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Styresak 108-2016/3 Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - 

nasjonale og lokale resultater (PasOpp) 
Denne styresaken er utsatt fra styremøte i Helse Nord RHF 
31. august 2016, jf. styresak 98-2016-4. 
Saksfremlegget er uendret fra det som ble lagt frem i 
styremøte 31. august 2016.  

 
 
Formål 
I denne styresaken legges frem informasjon om resultatene etter PasOpp-undersøkelsen 
i 2015, for nasjonale og lokale resultater. Rapportene vil brukes til lokalt 
forbedringsarbeid i helseforetakene, og skal bidra til en bedre kvalitet i tjenestene. 
 
Bakgrunn 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har siden 2011 
gjennomført årlige undersøkelser om pasienters erfaringer med døgnopphold på 
somatiske sykehus.  
 
For 2015 ble totalt 23 460 pasienter inkludert i undersøkelsen. Det ble trukket ut 400 
tilfeldige pasienter fra hvert av landets 61 sykehus. Disse fikk tilsendt et spørreskjema 
med mulighet til å svare på papir eller elektronisk. Totalt i hele landet besvarte 12 884 
pasienter undersøkelsen (59 prosent). Oppdragsgiver for undersøkelsen var 
Helsedirektoratet. 
  
Positiv utvikling i pasienterfaringer med sykehus på landsbasis 
Pasienter rapporterer stadig bedre erfaringer med norske sykehus. I 2015 var syv av i 
alt ni pasienterfaringsindikatorer signifikant bedre enn i 2011. Dette er én mer enn i 
2014.  
 
Det er nå kun indikatoren for samhandling og indikatoren for hvordan sykehusene 
ivaretar pårørende som ikke er signifikant forbedret siden 2011. Pasientene 
rapporterte i 2015 best erfaringer med ivaretakelse av pårørende og erfaring med 
pleiepersonalet og legene, mens utskrivingsprosessen, samhandling mellom sykehus og 
kommunale tjenester, ventetid for elektive pasienter og organisering av sykehusets 
arbeid er de områdene som skårer dårligst.  
  
Det er betydelig variasjon i pasienterfaringer mellom sykehusene, men variasjonen er 
noe mindre enn undersøkelsen i 2014. Minst forskjell mellom beste og dårligste 
sykehus var det på indikatorene som omhandler legene og pleiepersonalet (14 poengs 
forskjell på skal fra 0 til 100). Størst forskjell var det på indikatoren Standard (28 
poengs forskjell).  
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Spørreskjemaet inneholdt 53 spørsmål om erfaringer med sykehuset, når det gjelder 
struktur, prosesser, pasientsikkerhet og ventetid. Svarene på spørsmålene er analysert 
enkeltvis og ved å gruppere spørsmålene i følgende ni indikatorer (1-9) som beskriver 
pasientenes erfaringer med sykehusoppholdet og én (10) pasientsikkerhetsindikator: 
 
1. Pleiepersonalet  (7 spørsmål) 
2. Legene (7 spørsmål) 
3. Informasjon  (3 spørsmål) 
4. Organisering  (4 spørsmål) 
5. Pårørende  (2 spørsmål) 
6. Standard  (6 spørsmål) 
7. Utskriving  (2 spørsmål) 
8. Samhandling  (2 spørsmål) 
9. Ventetid  (1 spørsmål) 
10. Pasientsikkerhet  (12 spørsmål)  
 
Svarene er omregnet til en skala fra 0 til 100, hvor høy skår angir en positiv vurdering 
av sykehuset. 
 
Det ble også laget en totalvurdering av pasienterfaringer ved sykehusene på tvers av de 
ni pasienterfaringsindikatorene (indikator 1-9 ovenfor). Denne vurderingen vises kun 
på sykehusnivå og ikke samlet på HF- eller RHF-nivå. Formålet er at pasienter og 
befolkningen skal få resultatene presentert på en enkel og forståelig måte. Her er det en 
gruppering fra 1 til 5 hvor de sykehus som scorer dårligst havner i gruppe 1, mens de 
sykehus som scorer best havner i gruppe 5. Grupperingen viser hvordan sykehuset 
vurderes sammenlignet med de øvrige sykehusene. Den forteller ikke at de med lavest 
skår nødvendigvis er dårlige, eller at de med høyest skår nødvendigvis er bra. Den viser 
heller ikke hvor stor avstand det er mellom de ulike gruppene. Tabellen under viser 
hvor mange sykehus som inngår i hver gruppe på totalvurderingen. 
 

