Mer om BoendeDOK
Den person som intervjuar dig har fått särskild utbildning för detta och har tystnadsplikt.
Uppgifterna i intervjun registreras i en databas. Det är bara personal med särskilt tillstånd som har tillgång till uppgifterna i databasen. Inga uppgifter som rör enskilda personer lämnas till utomstående utan ditt medgivande.
Deltagandet i intervjun är frivilligt. Du har rätt
att få ett utdrag av intervjun.

Namn på enheten
Besöksadress:
Tel:
Kontaktperson: …………………………………………
Tel: …………………………………………………………..
E-post: …………………………………………………….

BoendeDOK är en del av IKMDOK
som drivs av IKM, Institutet för
kunskaps- och metodutveckling
inom ungdoms- och missbruksvården. IKM är ett nationellt kunskapscentrum på Linnéuniversitetet som arbetar med kvalitets- och
kompetensutveckling inom ungdoms- och missbruksvården. IKM
förfogar över forskningsdatabasen
IKMDOK som innehåller uppgifter
från stora delar av den frivilliga
missbruksvården. IKMDOK administreras av Journal Digital Vuxen AB
på uppdrag av Linnéuniversitetet.
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Vad behöver du?
Vi vill ta reda på vad du behöver hjälp med
utifrån din situation.

Varför gör vi BoendeDOK?
BoendeDOK-intervjun är ett bra sätt för dig
att ge oss din egen bild av din situation och
vad du vill förändra.

Det gör vi tillsammans med dig och med hjälp
av BoendeDOK, en intervju där vi igenom ett
antal frågor i ett formulär.
Intervjun tar ungefär en timme och vi pratar
bland annat om hur du har det med din
sysselsättning och ekonomi, alkohol- och
droganvändning, dina relationer och din fysiska och psykiska hälsa.
Tillsammans med dig pratar vi om vad som
kan behöva förändras och hur det ska gå till.

Din åsikt är viktig!
När det börjar bli dags för dig att avsluta kontakten med oss görs en utskrivningsintervju.
Där får du möjlighet att berätta hur du har
upplevt kontakten med oss. Vad har varit bra
och vad har varit mindre bra?

Uppgifterna från BoendeDOK ger oss möjlighet att förstå vilka behov de personer har
som kommer till oss har. Intervjuerna vid avslutning ger oss viktig information om vad
som har förändrats och hur kontakten har varit. Denna kunskap hjälper oss att utveckla
vår verksamhet och erbjuda bra insatser.

