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Kort om overgangen fra RESKVA til PasOpp:

HELTEF har gjennomført kartlegging av pasienterfaringer siden
midten av 1990-tallet, og undersøkelsene har vært betegnet som
ulike utgaver av ”RESKVA” (resultatforskning og
kvalitetsforbedring i sykehus).
Prosjektet PasOpp er en modifisert versjon av RESKVA, og er
ment som en tilpasning til den nye organiseringen av
sykehusene. Blant annet er spørreskjemaet kortet ned, antall
respondenter er redusert, og resultatene rapporteres raskere
tilbake.
PasOpp inkluderer dessuten nye områder, herunder somatisk
poliklinikk og dagbehandling, og psykisk helsevern.
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1.

INNLEDNING

På oppdrag fra Helse Vest RHF og helseforetakene i Helse Vest har
Stiftelse for helsetjenesteforskning (HELTEF) gjennomført en undersøkelse
av pasientopplevelser ved poliklinikkene ved somatiske sykehus i Helse
Vest. Undersøkelsen kartlegger opplevelsene til pasienter som har vært
gjennom poliklinisk- eller dagbehandling på poliklinikkene i Helse Vest i
en to ukers periode fra 20. januar 2003.
I denne hovedrapporten presenteres overordnede resultater fra
undersøkelsen, for regionen samlet og for helseforetakene og institusjonene
i Helse Vest. I tillegg til hovedrapporten er det utarbeidet en
vedleggsrapport som inneholder resultater på alle enkeltspørsmål i
spørreskjemaet (Utredningsrapport 12/2003). Det vises også til tilsvarende
undersøkelse blant innlagte pasienter på sykehusene i Helse Vest
(Utredningsrapport 1/2003, 2/2003).
Resultatene presenteres på ulike nivåer, slik at det både er mulig å se
pasienterfaringene for polikliniske pasienter i Helse Vest som helhet på
ulike områder, og å sammenligne pasienterfaringer mellom de ulike
helseforetakene og institusjonene i Helse Vest.
Det gjennomføres tilsvarende undersøkelse i minst en annen helseregion i
løpet av 2003.

1.1

FORMÅL OG NYTTE

Formålet med undersøkelsen har vært å få tilbakemelding på hvordan
polikliniske
pasienter
i
Helse
Vest
har
opplevd
konsultasjonen/dagbehandlingen de har vært gjennom. Ved hjelp av et
spørreskjema har pasientene fått spørsmål om ulike sider ved
konsultasjonen/dagbehandlingen, alt fra ventetid på poliklinikken til
vurderinger av standarden på ulike områder. På de fleste spørsmålene har vi
bedt pasientene gradere svarene slik at det skal være mulig å identifisere
hvilke områder sykehusene er gode på, og hvilke de er mindre gode på.
Resultatene fra undersøkelsen kan ha nytte på flere måter. Ettersom
polikliniske pasienter fra alle sykehusene i Helse Vest er med kan det
summeres resultater på ulike områder for hvert sykehus, og sykehusene kan
sammenlignes. Slike sykehussammenligninger er spesielt nyttig for det
regionale helseforetaket, men også helseforetakene og institusjonene kan ha
nytte av sammenligningene. Gitt et godt sammenligningsgrunnlag forteller
de hvilke sykehus som gjør det bra og hvilke som gjør det mindre bra, og på
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hvilke områder, og gir dermed nyttig informasjon både i forhold til
oppfølgingen og styringen av sykehusene, og til sykehusenes interne
kvalitetsarbeid.
Bruk av resultatene i det interne kvalitetsarbeidet er den andre hovednytten
av en pasienterfaringsundersøkelse. I tillegg til å få informasjon om
hvordan ett sykehus gjør det i forhold til andre sykehus, får sykehuset
informasjon om hvilke områder som fungerer bra og hvilke som fungerer
mindre bra sett fra pasientenes side. Dette kan være en av flere viktige
kilder til å fokuseres inn og prioritere mellom ulike områder i
kvalitetsarbeidet ved sykehuset.
Tilbakemeldinger fra pasientene er imidlertid bare en av flere kilder i
arbeidet med å overvåke og forbedre kvaliteten ved norske sykehus.
Informasjonen fra pasientene må settes i system, dvs. ses i sammenheng
med andre indikatorer om produktivitet, produksjon oa., og ikke minst ses i
forhold til lokal kunnskap om sykehuset.

