
Vedlegg 2: Spørreskjema til kommunene 

 

Samhandling om læring og mestring mellom kommuner og helseforetak   

Dette er en spørreundersøkelse om samhandling om lærings- og mestringsvirksomhet mellom 
kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester. Spørreundersøkelsen er et ledd i 
et oppdrag gitt av Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med Nasjonal helse- og 
sykehusplan.  

Undersøkelsen tar noen få minutter. Din besvarelse er svært viktig for oss.  
Tusen takk for at du deltar i undersøkelsen! 

Din identitet vil holdes skjult. Når skjult identitet brukes i undersøkelser, vil ingen identifiserbar 
informasjon, som f.eks. nettlesertype og -versjon, IP-adresse, operativsystem eller e-postadresse, bli 
lagret med svaret. Dette er for å beskytte respondentens identitet. 
 
1) Hvilken type stilling har du i kommunen? Vennligst sett ett kryss. 

Leder, helse- og omsorgstjenester 

Leder, andre tjenester 

Kommunalsjef, helse- og omsorg 

Kommunalsjef, annet 

Ansatt, helse- og omsorgstjenester 

Ansatt, andre tjenester 

I lærings- og mestringstilbud inngår støtte til endring av levevaner, herunder tilbudet i kommunale 
frisklivssentraler. Med samarbeidsavtaler menes de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom 
helseforetak og kommuner:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samhandlingsreformen---

lovpalagte-samarb/id661886/ 
 

2) Hvor enig er du i følgende påstander? vann 

 Helt 
enig 

Litt 
enig 

Verken 
eller 

Litt 
uenig 

Helt 
uenig 

Vet 
ikke 

Samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner 
sikrer at pasienter med behov for lærings- og 
mestringstilbud får sammenhengende helsetjenester og 
forløp. 

      

Samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner 
beskriver oppgavedelingen mellom sykehus og 
kommuner tydelig slik at ledere og ansatte vet hvem som 
har ansvar for hva når det gjelder lærings- og 
mestringstilbud. 

      

Det mangler oversikt over hva som finnes av lærings- og 
mestringstilbud i helseforetaket og kommunen       

Vi har prosedyrer om sikrer god samhandling mellom 
helseforetaket og kommunen om oppfølging av pasienter 
med behov for lærings- og mestringstilbud 

      

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samhandlingsreformen---lovpalagte-samarb/id661886/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samhandlingsreformen---lovpalagte-samarb/id661886/


 Helt 
enig 

Litt 
enig 

Verken 
eller 

Litt 
uenig 

Helt 
uenig 

Vet 
ikke 

Vi har prosedyrer som sikrer at det foregår gjensidig 
kompetanseutveksling mellom helseforetak og 
kommuner knyttet til lærings- og mestringstilbud. 

      

Samarbeidet mellom helseforetak og kommunale 
tjenester om oppfølging av personer med behov for 
lærings- og mestringstilbud fungerer dårlig 

      

Helseforetak og kommunen samarbeider om utvikling av 
lærings- og mestringstilbud basert på brukernes behov        

3) Etter din erfaring, hva fungerer godt i samhandlingen mellom helseforetak og kommunen? 

4) Etter din erfaring, hva fungerer dårlig i samhandlingen mellom helseforetak og kommunen? 

5) Hvilke forslag har du til forbedring av samhandlingen om lærings- og mestringstilbud mellom 
helseforetak og kommuner? 


