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EVALUERINGSSKJEMA / FAGPERSONER OG BRUKERREPRESENTANTER 

Sett kryss  

Brukerrepresentant  
Fagperson  

 

KOMPETANSE 

1) I hvilken grad opplevde du din kompetanse som nyttig i gjennomføringen av SMIL?  
 

I stor grad  
I noen grad  
I liten grad  
I ingen grad  
Usikker/Vet ikke  

 
 
2) I hvilken grad er din kompetanse blitt styrket gjennom deltakelsen i arbeidet?  
 

I stor grad  
I noen grad  
I liten grad  
I ingen grad  
Usikker/Vet ikke  

 
 
3) I hvilken grad kan din deltakelse gi uttelling i form av kompetansespredning til eget nettverk 
og arbeidsmiljø?  
 

I stor grad  
I noen grad  
I liten grad  
I ingen grad  
Usikker/Vet ikke  
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4) Har du oppdaget eller registrert udekte kompetansebehov underveis i prosessen? Hvis ja, 
hvilke? 
 
 

 

 

SAMARBEID 

5) I hvilken grad opplevde du samarbeidet mellom fagpersoner og brukerrepresentanter som 
positivt? 
 

I stor grad  
I noen grad  
I liten grad  
I ingen grad  
Usikker/Vet ikke  

 
 
6) Er det spesielle fordeler eller utfordringer ved samarbeidet som du synes er viktig å belyse? 
 

 

 

 

GJENNOMFØRING 

7)I hvilken grad vurderer du målsetningene i SMIL som oppnådd?  
 

I stor grad  
I noen grad  
I liten grad  
I ingen grad  
Usikker/Vet ikke  

 
 
8) I hvilken grad ble dine forventninger til ressursbruk (tid og kostnad) innfridd?  
 

Mer enn forventet  
Som forventet  
Mindre enn forventet  
Usikker/Vet ikke  
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9) Ser du muligheten for en videreføring av SMIL under eksisterende rammer? 
 

Ja  
Nei  
Usikker/Vet ikke  

  

Utdyp gjerne:    

 

 

 

10) Er det avdekket behov for andre tilbud til målgruppen underveis? Hvis ja, hvilke? 
 

 

 

 
 
  
11) Er det andre forhold du mener er relevant å trekke frem (positivt og negativt)?  
 

 

 

 

 

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare på spørsmålene! 

 


