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1 Leseveiledning 

Dette er en del av rapporteringen fra den nasjonale spørreskjemaundersøkelsen 

”Pårørendes erfaringer med somatiske barneavdelinger 2005”. Nærmere beskrivelse 

av de metodiske aspektene ved undersøkelsen finner du i metoderapporten (PasOpp-

rapport 4-2006). Dette er et begrenset utvalg av resultatene fra den nasjonale 

undersøkelsen. Flere resultater finner du i hovedrapporten (PasOpp-rapport 3-2006).  

 

I det følgende vises institusjonsvise resultater for enkeltspørsmål i spørreskjemaet. 

Vi presenterer fire tabeller for Ålesund sjukehus: 

1. Resultater på erfaringsspørsmål: Erfaringsspørsmålene er gruppert etter 

hovedområder, dvs. organisering, pleietjenesten, informasjon om prøver, 

legetjenesten, informasjon ved hjemreise og standard. Vi har også tatt med 

andre sentrale enkeltspørsmål. 

2. Tabell med utvalgt informasjon om følgende kontekstuelle forhold: Type 

behandling, tidligere sykehusinnleggelser og erfaring med 

smertebehandling. Informasjonen gjelder for svarerne ved institusjonen. 

3. Tabell med informasjon om følgende individuelle kjennetegn for svarerne 

ved institusjonen: Barnets alder, svarers alder, svarers utdanningsnivå og 

barnets helsetilstand. 

4. Nasjonale resultater på erfaringsspørsmål: Erfaringsspørsmålene er gruppert 

etter hovedområder, dvs. organisering, pleietjenesten, informasjon om 

prøver, legetjenesten, informasjon ved hjemreise og standard. Vi har også 

tatt med andre sentrale enkeltspørsmål. 

 

Tabell 1 og 4: Erfaringsspørsmål 

For hvert erfaringsspørsmål har vi presentert antall svar (N), gjennomsnittsscore på 

en skala fra 0 til 100 (hvor 100 er best), andel negative svar, andel nøytrale svar og 

andel positive svar (andeler i prosent). Vi gjør oppmerksom på at summen av disse 

tre ikke alltid er 100, pga avrunding. For å forklare disse størrelsene nærmere tar vi 

utgangspunkt i svarskalaen i spørreskjemaet: 
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 Gjennomsnitt: Skalaen fra 1 til 5 (hvor 1 er ”ikke i det hele tatt” og 5 er ”I 

svært stor grad”) er transformert til en 0-100 skala hvor 0 er dårligst og 100 

er best. Gjennomsnittet oppgis for hvert spørsmål. 

 Negativ: Prosentandel av de pårørende som har svart ”Ikke i det hele tatt” 

eller ”I liten grad” på det aktuelle erfaringsspørsmålet. 

 Nøytral: Prosentandel av de pårørende som har svart ”I noen grad” på det 

aktuelle erfaringsspørsmålet. 

 Positiv: Prosentandel av de pårørende som har svart ”I stor grad” eller I svært 

stor grad” på det aktuelle erfaringsspørsmålet. 

 

Vi har valgt fire hovedstørrelser for å tilpasse informasjonen til ulike bruksformål. 

For eksempel kan prosentandel negative være egnet til å finne 

forbedringsmuligheter ifbm. lokal kvalitetsutvikling.  

 

Tabellene inneholder også N (antall svar per spørsmål). De som svarer ”Ikke aktuelt 

for meg” eller ikke svarer på spørsmålet telles ikke med. 

 

 

Tabell 2 og 3: Kontekstuelle og beskrivende spørsmål 

1. Barnets alder baserer seg på data fra det pasientadministrative datasystemet 

ved sykehuset. 

2. Resten av tallene i disse tabellene baserer seg på spørreskjemadata. Dette 

innebærer at f.eks barnets helsetilstand er en subjektiv vurdering gjort av 

den pårørende. 

3. Median er et mål for sentraltendens. Medianen er den verdien som deler 

fordelingen i to like deler. 
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2 Resultater ved Ålesund sjukehus 

Tabell 1: Resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer. Antall svar, gjennomsnittscore (skala 0-100 hvor 
100 er best), prosentandel negative svar, prosentandel nøytrale svar og prosentandel positive svar. 

