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Styresak 23-2016/5 Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser 

med rekvisisjon Helse Nord 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 70-2015/5 Pasientreiser - resultater fra den 
nasjonale brukerundersøkelsen på pasienttransport og status/oversikt over antall klager 
på pasientreiser, oppfølging av styresak 137-2014/7 i styremøte 17. juni 2015.  
 
Det var resultatet fra den nasjonale brukerundersøkelsen for 2014 som ble presentert i 
styresak 70-2015/5. Nå er tallene fra tilsvarende brukerundersøkelse for 2015 klar.  
 
Om brukerundersøkelsen: 
- Interregionalt Samarbeidsforum for Pasientreiser har vedtatt at undersøkelsen skal 

gjennomføres årlig og gjøres obligatorisk for alle pasientreisekontor.  
- Uttrekket av respondenter er hentet rett ut fra fagsystemene, mot tidligere hvor 

pasientreisekontorene selv måtte innhente respondenter. 
- I årets undersøkelse ble det lagt vekt på å følge utarbeidede malverk og gjenbruke 

spørsmål fra 2014. 
- Alle regionene og kontor deltok i undersøkelsen for 2015. 
- Brukerundersøkelsen omfatter pasienter og ledsagere. 
- Totalt svarte 1381 personer på undersøkelsen. 
- I og med at undersøkelsen ikke var obligatorisk for pasientreisekontorene for 2014, 

deltok bare 13 av 18 kontor på undersøkelsen. Av disse 13 hadde bare fem kontorer 
innhentet et tilstrekkelig antall respondenter.  Det er derfor litt vanskelig å 
sammenligne tall for 2015 mot 2014. 

- Et team bestående av 10-12 personer i Pasientreiser ANS ringte rundt til 
respondenter i perioden 14. - 29. september 2015. 

 
Kort om hovedfunn i undersøkelsen: 
- Det er liten variasjon mellom regionene med hensyn til brukertilfredshet i dagens 

tilbud.  
- Brukerne er generelt fornøyd med tjenesten som leveres (snitt 4,1 av 5). 
- Pasientreisekontoret ved Helgelandssykehuset HF skiller seg ut i positiv forstand og 

har høyere brukertilfredshet enn landsgjennomsnittet på de aller fleste områdene 
som er målt. 

- 63 % av innringerne (05515) i Helse Nord tar kontakt for å bestille reise. 
Tilsvarende tall for landsgjennomsnitt er 30 %. 
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Bruk av resultatene: 
Helse Nord benytter brukerundersøkelsen som en kvalitetsindikator, og bruker den 
aktivt for å forbedre kvaliteten på de tjenestene som leveres til pasientene. 
 
Brukermedvirkning 
Nasjonal brukerundersøkelse 2015 - reiser med rekvisisjon Helse Nord vil bli behandlet i 
arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 22. februar 
2016, jf. RBU-AU-sak 3-2016. Protokoll fra møtet legges frem ved møtestart 
 
Adm. direktørs vurdering 
Systematiske brukerundersøkelser er et viktig verktøy for å forstå hvordan pasienten 
opplever kvaliteten i tjenesten. Pasientreiser ANS gjennomfører disse undersøkelsene 
på en solid og tillitsvekkende måte.  
 
Med forbehold om forskjellene mellom 2014 og 2015 med hensyn til antall 
respondenter, tyder tallene på at vi har forbedring i den samlede brukertilfredshet. Det 
er fremdeles rom for forbedring på enkelte områder, spesielt med hensyn til å få 
pasienten frem til riktig tid. 
 
 
Resultatene fra den nasjonale brukerundersøkelsen 2016 legges frem for styret i Helse 
Nord RHF, så snart de foreligger. 
 
 
 
Vedlegg:  Nasjonal brukerundersøkelse 2016 - reiser med rekvisisjon Helse Nord 
 

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 24. februar 2016  
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NASJONAL 
BRUKER-

UNDERSØKELSE
2015

Reiser med rekvisisjon
Helse Nord



Informasjon om det nasjonale utvalget

2



Totalt svarte 1381 respondenter på undersøkelsen 

Snittalderen på respondentene var 67 år

3

Kommentarer
• Gjennomsnittsalderen til de som deltok i 

undersøkelsen var 67 år, mot 60 år i fjor

• 62,4 % av respondentene var kvinner, 37,6 % 

menn

Aldersfordeling (N=1381)

Kjønnsfordeling (N=1381)

Snitt: 67 år



17 pasientreisekontor deltok i undersøkelsen

Svarprosenten på telefon var ca. 57 %

4

Antall respondenter per region (N=1374)

Deltakende pasientreisekontorer (N=1374)

Kommentarer: Antall 

respondenter 2014

Helse Nord: 353

UNN: 102

Nordlandssykehuset: 92

Finnmarkssykehuset: 117

Helgelandssykehuset: 42



Informasjon

5



Hvem tar du normalt kontakt med for å få vurdert transportbehovet ditt?

