
 

 

 

Undersøkelse om dine erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 
Med dette brevet inviteres du til å delta i en spørreundersøkelse om erfaringene dine med 
institusjonen du er innlagt ved. Hensikten med undersøkelsen er å gi tilbakemelding om pasientenes 
erfaringer med tilbudet de mottar, og med dette bidra til god kvalitet i behandlingen. 

Fra og med 2020 blir alle pasienter som er innlagt ved institusjoner i psykisk helsevern invitert til å 
delta i denne undersøkelsen like før de skrives ut.  

Om utfylling av spørreskjema 

Du svarer på Internett på nettbrett, PC eller smarttelefon. Scann QR-koden 
til høyre, eller skriv følgende direkte i nettleseren (ikke bruk Google eller 
andre søkesider): https://nettskjema.uio.no/a/phv  
 
Innloggingskoden din til skjemaet finner du på pasientbrevet du har 
mottatt. Merk deg at de tre første tegnene er tall. 

For at undersøkelsen skal være av god kvalitet og at resultatene skal bli 
pålitelige, er det viktig at du sitter alene mens du fyller ut skjemaet og svarer uten å diskutere 
svarene dine med andre.  

Svaret ditt blir trygt lagret på en server ved Universitetet i Oslo når du trykker på «Send-knappen» på 
siste side. Svarene hentes senere ut av datainnsamlingsteamet i Folkehelseinstituttet (FHI).  

Om undersøkelsen 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å etablere undersøkelsen i 
samarbeid med institusjonene.  

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Ved å svare på spørsmålene i skjemaet samtykker du i å bli 
med i undersøkelsen. FHI har vurdert at behandlingen av personopplysninger i prosjektet er i 
samsvar med personvernregelverket. Alle som jobber med undersøkelsen i FHI har taushetsplikt og 
alle opplysninger behandles fortrolig. Institusjonen du er innlagt ved får ikke vite hva akkurat du 
svarer. Vi lager en rapport for hver institusjon, og data fra undersøkelsen vil også bli brukt i analyser 
og forskning. 

Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du spørre personalet ved institusjonen. Lykke til 
med utfyllingen! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Camilla Stoltenberg 
Direktør  
Folkehelseinstituttet 

https://nettskjema.uio.no/a/132442

	Undersøkelse om dine erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern

