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Bakgrunn:

• Fokus på pasienterfaringer i avdelingen  

siden 1990 tallet

• Mål om å forberede pasienten på 

pasientrollen samt det forestående 

inngrepet
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Bakgrunn:

• Fokus på pasienterfaringer i avdelingen  siden 1990 tallet

• For å bedre pasientinformasjonen og å forberede pasientene på 

pasientrollen og det forestående inngrepet ble ulike tiltak prøvd ut

• Fra 2009 har måling av pasienterfaringer vært 

gjennomført systematisk på alle hjerteopererte

• Fra 2015 ble også lunge og karpasienter 

innlemmet i brukerundersøkelsen.
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Metode

• Spørreskjema sendes ut 6 uker etter utskrivelse 

• Fra oppstart og fram til 1.1.2015 ble skjemaet kun 

sendt til hjerte opererte. 

• Fra 2015 ble i tillegg alle hjerter også kar og 

lungeopererte tatt med i undersøkelsen.

• Purring gjøres en gang

• Besvarte skjema scannes to ganger i året

• Analyseres i SPSS (statistikkprogram)

• Resultatene presenteres i avdelingsmøter, 

personalmøter, på intranett og gjennom plakater i 

avdelingen, sendes på mail til de ansatte
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Fra 2015 Skannbart skjema 4 sider 



Spørreskjema
• Generell tilfredshet

• Kontakt med personalet

• Kvalitet i kontakten med pleiepersonalet

• Kvalitet i kontakten med legene

• Behandlingsinformasjon

• Etter utskrivelse fra avdelingen

• Livsstilsendring

• Pasientsikkerhet

• Pårørende

• Har du forslag til forbedringer eller andre kommentarer



Hjerte- lunge-, karkirurgisk avdeling

Brukerundersøkelser fra 2009 - 2016

Resultat basert på følgende antall:

Hjerteopererte Besvarte Svarprosent  

• 2009       ? 325 ?

• 2010 422 295 70 %

• 2011 380 267 70 %

• 2012 350 236    67 %

• 2013 332 208 63 %

• 2014 280 198 70 %

• 2015# 759 512 67 %

• 2016# 736 528 72 %

Totalt 2569 (hvorav 2046 hjerteopererte)
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# Inkluderer lunge og karopererte



Hvor fornøyd er du med den pleie og behandling du 
fikk ved avdelingen (over år og bare i 2016) ?
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Har du, alt tatt i betraktning, tillit til avdelingen? 
(over år og bare i 2016)?
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Synes du pleiepersonalet hadde nok tid til å snakke 
med deg (over år og bare i 2016)?
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Fikk du god informasjon om resultatene av 
undersøkelser og prøver (over år og bare i 2016)?
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Ble du forberedt på vansker du kunne få i 
hjemmesitusjonen etter utskrivingen (over år og i 2016)?
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Var du involvert i avgjørelser som angikk din 
behandling (alle 2015 og 2016)?
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Tilbakemeldinger
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• Leger og pleiepersonalet bør ta pårørende med på 

legevisitt, og gi informasjon til pårørende som gjelder 

pasienten – det er derfor pårørende er der, slik at 

pasienten og deres pårørende skal kunne snakke 

sammen om informasjonen som blir gitt –særlig når 

pasienten ikke husker hva som har skjedd/og ikke kan 

redegjøre for seg selv. Pårørende er pasientens trygghet 

og talsrør

• Jeg har bare gode erfaringer fra både UNN Harstad og 

Tromsø.



Angående besøkstiden: 

• Jeg opplevde det som svært ubehagelig at ektemannen 

til den andre kvinne var så mye på vårt dobbeltrom 

utenom besøkstiden. De dagene etter operasjonen følte 

jeg meg sårbar, skrøpelig, det var mye nytt å ta inn, 

ingenting var/føltes/gikk som før, for eksempel å komme 

seg opp fra seng, gå på badet/toalettet, hoste, komme 

seg tilbake i seng osv pga smerter, operasjonsåret, 

lyden fra hjerteklaffen, utstyre jeg måtte ha på meg 

døgnet rundt. Jeg følte at jeg måtte kle på meg 

tilstrekkelig mot fremmede/personer som ikke tilhører 

personalet på rommet for å komme meg på badet. Jeg 

var ganske sliten og trøtt. Jeg hadde likt å kunne være 

litt mer «privat» og ha det roligere på rommet – utenom 

besøkstiden.
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Hvordan har vi brukt resultatene av  

undersøkelsen?

• Utarbeiding av informasjonsbrosjyrer



Hvordan har vi brukt resultatene 

av  undersøkelsen

• Utarbeiding av informasjonsbrosjyre

• Implementering og fokus på strukturert 

utskrivningssamtale 



Synliggjøring av 

hvordan vi bruker  

resultat fra 

pasienttilfredshets-

undersøkelsen

Poster hengt opp 

flere steder i 

avdelingen



Fremtiden
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• Utskrivningssamtale 

• Økt fokus på pasientmedvirkning

• Elektronisk versjon
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