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Brukerundersøkelse UPP  
Svar fra ungdom innlagt ved UPP sortert etter gjennomstnittlig score pr alder 

snitt 17år

snitt 16år

Snitt 15 år

snitt 14 år
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Gjennomsnittlig  score:  foreldre til innlagte ungdommer på UPP 2015 



• Eg har hatt det heilt fantastisk bra! Dåke har vært snille og gode alle sammen, blir trist og reisa 
heim. Komme til å savne alle sammen… ( jente 15 år) 

• Jeg har kost meg veldig og fått mange venner (jente 13 år) 
• Bra (gutt 16 år) 
• Det er en beroligende plass å være. Masse hyggelige mennesker i posten. (jente 17 år) 
• Lite samtaler. Var lite planlegging med skulen på UPP og i Sauda videregående.  (gutt 17 år) 
• Eg blei kjent med mange herlige ungdommer og voksne. Det har nok vært bra for meg. (jente 

14 år) 
• Lettere når ein blir vant med opplegget (gutt 16 år) 
• Kjempe kjekt på skolen (jente 17 år) 
• Brødristeren var skuffende. (gutt 15 år) 
• Noen av miljøarbeiderne lot sin egen entusiasme ang. sport gå utover selvtillitten min og fikk 

meg til å føle meg utilpass, usikker og trist. Bortsett fra det var det ganske bra. Fikk en del hjelp 
 (jente 16 år) 

Kommentarer fra 
brukerundersøkelsen - ungdom 



• Håper på at symptomer på depresjons svingninger blir tydeligere og kanskje kan 
forebygges ved god terapeutisk samhandling. (far til jente 17 år.)  

• Skulle ønske de fikk mindre tid til å være på data og mobil. Mere engasjert. Mere 
trening, turer ?? (mor til jente 14 år)  

• Litt vanskelig å svare på alle spørsmål, da det vil komme flere konklusjoner, svarer 
på tester etc. i senere møter. (beredskapshjem til jente 15 år)  

• Problemene er kartlagt. Savner et opplegg for henne når ho er ferdig der ho kan få 
hjelp med dei problemene ho har. Ønsker at kommunane får opplæring til dette, for 
dei har begrensa kvalifikasjonar, flinke til noke, men ikkje anna. (mor til jente 17 
år) 

• En meget faglig dyktig avdeling, med positive medarbeidere. (Institusjon til jente 
17 år) 

• Har hatt en utrolig bra opplevelse med UPP. (far til gutt 15 år)  
• Tusen takk for at dere tok så godt vare på jenta mi. (mor til jente 16 år) 

Kommentarer fra 
brukerundersøkelsen - pårørende 
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