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Hvor fornøyd er du med den psykiske helsen din? 
 

 

Hvor fornøyd er du med den fysiske helsen din? 
 

 

Hvor fornøyd er du med arbeidet ditt eller hvor fornøyd er du med å ikke ha arbeid 
eller å være pensjonert? 
 

 

Hvor fornøyd er du med bosituasjonen din? 
 

 

Hvor fornøyd er du med fritidsaktivitetene dine? 
 

 

Hvor fornøyd er du med forholdet til partneren/familien din? 
 

 

Hvor fornøyd er du med vennskapene du har? 
 

 

Hvor fornøyd er du med din personlige trygghet? 
 

 

Hvor fornøyd er du med medisinene du bruker? 
 

 

Hvor fornøyd er du med den praktiske hjelpen du får? 
 

 

Hvor fornøyd er du med oppfølgingen du får fra psykisk helsepersonell? 
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Sammendrag


Kontrollen finner ingen problemer i dette dokumentet.
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