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Hva mener du om fastlegen og legesenteret ditt?
Vi mener at du, pasienten er en viktig deltaker i helsetjenesten.
Vi vil ta hensyn til dine synspunkter slik at vi kan forbedre kvaliteten på helsetjenesten.
Vær vennlig å svare så raskt som mulig. Fyll ut skjemaet og send det tilbake til
……(legesenteret)……. i vedlagte svarkonvolutt.
Vi ber ikke om ditt navn eller personlige kjennetegn, slik at vi vil ikke få vite hva akkurat du
svarer.
I dette spørreskjemaet ber vi deg å vurdere kvaliteten av den helsetjenesten du har mottatt i løpet
av de siste tolv månedene fra den fastlegen og det legesenteret du vanligvis bruker.
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du?
Hvis du i løpet av det siste året har skiftet lege, ber vi deg tenke på den legen som du bruker nå.
Hvis du bruker forskjellige leger på legesenteret ber vi deg tenke på den fastlegen som du
vanligvis bruker.
Pårørende/foreldre til barn under 18 år kan fylle ut skjemaet når de har vært tilstede på
konsultasjonen.
Slik fyller du ut skjemaet:
Pass på at du svarer på alle spørsmålene og at du bare gir ett svar på hvert spørsmål.
Dersom spørsmålet ikke passer, kryss da av i den siste kolonnen med overskriften ”Passer ikke”.

Nedenfor er listet fastlegene ved ……(legesenteret)…….
Sett et kryss i feltet utenfor den fastlegen som du vurderer. Vær oppmerksom på at du bare skal
vurdere en fastlege. Hvis du setter kryss ved flere kan vi dessverre ikke bruke dine svar.






………………….
………………….
………………….
………………….






………………….
………………….
………………….
………………….

Hvis den legen som du vanligvis bruker ikke står her, skal du ikke svare på spørsmålene i
skjemaet. Sett da et kryss i rubrikken ” En annen lege ” og returner skjemaet i svarkonvolutten.

 En annen lege

Hva er mitt syn på min fastlege
og på legesenteret
de siste 12 måneder, når det
gjelder ...

Svært misfornøyd

Svært
fornøyd

Passer
ikke

1

å gi meg følelsen av at jeg hadde
nok tid da jeg var hos legen?













2

å vise interesse for min personlige
situasjon?













3

å gjøre det lett for meg å fortelle
ham eller henne om mine
problemer?













4

å ta meg med på avgjørelser om hva
som skulle gjøres av medisinske
tiltak?













5

å høre på meg?













6

å holde informasjonen om meg og
min journal fortrolig?













7

raskt å lindre mine plager?













8

å hjelpe meg til å føle meg så frisk
at jeg kan utføre mine daglige
gjøremål?













9

grundighet?













10

kroppslige (fysiske) undersøkelser av
meg?













11

å gi tilbud av forebyggende art (som
helsesjekk eller vaksinering)?













12

å forklare formålet med
undersøkelser og behandling?













13

å fortelle meg hva jeg ønsker å vite
om mine plager eller min sykdom?













14

hjelp til å håndtere følelsesmessige
problemer som har sammenheng
med mine helseproblemer?













15

å få meg til å følge legens råd?













Hva er mitt syn på min fastlege
og på legesenteret de siste 12
måneder, når det gjelder ...

Svært misfornøyd

Svært
fornøyd

Passer
ikke

16

å huske hva han/hun har fortalt meg
eller gjort ved tidligere anledninger?













17

å forberede meg på hva jeg kan
forvente vil skje hos en spesialist
eller på sykehuset?













18

hjelpsomhet blant personalet (andre
personer enn legen)?













19

å få time på et tidspunkt som passer
for meg?













20

å komme gjennom til legesenteret
på telefon?













21

anledning til å få snakke med legen
på telefon?













22

ventetid på venterommet?













23

å yte rask hjelp i akutte situasjoner?













Helt
uenig

Ganske
uenig

Verken
enig
eller
uenig

Ganske
enig

Helt
enig

Passer
ikke

24

Jeg kan varmt anbefale denne
fastlegen til mine venner













25

Jeg ser ingen grunn til å vurdere
å bytte til en annen fastlege













Til slutt:
Det kan være sider ved det helsetilbudet jeg får hos min fastlege som er viktig for meg, men
som det ikke er blitt spurt om i dette spørreskjemaet.
Her kan du fortelle oss om dette:

Takk for hjelpen!
Dine svar vil hjelpe oss med å gi et bedre helsetilbud til deg og til andre.
Dette spørreskjemaet sender du i den adresserte konvolutten til oss.
Porto er betalt.
Med vennlig hilsen ……(legesenteret)……..

