei 64 

Helt frivillig 72 

Ganske frivillig 15 

Både/og 9 

Ganske tvunget 3 

32 Har behandlingen ved poliklinikken skjedd 
frivillig, eller har du følt deg tvunget til å delta 

10945 

Helt tvunget 2 
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Spm 
nr 

Spørsmål 
Antall 
svar 

Svarkategori 
Prosent-
andel 

Nei, aldri 84 

Ja, én gang 7 

Ja, noen ganger 7 

33 Har du blitt behandlet nedlatende eller 
krenkende ved poliklinikken? 

10915 

Ja, mange ganger 2 

Nei, aldri 62 

Ja, én gang 15 

34 Har du vært inlagt på en psykiatrisk 
døgninstitusjon? 

10862 

Ja, mer enn en gang 23 

Utmerket 2 

Meget god 7 

God 25 

Nokså god 39 

37 Stort sett, vil du si din psykiske helse er: 10860 

Dårlig 27 
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VEDLEGG: Spørreskjema 
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Om PasOpp-undersøkelser: I dagens helsetjeneste legges det 
mer vekt på synspunktene til pasienter og pårørende enn før og 
på at de ulike delene av tjenesten skal være godt samordnet. 
PasOpp-undersøkelsene har som mål å beskrive erfaringene til 
personer som ser tjenestene fra innsiden. Det er laget 
spørreskjema som er tilpasset ulike områder innenfor 
helsetjenesten. Spørsmålene handler om opplevelser, om faktiske 
hendelser og om tilfredshet med tjenestene. 
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