K YSELYLOMAKE
Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa
FSD2208 Kehitysvammaisten elämälaatu 1991 : vaikeammin kehitysvammaiset
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Q UESTIONNAIRE
This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data
Archive:
FSD2208 Quality of Life of the Mentally Disabled : Severely Disabled
If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged
by means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

DE UTVECKLINGSSTÖRDAS
LIVSKVALITET

Frågeformulär 2

BOENDE

Datum:

/

1992

Den utvecklingsstördas namn:

Specialomsorgsdistrikt:

Den utvecklingsstörda betecknas med förkortningen NN.

I DEN SOM FYLLER I FORMULÄRET

1. Namn:

2. Arbetsplatsens namn, adress och telefonnummer:

3. Kön
Man
Kvinna

4. Födelseår: 19

5. Yrkesbeteckning:

6. Arbetserfarenhet inom vården av utvecklingsstörda
år

7. Hur många år har du känt NN?
år

Förbundet utvecklingshämning rf.
Riksomfattande forsknings- och försöksenhet
Anneli Öhman
17.12.1991
(översättning Marie Ingman)
DE UTVECKLINGSSTÖRDAS LIVSKVALITET - frågeformulär 2
- Närpersoner
II BOENDE (på institution/boendeenhet)

1. Var bor NN (bostaden, där han/hon bor under veckan)?
1 egen bostad
2 stödboende
3 boendeenhet
4 föräldrahemmet
5 gruppboende
6 institutionsavdelning
7 familjevård
8 annan boendeform - vilken

2. I vilken ålder flyttade NN från barndomshemmet?
1 bor fortfarande där
2 som barn (0 - 12 år)

3 som ung (13 - 17 år)
4 som vuxen (18 år och äldre)
5 ingen uppgift/inte känt
3. Har NN själv fått påverka, var han/hon bott som vuxen?
1 inte alls - varför inte?
2 en aning
3 mycket
4 ingen uppgift

4. Vem har beslutat att NN skall bo i den nuvarande bostaden?
1 han/hon själv
2 han/hon själv tillsammans med någon annan
3 någon annans beslut –vems
4 han/hon hade ingen annan möjlighet
5 ingen uppgift

5. Hur länge har NN bott i den nuvarande bostaden?
år

6. Är några förändringar att vänta beträffande NN:s boendeform?
1 ja - hurudana planer

2 nej - varför inte

7. Skulle NN vara kapabel att bo i någon annan boendeform?
1 ja
2 nej - varför inte

8. Har det uppgjorts en rehabiliterings-/vårdplan för NN?
1 ja
2 nej - varför inte

9. Vilka av följande personer bor tillsammans med NN? (du kan välja flere alternativ)
1 make/maka eller sambo
2 mor
3 far
4 syskon
5 boendekamrater/avdelningskamrater/familjevårdshemmets
6 han/hon bor ensam
7 andra - vem

medlemmar

10. Hur många personer förutom NN bor i samma bostad/boendeenhet? (med
boendeenhet avses ett mindre delområde, såsom avdelningens boendegrupper, sk. "solu"
dvs. "cell", eller boendets bostad)
personer

11. Hur många personer sover i samma rum som NN?
1 han/hon bor ensam
2 NN och en till
3 NN och två eller flere

12. Hur bra kommer NN överens med de övriga invånarna?
1 mycket bra
2 bra
3 tämligen bra
4 inte så bra
5 tar inte alls kontakt

13. Hurudana problem förekommer mellan NN och de övriga invånarna?

14. Hur har man försökt lösa de här problemen?

15. I hur stor utstäckning kan NN påverka besluten om med vem han/hon skall bo?
1 inte alls - varför inte
2 en aning
3 mycket
4 ingen uppgift

16. Finns det gemensamma sällskapsdjur i NN:s bostad?
1 ja
2 nej

17. Har NN möjlighet att ha ett sällskapsdjur om han/hon så önskar?
1 ja/NN har redan ett sällskapsdjur
2 Troligtvis, men han/hon måste be om lov
3 nej - varför inte