Spørsmål Antall svar 
Gjennom-

snitt 
Negativ Nøytral Positiv 

Organisering      

Én lege hovedansvaret for barnet 140 50 36 30 34 

Fast gruppe pleiepersonale 140 65 13 32 56 

Plan for behandling 140 74 5 19 76 

Samarbeid blant de ansatte 140 74 4 20 76 

Pleietjenesten      

Info om oppgaver som pårørende 136 40 48 28 23 

Avlastning/hjelp med barnet 136 52 31 31 39 

Omsorg og omtanke for pårørende 138 69 9 29 62 

Interessert i pårørendes oppfatninger 137 68 12 25 63 

Hensyn til familiesituasjon 136 77 4 15 82 

Pleiepersonalet forståelige forklaringer 139 79 4 9 87 

Omsorg og omtanke for barnet 139 82 1 10 90 

Info prøver      

Info resultat av prøver/undersøkelser 140 72 6 20 74 

Info om prøver og undersøkelser 139 77 3 16 81 

Legetjenesten      

Omsorg og omtanke for pårørende 139 59 19 34 46 

Interesse for pårørendes oppfatninger 139 66 12 27 60 

Omsorg og omtanke for barnet 139 73 7 14 79 

Legene ga forståelige forståeliger 140 73 5 17 78 

Legenes faglige dyktighet 139 80 1 11 88 

Standard      

Bad/dusj/toalettforhold 138 64 18 23 59 

Tilbud til pårørende 138 76 6 15 79 

Roen på pasientrommet 138 81 3 12 85 

Renholdet 139 69 8 23 69 

Info ved hjemreise      

Info om tiden etter utskrivning 140 69 10 22 68 

Info om eventuelt tilbakefall 137 65 22 14 63 

Trygg på egen oppfølging 138 77 4 20 76 

Andre sentrale enkeltspørsmål      

Pleiepersonalet faglig dyktige 138 80 - 12 88 

Alt i alt tilfreds - barnet 140 84 5 5 90 

Alt i alt tilfreds - pårørende 140 83 6 6 88 

Barnet feilbehandlet? 139 96 2 3 96 

Sint, opprørt eller skuffet over personalet 139 85 6 9 85 
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Tabell 2: Svar på kontekstuelle spørsmål. Prosentandel og antall svar. 

 Antall svar (N)  

Prosentandel som svarer ”nei” på spørsmålet om personalet gjorde 
alt de kunne for å lindre barnets smerte 

107 4 % 

Prosentandel der barnet har vært til kirurgisk behandling 138 7 % 

Prosentandel der barnet har vært sykehusinnlagt tidligere 138 42 % 

 

 

 

Tabell 3: Beskrivende statistikk om svargruppen ved institusjonen. 

 Antall svar (N)  

Barnets alder (gjennomsnitt/median) 136 4,24 / 3 

Svarers alder (gjennomsnitt/median) 136 33,46 / 33 

Prosentandel svarere med mer enn 4 års utdanning etter 
videregående skole 

136 16 % 

Prosentandel svarere med barn med dårlig helsetilstand 138 5 % 
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Tabell 4: Nasjonale resultater på enkeltspørsmål om pasienterfaringer. Antall svar, gjennomsnittscore (skala 0-
100 hvor 100 er best), prosentandel negative svar, prosentandel nøytrale svar og prosentandel positive svar. 

Spørsmål Antall svar 
Gjennom-

snitt 
Negativ Nøytral Positiv 

Organisering      

Én lege hovedansvaret for barnet 3270 53 32 26 42 

Fast gruppe pleiepersonale 3269 62 17 29 55 

Plan for behandling 3265 69 9 24 67 

Samarbeid blant de ansatte 3264 69 9 23 69 

Pleietjenesten      

Info om oppgaver som pårørende 3214 45 42 26 31 

Avlastning/hjelp med barnet 3174 51 34 25 41 

Omsorg og omtanke for pårørende 3239 63 16 29 55 

Interessert i pårørendes oppfatninger 3237 66 13 25 62 

Hensyn til familiesituasjonen 3196 72 7 20 73 

Pleiepersonalet forståelige forklaringer 3255 75 4 17 79 

Omsorg og omtanke for barnet 3256 79 4 14 83 

Info prøver      

Info resultat av prøver/undersøkelser 3262 68 11 24 64 

Info om prøver og undersøkelser 3265 72 7 21 72 

Legetjenesten      

Omsorg og omtanke for pårørende 3264 60 19 32 49 

Interesse for pårørendes oppfatninger 3265 65 14 27 60 

Omsorg og omtanke for barnet 3278 73 7 20 73 

Legene ga forståelige forklaringer 3272 73 6 19 75 

Legenes faglige dyktighet 3272 80 2 13 85 

Standard      

Bad/dusj/toalettforhold 3217 70 12 19 69 

Tilbud til pårørende 3190 71 12 19 69 

Roen på pasientrommet 3177 76 9 14 76 

Renholdet 3242 76 6 15 79 

Info ved hjemreise      

Info om tiden etter utskrivning 3266 69 10 23 67 

Info om eventuelt tilbakefall 3234 70 13 18 69 

Trygg på egen oppfølging 3257 76 5 18 78 

Andre sentrale spørsmål      

Pleiepersonalet faglig dyktige 3252 78 3 15 82 

Alt i alt tilfreds - barnet 3289 78 10 7 83 

Alt i alt tilfreds - pårørende 3291 76 10 10 79 

Barnet feilbehandlet? 3255 93 2 5 93 

Sint, opprørt eller skuffet over personalet 3273 79 9 16 75 
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3 Appendix A: Spørreskjema 
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Om PasOpp undersøkelser: I dagens helsetjeneste legges det mer vekt på 

synspunktene til pasienter og pårørende enn før og på at de ulike delene av 

tjenesten skal være godt samordnet. PasOpp undersøkelsene har som mål å 

beskrive erfaringene til personer som ser tjenestene fra innsiden. Det er laget 

spørreskjema som er tilpasset ulike områder innenfor helsetjenesten. 

Spørsmålene handler om opplevelser, om faktiske hendelser og om tilfredshet 

med tjenestene. 
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