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NÅR SYKDOM RAMMER: MØTER MED HELSEVESENET

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og
blir brukt av forskere i dag og i fremtiden. Den som svarer kan til enhver tid be
om å få svaret i retur eller makulert.

Det offentlige helsevesenet har 400 års jubileum i år. Det er en god anledning til å følge
en oppfordring fra en av våre medarbeidere: Vi vil gjerne at du skal fortelle om møter du
har hatt med helsevesenet i livet ditt. Det kan være i forbindelse med egen sykdom eller
om tilfeller der du har hatt ansvar for noen som står deg nær når de var syke, f. eks.
barn, ektefelle, foreldre, søsken. Vi vil gjerne ha fortellinger om dine egne konkrete erfaringer både i dag og fra tidligere slik at du kan få fram et perspektiv på før og nå. Det er
også interessant om du har opplevd et skille mellom by og land og kan fortelle om det. I
tillegg til egne erfaringer har du kanskje generelle synspunkter på hva som er godt og
dårlig med den måten det offentlige helsevesenet var/er organisert på. I tidligere spørrelister har vi spurt om erfaringer og synspunkter på omsorg for eldre, om fødsler og om
skolehelsetjenesten, så dette behøver du ikke ta med denne gangen. Unngå navn på personer du har hatt med å gjøre, men navn på sykehus kan du oppgi. Les gjennom hele
spørrelisten før du svarer. Lykke til!

Hva slags plager/sykdommer har du gått til lege med?
Har/hadde du kort eller lang avstand til legen?
Fortell om hvordan du ble du møtt av legen.
Har du hatt behov for å få sykebesøk hjem? Av lege/legevakt?
Hva slags plager/sykdommer var det snakk om?
Fortell om hvordan du ble møtt av legen.
Har du vært innlagt på sykehus?
Har/hadde du kort eller lang avstand til sykehuset?
Hvordan kom du deg til sykehuset?

Fortell om møtet med helsepersonellet.
Hvordan opplevde du det å ligge på sykehus?
Hva synes du om oppfølgingen du har fått?
Har du noen generelle betraktninger om helsevesenet, – gode og dårlige, før og
nå?
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