18. Vem valde inredning i NN:s rum/bostad?
1 han/hon själv
2 tillsammans med någon annan
3 någon annan valde - varför

19. Har NN sitt eget namn på dörren till bostaden?
1 ja
2 nej

20. Har NN följande föremål?
ja
a) egna möbler
1
b) egna prydnads-/minnesföremål 1
c) eget förvaringsutrymme med lås 1
d) egen radio
1
e) eget kassettbandspelare
1
f) egen televison
1
g) egen videobandspelare
1
h) egen telefon
1

nej
2
2
2
2
2
2
2
2

21. Har NN en nyckel till....?
Ja
Nej
a) sin bostad
1
2
b) sitt rum
1
2
c) låsförsett skåp
1
2
------------------------------------------------------- kan han/hon använda nyckel?
1 ja
2 nej - varför inte
3 han/hon har inte en enda nyckel

22. Kan NN utan hinder (= är olåsta) komma till följande utrymmen?
ja

nej - varför inte

a) köket/kylskåpet
b) badrummet/toaletten

1
1

2
2

c) det egna sovrummet
(när som helst under dagen)

1

2

d) kanslirummet

1

2

23. Blir man tvungen att begränsa NN:s rörelsefrihet inomhus?
1 inte alls
2 ibland - varför och hur
3 ofta - varför och hur

24. Finns följande utrymmen i NN:s bostad?

a) sovrum
b) vardagsrum
c) kök
d) hjälpkök
e) matvrå
f) WC
g) badrum
h) skötrum
i) bubbelbassäng

nej

ja

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

hur
många?

25. Finns det i de gemensamma utrymmena i NN:s bostad?

a) klocka
b) radio
c) kasettbandspelare
d) televison
e) videobandspelare
f) telefon
g) kalender
h) vecko-schema

ja
1
1
1
1
1
1
1
1

nej
2
2
2
2
2
2
2
2

26. Hur ofta är radion på i de gemensamma utrymmena?
1 ofta/nästan hela tiden
2 ibland
3 inte alls
4 det finns ingen radio i de gemensamma utrymmena

27. Hur ofta är televisionen på i de gemensamma utrymmena?
1 ofta/nästan hela tiden
2 ibland
3 inte alls
4 det finns ingen television i de gemensammma utrymmena

28. Vem brukar vanligtvis välja vilka radio-program man lyssnar på i de gemensamma
utrymmena?
1 NN/invånarna
2 personalen
3 invånarna och personalen tillsammans
4 någon annan - vem

29. Vem väljer vanligtvis televisionsprogrammen i de gemensamma utrymmena?
1 NN/invånarna
2 personalen
3 invånarna och personalen tillsammans
4 någon annan - vem

30. Hör till bostaden en gårdsplan/gårdsområde, dit NN tryggt kan gå (utan att tappa bort
sig, skada sig)?
1 ja
2 nej

31. Kan NN vid behov kalla på hjälp, till exempel med trygghetstelefon eller ringklocka?
1 ja
2 nej - varför inte
____________________________________________________
- kan NN vid behov få hjälp också på natten?
1 ja
2 nej

32. Hurudan belysning är det i bostaden på natten?
1 alla lampor är släckta
2 några lampor är tända
3 i korridoren/i de allmänna utrymmena är alla lampor

tända

33. Finns det sitt- och viloplatser för alla (personal och utvecklingsstörda) i bostadens
gemensamma utrymmen (till exempel stolar, soffor, madrasser)?
1 ja
2 nej

34. Vistas NN gärna på någon speciell plats (till exempel fåtölj, egen säng)?
1 ja - var

2 nej

35. Hur nöjd är NN med sitt nuvarande sätt att bo?
1 mycket nöjd
2 ganska nöjd
3 inte alls
4 kan inte säga

36. Är NN rörelsehämmad?
1 ja
2 nej (gå vidare till fråga 40)

37. Vilka slag av personliga hjälpmedel använder NN för att underlätta rörligheten (du
kan välja flere alternativ)
1 eldriven rullstol
2 vanlig rullstol
3
4 kryckor
5 promenadkäpp
6 annat - vad

