PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Raskere Tilbake
Lovisenberg DPS

Kontakt
Lovisenberg DPS
Raskere Tilbake
22 02 88 99
cw.dps@lds.no

Oppmøteadresse
Lovisenberg DPS
Spångbergveien 25 B
Henvendelse ved ekspedisjonen i 2. etg.
Åpningstid mandag - onsdag kl. 08.00 - 20.30
torsdag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Informasjon om
elektroniske
kartleggingsskjemaer

NÅR?
•I forbindelse med oppstart av behandling og/eller kurs
•I noen tilfeller vil du også bli spurt om å besvare
spørsmålene underveis
•I forbindelse med avslutning

HVORFOR?
•Øker kvaliteten ved behandling
•Du og din behandler kan følge din utvikling
•Vi kan gi raskere utredning og diagnostikk

HVA?
•Noen spørsmål er generelle om din helse- og
arbeidssituasjon, og stilles til alle
•I noen tilfeller har din behandler valgt spørsmål spesielt for
din helsetilstand
•Spørsmål knyttet til din brukertilfredshet og erfaring med
Raskere Tilbake vil bli stilt ved avslutning

Som en del av ditt behandlingstilbud bruker Raskere
webtjenesten CheckWare for å kartlegge din helse- og
arbeidssituasjon. Det er viktig at du svarer på dette.
Dine svar behandles konfidensielt. Svarene legges i
journal, og gjøres tilgjengelig for din behandler.
Informasjonen er lagret like sikkert som
journalopplysninger ellers.
Svarene vil bidra til at du og din behandler får viktig
informasjon om din situasjon, og hvordan du har det.
Dine utfylte skjemaer vil gi din behandler informasjon
som kan benyttes til kartlegging og
behandlingsplanlegging. Det kan også benyttes under
behandling i samtale med deg, og ved avslutning av
behandling som evaluering.
Skjemaene hjelper oss i tillegg med å evaluere
behandlingen vi tilbyr, og slik påvirke kvaliteten på
tilbudet vårt.

HVORDAN?
•Du mottar en SMS med invitasjon til å svare på et
kartleggingsskjema
•Gå til www.lds.no/cw for å besvare kartleggingen
elektronisk. Vi benytter elektronisk ID (MinID, BankID,
Buypass, Commfides) for sikker pålogging
•Dersom du ikke har tilgang til å besvare elektronisk kan du
få skjemaet i papirversjon ved henvendelse i vår
ekspedisjon

Vennligst les spørsmålene nøye, og forsøk å svare det som
passer best for deg. Det er viktig at du besvarer alle
spørsmålene, også de som du kanskje ikke synes er så
relevante for akkurat deg.
Det er bare du som kan gi oss informasjon om din
situasjon!

