
Frågor SIP – första gången
De här frågorna handlar om hur du upplevde att få en SIP.  
Dina svar är mycket viktiga för att vi ska kunna förbättra oss i det arbete vi gör.

Dagens datum: 

Ålder:  0-6 år    7-13 år    14-17 år    18-24 år    25–64 år    65+ år

Kön:  Hon     Han     Annat

Deltagande kommun:   

Deltagande landsting:  

1. Jag tycker att personalen lyssnade på mig

     
 Stämmer inte alls Stämmer delvis inte Varken eller Stämmer delvis Stämmer helt

2. Jag får vara med och bestämma om vilket stöd jag/eller min familj ska få

     
 Stämmer inte alls Stämmer delvis inte Varken eller Stämmer delvis Stämmer helt

3. Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt för mig

     
 Stämmer inte alls Stämmer delvis inte Varken eller Stämmer delvis Stämmer helt

4. Jag tycker att det är tydligt vem som gör vad

     
 Stämmer inte alls Stämmer delvis inte Varken eller Stämmer delvis Stämmer helt

5. Jag tycker att jag fick svar på mina frågor

     
 Stämmer inte alls Stämmer delvis inte Varken eller Stämmer delvis Stämmer helt

Vem svarar på frågorna:  Jag själv     Vårdnadshavare     Ombud/anhörig
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Frågor SIP – uppföljning
De här frågorna handlar om hur du upplevde att få en SIP.  
Dina svar är mycket viktiga för att vi ska kunna förbättra oss i det arbete vi gör.

Dagens datum: 

Ålder:  0-6 år    7-13 år    14-17 år    18-24 år    25–64 år    65+ år

Kön:  Hon     Han     Annat

Insatsgivande kommun:   

Insatsgivande landsting:  

1. Jag tycker att personalen lyssnade på mig

     
 Stämmer inte alls Stämmer delvis inte Varken eller Stämmer delvis Stämmer helt

2. Jag får vara med och bestämma om vilket stöd jag/eller min familj ska få

     
 Stämmer inte alls Stämmer delvis inte Varken eller Stämmer delvis Stämmer helt

3. Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt för mig

     
 Stämmer inte alls Stämmer delvis inte Varken eller Stämmer delvis Stämmer helt

4. Jag tycker att det är tydligt vem som gör vad

     
 Stämmer inte alls Stämmer delvis inte Varken eller Stämmer delvis Stämmer helt

5. Jag tycker att jag fick svar på mina frågor

     
 Stämmer inte alls Stämmer delvis inte Varken eller Stämmer delvis Stämmer helt

6. Jag upplever att det vi kommit överens om i den samordnade 
individuella planen följts

     
 Stämmer inte alls Stämmer delvis inte Varken eller Stämmer delvis Stämmer helt

Vem svarar på frågorna:  Jag själv     Vårdnadshavare     Ombud/anhörig
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