38. Har NN tillräckligt många personliga hjälpmedel för att underlätta rörligheten?
1 ja
2 nej - vilka hjälpmedel saknar han/hon

39. Har man vid planeringen av bostaden tagit hänsyn till NN:s rörelsehandikapp i
tillräckligt hög grad?
1 ja
2 nej - vilka förbättringar borde göras

40. Är NN synskadad?
1 ja
2 nej (gå vidare till fråga 44)

41. Vilka personliga hjälpmedel använder NN för att underlätta seendet? (du kan välja
flere alternativ)
1 specialglasögon
2 förstoringsglas
3 annat - vad

42. Har NN tillräckligt många personliga hjälpmedel för att underlätta seendet?
1 ja
2 nej - vilka hjälpmedel saknar han/hon

43. Har man i planeringen av bostaden i tillräckligt utsträckning tagit hänsyn till NN:s
synskada (till exempel belysningen)?
1 ja
2 nej - vilka förbättringar borde göras

44. Är NN hörselskadad?
1 ja
2 nej

45. Vilka personliga hjälpmedel använder NN för att höra bättre?
(Du kan välja flere alternativ)
1 hörapparat
2 annat - vad

46. Har NN tillräckligt många personliga hjälpmedel för att höra bättre?
1 ja
2 nej - vilka hjälpmedel saknar han/hon

47. Har man i planeringen av bostaden i tillräckligt hög grad tagit hänsyn till NN:s
hörselskada (till exempel ljussignaler)?
1 ja
2 nej - vilka förbättringar borde göras

48. Hur talar/uttrycker sig NN?
1 talar hela meningar
2 talar enstaka ord
3 använder JA - NEJ - kommunikation
4 saknar talförmåga, men uttrycker sig på andra sätt
5 uttrycker inte sig själv på något sätt

49. Vilket är NN:s huvudsakliga uttryckssätt?
- med alternativa kommunikationsmetoder avses metoder som ersätter eller stöder tal.
Dessa är bl.a blickar, gester, pekande, ljudande, Bliss-symboler, Pic-symboler, andra slag
av bilder och tecken.
1 tal
2 tal samt alternativa kommunikationsmetoder
3 alternativa kommunikationsmetoder
4 annat- vad

50. Använder NN alternativa kommunikationsmetoder?
- se definitionen i fråga 49.
1 nej
2 ja - vad (du kan välja flere alternativ)
1 tecken
2 Bliss-symboler
3 Pic-symboler
4 annat - vad

51. Har man i inredningen i tillräckligt hög grad tagit hänsyn till alternativa
kommunikationsmetoder (till exempel Bliss-symboler är synligt framsatta,
möbler/utrymmen är utmärkta med bildsymboler)?
1 ja
2 nej - vilka slag av förbättringar borde göras

52. Hur väl klarar sig NN i följande dagliga göromål? Klarar han/hon av dem?

a) klä av och på
b) tvätta sig
c) att äta
d) WC-bestyr

självständigt

med litet
handledning

måste
hjälpas

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

53. Hur många timmar i medeltal per dygn använder NN för följande göromål?
a) arbetsverksamhet (arbete/skyddat arbete)
b) dagsverksamhet (handledd sysselsättning,
terapier mm.)
c) resor till arbets-/dagsverksamhet
d) måltider
e) personlig hygien (tvättar sig, byter
kläder)
f) hemsysslor (städning, bäddning, matlagning, diskning)
g) hobbyverksamhet
h) vistelse utomhus och motion
i) tittar på TV
j) sover
k) umgås med de övriga invånarna
l) annat- vad

timmar
timmar
timmar
timmar
timmar
timmar
timmar
timmar
timmar
timmar
timmar
timmar
timmar

Totalt

24 timmar

54. Hur många timmar i medeltal per dygn tillbringar NN på följande platser?
a) i sitt eget rum
timmar
b) i bostadens/avdelningens
andra utrymmen
timmar
c) på bostadens/avdelningens
gårdsområde/-plan
timmar
d) utanför gårdsområdet/anstaltsområdet
timmar
Totalt

24 timmar

