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Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun 

Responsblankett: Eftervård 

Datum:   Ålder:   Kvinna  Man  

Hur bra stämmer de följande påståendena in på din situation: 

1. Den anställda har varit till hjälp för mig vid uträttande av officiella ärenden (flyttanmälningar, 

utkomst, skaffande av bostad osv.). 

Är av helt samma åsikt  

I stort sett av samma åsikt  

Kan inte svara/gäller inte mig  

I stort sett av annan åsikt  

Är av helt annan åsikt  

2. Antalet möten har varit tillräckligt. 

Är av helt samma åsikt  

I stort sett av samma åsikt  

Kan inte svara/gäller inte mig  

I stort sett av annan åsikt  

Är av helt annan åsikt  

3. Jag har oftast en bra känsla efter att jag träffat anställda. 

Är av helt samma åsikt  

I stort sett av samma åsikt  

Kan inte svara/gäller inte mig  

I stort sett av annan åsikt  

Är av helt annan åsikt  
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4. Jag har fått tillräckligt med stöd i fråga om resekostnader och/eller hobbyer. 

Är av helt samma åsikt  

I stort sett av samma åsikt  

Kan inte svara/gäller inte mig  

I stort sett av annan åsikt  

Är av helt annan åsikt  

5. På mötena har vi pratat om frågor som är viktiga för mig. 

Är av helt samma åsikt  

I stort sett av samma åsikt  

Kan inte svara/gäller inte mig  

I stort sett av annan åsikt  

Är av helt annan åsikt  

Öppna frågor (du kan vid behov fortsätta på omstående sida) 

Vad skulle du önska av de anställda i samband med att du träffar dem/i samband med möten ? 

Vad skulle du önska att man gjorde på möten som är förknippade med någon aktivitet ? Är nå-

gon aktivitet särskilt trevlig ? 

Klagomålslåda/Finns det något annat som du vill nämna ? 

Tack för din värdefulla respons ! 
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