Hvilke spørsmål bør forskning knyttet til utøvelse av tillitsmodellen rette seg mot?
Som et ledd i et større forskningsprosjekt ved OsloMet – storbyuniversitet og Oslo Kommune,
inviteres du nå til å være med på å velge ut hva det er mest behov for forskning på, knyttet til
utøvelse av tillitsmodellen. Målet med forskningsprosjektet er å kunne bidra til kunnskap som
tjenestene, brukere og pårørende har behov for, og som vil ha betydning for tjenestene som
leveres.

Siden november 2019 har vi mottatt innspill fra brukere, pårørende og ansatte i Oslo kommune
om hva de mener det er behov for mer kunnskap om knyttet til utøvelse av tillitsmodellen i
hjemmebaserte tjenester. Dette danner grunnlaget for 16 spørsmål som vi ber deg om å ta stilling
til i denne undersøkelsen.

Det skulle etter planen gjennomføres en workshop 1.april 2020, men grunnet situasjonen med
tiltakene i samfunnet knyttet til smitteforebygging av Corona-viruset er workshopen avlyst. Vi
forsøker å gjennomføre utvelgelsen av spørsmålene digitalt, og håper så mange som mulig har
anledning til å delta, slik at vi får et prosjekt som er relevant og nyttig for flest mulig som jobber
i, eller benytter hjemmebaserte tjenester.

Vi håper at du kan gå inn på nettskjema (https://nettskjema.no/a/topp10tillitsmodellen) og krysse
av for de 10 spørsmålene du mener det er viktigst at forskningen retter seg mot. Under hvert
spørsmål du velger blir du bedt om å skrive en kommentar om hvorfor du mener spørsmålet du
har valgt er viktig. Ved at du skriver inn din mening knyttet til spørsmålet vil vi få viktige
innspill og føringer på hvilke aspekter som det er hensiktsmessig for oss å fokusere på videre i
studien. Svarfrist fredag 03.04.2020. På forhånd; tusen takk for din hjelp.

Har du spørsmål så ta kontakt med oss, via Ruth-Ellen (stipendiat) på ruthelle@oslomet.no
Nettskjema finner du her: https://nettskjema.no/a/topp10tillitsmodellen.
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