Gruppe Antall sykehus 
i gruppen 

Prosent 

1 5 8 
2 17 28 
3 21 34 
4 14 23 
5 4 7 
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Resultater i Helse Nord 
Tabellen under viser resultatene på ni indikatorene for Helse Nord (1-9 over) på en 
skala fra 0 til 100: 
 

Indikator Antall 
svar 
2015 

Gjennomsnitt 
2015 

Landssnitt 
2015 

Endringer 
2014-2015 

Endringer 
2011-
2015 

Pleiepersonalet 1943 76 77 ↔ ↑ 
Legene 1953 75 76 ↔ ↑ 
Informasjon 1944 71 73 ↔ ↔ 
Organisering 2031 67 68 ↔ ↑ 
Pårørende 1452 75 77 ↓ ↔ 
Standard 2047 70 73 ↔ ↑ 
Utskriving 1654 56 58 ↔ ↔ 
Samhandling 1247 60 64 ↔ ↔ 
Ventetid 587 62 65 ↔ ↔ 

 
Resultatene fra undersøkelsen i 2015 viser liten endring på resultatene fra 
undersøkelsen i 2014. Det som skiller seg ut av forbedring siden 2011 er indikatorene 
for pleiepersonalet, legene, organisering og standard.  
 
Indikatoren Pleiepersonalet sier noe om hvordan pleiepersonell kommuniserer med 
pasienter, om pasientene føler at pleiepersonell hadde omsorg for en under oppholdet, 
og tillit til pleiepersonellets faglige dyktighet. Her skårer de fleste av sykehusene bedre 
enn tidligere år. Foretaksgruppen Helse Nord ligger like under landsgjennomsnittet.  
 
For indikatoren Legene skårer Helse Nord også her like opp til landsgjennomsnittet, og 
mange av sykehusene har en forbedring fra tidligere år. Denne indikatoren sier noe om 
at pasientene føler at legene snakker til dem på en måte de forestår, samt at pasientene 
har tillit til legenes faglige dyktighet.  
 
Indikatoren Organisering sier noe om pasientens opplevelse av at én lege hadde 
hovedansvar for den enkelte pasient, om personalet var godt informert om sine 
pasienter og at sykehusets arbeid var godt organisert.  
 
På indikatoren Standard går spørsmålene på sykehusenes standard, rom og mat. Her 
varierer det veldig ut fra hvilke sykehus som er gamle og slitte eller nye og oppusset.  
 
Sammenlignet med undersøkelsen i 2014 har det vært en nedgang i indikatoren 
Pårørende. Denne indikatoren sier noe om pasientens oppfatning om pårørende ble tatt 
godt imot, og om det var enkelt for pårørende å få informasjon mens pasienten var 
innlagt på sykehuset. 
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Videre forbedringsarbeid for Helse Nord 
I Helse Nords kvalitetsstrategi 2016-2020 (Det gode pasientforløp) er pasientsikkerhet 
og pasientopplevd kvalitet sentrale områder. Gjennom satsningsområdet 
pasientsikkerhet skal tiltakspakkene utarbeidet av det nasjonale 
pasientsikkerhetsprogrammet implementeres, og arbeidet med å lære av uønskede 
hendelser skal løftes frem. Gjennom satsningsområdet pasientens helsetjeneste vil vi 
legge til rette for en aktiv pasient- og brukerrolle. Strategien beskriver konkrete tiltak 
som nå er i ferd med å iverksettes.  
 
De neste årene vil det satses på bedre samhandling med kommunene i form av 
helhetlige og sammenhengende pasientforløp, der pasienten hele tiden er i sentrum. Vi 
vil at pasienten skal oppleve hele forløpet, fra hjem innom helsetjenesten og hjem igjen, 
som godt koordinert og at tjenestene er samkjørte.  
 
Forhåndsdefinerte og standardiserte pasientforløp gir en større forutsigbarhet for 
pasient, pårørende, fastlege og annet helsepersonell i behandlingen. For å oppnå dette 
skal Helse Nord RHF utarbeide en plan for helsetjenester for eldre hvor kommunene 
skal delta som likeverdig part, samt en strategiplan for samhandling som skal være 
ferdig i løpet av 2017. Helseforetakene vil framover følge opp og realisere 
tjenesteavtalene som er inngått med kommunene.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Det er positivt at pasientene i Helse Nord er mer fornøyd med pleiepersonalet, legene 
og hvordan vi er organisert. Det videre arbeidet med Helse Nords kvalitetsstrategi og 
samhandling med kommunesektoren vil forhåpentligvis bidra til at fremtidige 
pasienterfaringsundersøkelser viser ytterligere fremgang for vår helseregion.   
 
 
 
Referanse:  For mer informasjon om undersøkelsen og publikasjon av rapporten(e),  

se her: Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - resultater etter en 
nasjonal undersøkelse 
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http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienterfaringer-med-norske-sykehus-i-2015.resultater-etter-en-nasjonal-undersokelse
http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienterfaringer-med-norske-sykehus-i-2015.resultater-etter-en-nasjonal-undersokelse