6

(N=303)

Kommentarer:

2014: 84 % tok normalt kontakt med 

05515

2015: 45 %

Dette hører naturlig sammen med 

fjorårets metode for uttrekk av 

respondenter

(N=303)

Kontakt 05515:

2014: Nasjonalt: 48 % 

2014: Helse Nord: 84 %

Fastlege/legekontor:

2014: Nasjonalt: 34 %

2014: Helse Nord: 15 %

Behandlende avd. på sykehus:

2014: Nasjonalt: 24 %

2014: Helse Nord: 9 %

Fysioterapeut/kiropraktor:

2014: Nasjonalt: 15 %

2014: Helse Nord: 1 %



Opplever du at du får nødvendig informasjon:

7

(N=257)

(N=257)

Kommentarer:

Svarskalaen går  fra 1, i svært liten 

grad til 5, i svært stor grad



Funn telefon 05515

8



Hva er de vanligste årsakene til at du ringer telefon 05515?

9

(N=257)

(N=257)

Bestille reise:

2014: Nasjonalt: 65 % 

2014: Helse Nord: 97 %

Etterlyse transport:

2014: Nasjonalt: 18 %

2014: Helse Nord: 2 %

Spørsmål om reiseregning:

2014: Nasjonalt: 8 %

2014: Helse Nord: 9 %

Status på transport:

2014: Nasjonalt: 23 %

2014: Helse Nord: 2 %



Hvordan opplever du servicen på 05515?

10

(N=883) (N=198) (N=48) (N=42) (N=62) (N=46)

Kommentarer

2014: Nasjonalt: 4,3

2014: Helse Nord: 4,4

Vurdering på skala fra 1 til 5, 

1 = i svært liten grad og 5 = i svært stor grad



Hva synes du er akseptabel ventetid på telefon 05515?

11

(N=62)

(N=257)

(N=257)

Kommentarer

2014: Nasjonalt 35 % inntil 2 min.

2014: Helse Nord 31 % inntil 2 min.

2014: Nasjonalt 25 % inntil 5 min.

2014: Helse Nord 25 % inntil 5 min.



Funn om transport

12



13

Hvilke av følgende transportmidler har du hatt en pasientreise med, i løpet av de 

siste 12 måneder? (Flere valg mulig)

Nasjonalt 2258

Helse Nord 583

Finnmarksykehuset 151

Helgelandssykehuset 90

Nordlandssykehuset 180

UNN 162

Kommentarer:

Nasjonalt 2014: fly 37 %

Helse Nord 2014: fly 80 %

Nasjonalt 2014: drosje 72 %

Helse Nord 2014: drosje 52 %  

Nasjonalt 2014: egen bil 28 %

Helse Nord 2014: egen bil 28 % 



Taxi/maxitaxi/turbil/helsebil

14



Du oppga at du har reist med drosje/maxitaxi/turbil/helsebil. Fikk du SMS-bekreftelse 

fra pasientreiser om at det var bestilt transport til deg?

15

Nasjonalt 1238

Helse Nord 219

Finnmarksykehuset 50

Helgelandssykehuset 38

Nordlandssykehuset 63

UNN 68



Dersom det hadde vært mulig, ønsker du å få bekreftelse på SMS når 

pasientreiser har bestilt transport til deg?

16

Nasjonalt 467

Helse Nord 72

Finnmarksykehuset 13

Helgelandssykehuset 3

Nordlandssykehuset 30

UNN 26



Har du opplevd at transportøren ikke har levert deg i tide 

til din behandling?

17

(N=257)

Kommentarer

2014: Nasjonalt 39 %

2014: Helse Nord 18 %



Du oppga at du har reist med drosje. Hvordan opplevde du 

reisen?

18

(N=1217) (N=219) (N=50) (N=38) (N=63) (N=68)

Vurdering på skala fra 1 til 5, 

1 = i svært liten grad og 5 = i svært stor grad

Kommentarer

2014: Nasjonalt 4,3

2014: Helse Nord 4,6

Ny formulering av spørsmålet

2014: «I hvilken grad opplever du drosjesjåføren(e) som 

imøtekommende og behjelpelige?



Samkjøring

19



Hvor ofte reiser du sammen med andre pasienter? (Samkjøring)

20

(N=219)

(N=219)

Kommentar:

2014: Nasjonalt: Aldri: 25 %

2014: Helse Nord: Aldri: 41 %

2014: Nasjonalt: Av og til: 27 %

2014: Helse Nord: Av og til: 17 %

2014: Nasjonalt: Ofte: 18 %

2014: Helse Nord: Ofte: 14 %

2014: Nasjonalt: Alltid: 7 %

2014: Helse Nord: Alltid: 3 %



Hvordan opplever du å kjøre sammen med andre pasienter til 

eller fra behandling?

21

(N=937) (N=148) (N=26) (N=28) (N=44) (N=50)

Kommentar:

2014: Nasjonalt: 3,5

2014: Helse Nord: 3,4

Vurdering på skala fra 1 til 5, 

1 = i svært liten grad og 5 = i svært stor grad



Overordnede tilbakemeldinger

22



Hvor fornøyd er du med dagens pasientreisetilbud?

23

(N=1374) (N=257) (N=57) (N=50) (N=75) (N=75)

Vurdering på skala fra 1 til 5, 

1 = i svært liten grad og 5 = i svært stor grad

Kommentar:

2014: Nasjonalt: 4,1

2014: Helse Nord: 4,1
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