Spørgeskema til borgere til effektmåling Projekt Virtuel Bostøtte; Slut-måling
Indledning:
Hvorfor modtager jeg dette spørgeskema?
 Fordi du har testet virtuel bostøtte sammen med din støtteperson i kommunen
Hvad handler spørgeskemaet om?
 Du skal bl.a. svare på hvordan virtuel bostøtte har virket for dig. Du skal også svare på hvad du synes er forskellen ved at lave virtuel bostøtte i stedet for fysiske møder
 Det er vigtigt, at du svarer på spørgeskemaet. Vi vil meget gerne høre hvad du synes. Så kan vi blive
klogere på, hvordan vi kan bruge virtuel bostøtte i fremtiden
Er jeg anonym?
 Ja, din besvarelse er anonym. Du skal ikke oplyse dit navn
Kan jeg få hjælp til at besvare spørgeskemaet?
 Du må gerne få en støtteperson til at forklare spørgsmålene og svarmulighederne. Men det er vigtigt, at det er dig selv der beslutter hvad du vil svare
 Støttepersonen kan også hjælpe dig, hvis du er i tvivl om noget med spørgeskemaet
Det tager ca. 10-15 min. at udfylde skemaet.

Ny side (Baggrundsviden)
Først vil vi gerne vide lidt om dig.
Hvilken kommune bor du i?
Hvad er din alder?

Hvad er dit køn?
Hvad får du støtte til?

Drop-down med Kommunenavne (Faxe, Kalundborg,
Køge, Lolland, Næstved og Stevns)
□ 18-30 år
□ 31-40 år
□ 41-50 år
□ 51-60 år
□ 61+
□ Kvinde
□ Mand
□ Støtte til praktiske ting hjemme
□ Støtte til at deltage i fritidsaktiviteter
□ Støtte til at få kontakt med familie og venner
□ Støtte til at få struktur i hverdagen
□ Støtte til at klare min økonomi
□ Støtte til at kontakte offentlige myndigheder
□ Støtte til personlige problemer
□ Støtte til andet: Beskriv__________________

Hvor meget har du brugt virtuel kommunikation
inden du startede med virtuel bostøtte (f.eks.
Skype, FaceTime osv.)?

□
□
□
□

Slet ikke
Jeg har prøvet det et par gange
Jeg har prøvet det en del gange
Jeg har brugt det meget

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Kun et par stykker
Ca. 1 møde ud af 4
Ca. 1 møde ud af 3
Ca. 1 møde ud af 2
Næsten alle
0-10 minutter
11-20 minutter
21-30 minutter
31-40 minutter
41-50 minutter
Mere end 50 minutter
Ja, tit
Ja, nogen gange
Kun engang imellem
Nej, aldrig

Ny side
Virtuel Bostøtte
Hvor mange af dine støttemøder har været virtuelle?

Hvor længe har den virtuelle bostøtte som regel
varet?

Har der været tekniske problemer, når du har
haft virtuel bostøtte med din støtteperson?

Ny side
Hvordan har du oplevet virtuel bostøtte?
Det er nemt at snakke sammen
via video
(Slet ikke)

(I mindre
grad)

(Hverken ja
eller nej)

(I nogen
grad)

(I høj grad)

(Slet ikke)

(I mindre
grad)

(Hverken ja
eller nej)

(I nogen
grad)

(I høj grad)

(Slet ikke)

(I mindre
grad)

(Hverken ja
eller nej)

(I nogen
grad)

(I høj grad)

Det virkede naturligt at snakke
sammen via video
Det er sværere at koncentrere sig
om samtalen når den foregår via
video

Er der nogen ting, som det har været nemmere
eller rarere at snakke med støttepersonen om
via video (end når i mødes)?

Ja

Hvis du kan, må du gerne give et eksempel på
hvad der har været nemmere at snakke med din Kommentarfelt
støtteperson om via video (end når i mødes)

Nej

Er der nogen ting, som du ikke kunne eller ville
snakke med støttepersonen om via video?

Ja

Nej

Hvis du kan, må du gerne give et eksempel på
hvad du ikke har kunnet eller ville snakke om via Kommentarfelt
video
Har du mere kontakt med din støtteperson, efter I er begyndt på virtuel bostøtte?

Ja

Nej

Har du bedre mulighed for at være med til at
bestemme hvornår I skal mødes, efter at I er
begyndt på virtuel bostøtte?

Ja

Nej

Betyder det noget for dig, at andre ikke kan se,
at du modtager støtte, når det foregår via video i
stedet for at støttepersonen kommer hjem til
dig?

Ja

Nej

□ Ja
Har du haft virtuel bostøtte med din støtteper□ Nej
son, hvor du ikke var hjemme hos dig selv (f.eks.
(hvis
der svares nej, springes de tre næste spørgsmål over)
på ferie, i skole eller andet)?
Jeg føler mig mere tryg, når jeg er
væk hjemmefra, hvis jeg kan
snakke med min støtteperson via
video
(besvares kun hvis der ovenfor er svaret

(Slet ikke)

(I mindre
grad)

(Hverken ja
eller nej)

(I nogen
grad)

(I høj grad)

(Slet ikke)

(I mindre
grad)

(Hverken ja
eller nej)

(I nogen
grad)

(I høj grad)

(Slet ikke)

(I mindre
grad)

(Hverken ja
eller nej)

(I nogen
grad)

(I høj grad)

ja til, at man har holdt videomøder hvor
borgeren ikke var hjemme hos sig selv)

Jeg tør bedre tage væk hjemmefra, fordi jeg ved, at jeg kan snakke med min støtteperson via video medens jeg er væk
(besvares kun hvis der ovenfor er svaret
ja til, at man har holdt videomøder hvor
borgeren ikke var hjemme hos sig selv

Jeg kan bedre holde kontakt til
min støtteperson, fordi jeg kan få
støtte selvom jeg ikke er hjemme
(besvares kun hvis der ovenfor er svaret
ja til, at man har holdt videomøder hvor
borgeren ikke var hjemme hos sig selv

Ny side
Brug af virtuel bostøtte i fremtiden?

Synes du det er en god ide at
blive ved med at lave virtuel bostøtte?

(Slet ikke)

Hvor meget af din kontakt med din støtteperson
kunne du godt tænke dig skulle være virtuel
bostøtte?

(Hverken ja
(I mindre
(I nogen
eller nej)
grad)
grad)
□ Alle møder
□ De fleste af møderne
□ Halvdelen af møderne
□ Kun nogle af møderne
□ Slet ikke nogen af møderne

Ny side
Kommentarer
Har du andre kommentarer til det at bruge virtuel bostøtte?

(I høj grad)