1.2

RESULTATER PÅ INSTITUSJONSNIVÅ

HELTEF har tradisjonelt presentert pasienterfaringsdata helt ned på
postnivå. Erfaringene fra tidligere undersøkelser blant innlagte pasienter er
at variasjonen i pasienterfaringer mellom poster og avdelinger kan være
stor, noe som betyr at institusjonsgjennomsnitt kan skjule viktige
forskjeller. Dette har bl.a. den konsekvens at det kan være vanskelig å
benytte institusjonsdata i kvalitetsarbeid på avdelings- og postnivå. Nok en
gang understrekes betydningen av lokal kunnskap om sykehuset.
HELTEF arbeider med å videreutvikle de teknologiske løsningene slik at
undersøkelsen på sikt kan foretas på lavere nivå også når det gjelder
poliklinisk virksomhet.
Tilbakemeldingene på institusjonsnivå kan allikevel benyttes i sykehusenes
overordnede kvalitetutviklingsarbeid, i kombinasjon med annen
informasjon og kunnskap, for å peke ut hovedområder som sykehusene
ønsker å forbedre når det gjelder sine polikliniske tjenester.

1.3

OM OPPBYGGING AV RAPPORTEN

Rapporten består av tre hoveddeler:
• Metodedel: Kapittel 2 gir en beskrivelse av metode og materiale i
undersøkelsen, en oversikt over svarprosent, og behandler andre
viktige metodiske forhold.
• Sammenligning av pasienterfaringer mellom sykehus: Kapittel 3
består av figurer/tall og kommentarer for hovedområder (indikatorer)
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og noen utvalgte enkeltspørsmål. Figurene er laget slik at det er
mulig å sammenligne ulike helseforetak og sykehus med hverandre
og med regionen samlet.
• Pasienterfaringer ved hvert sykehus: I kapittel 4 har vi gått
gjennom alle resultatene for hvert enkelt sykehus, og peker på de
områdene hvor det ser ut som om hvert sykehus har mest å forbedre.
Vi har i tillegg valgt ut fem spørsmål hvor vi sammenligner
tilbakemeldingene fra polikliniske pasienter med tilbakemeldingene
fra innlagte pasienter for hvert sykehus.
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2.

METODE

2.1

OVERSIKT OVER SYKEHUS OG UTVALG AV PASIENTER

2.1.1 Oversikt over sykehus
Alle poliklinikker ved de somatiske sykehusene i Helse Vest har vært med i
undersøkelsen. En oversikt over helseforetak og sykehus i Helse Vest finnes
i tabell 1.
Tabell 1. Helseforetak og sykehus i Helse Vest

Helseforetak

Sykehus

Helse Stavanger Sentralsjukehuset i Rogaland
Helse Fonna
Haugesund sjukehus, Stord sjukehus, Odda sjukehus
Helse Bergen
Haukeland Universitetssykehus, Voss sjukehus,
Kysthospitalet i Hagevik
Helse Førde
Førde sentralsjukehus, Nordfjord sjukehus, Lærdal
sjukehus
Private
Haraldsplass Diakonale sjukehus, Haugesund
institusjoner
Sanitetsforenings Revmatismesykehus

2.1.2 Utvalg av pasienter
Utvalget av pasienter som ble benyttet i undersøkelsen er sammensatt for å
kunne gi resultater på institusjonsnivå. Utvalget er trukket blant pasienter
som mottok poliklinisk- eller dagbehandling ved sykehusenes poliklinikker
i perioden fra 20.01 til 02.02.2003. Utvalgsstørrelsen, eller det antall
pasienter som ble trukket til utvalget fra hver institusjon, varierer med
sykehusstørrelsen. De store sykehusene er dermed representert med flere
pasienter enn de små sykehusene. Undersøkelsen er avgrenset til pasienter
som er 16 år eller eldre.
2.1.3 Pasientadministrative data
De pasientadministrative dataene inneholdt opplysninger om
konsultasjonsdato og klokkeslett, og hvilke seksjoner og polikliniske
enheter de enkelte pasienter mottok behandling ved. Vi fikk også overført
navn, adresse, alder og kjønn for hver av pasientene. Etter at
spørreundersøkelsen var gjennomført ble all direkte personidentifiserbare
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opplysninger fjernet. Den resterende behandlingen av data ble gjennomført
ved hjelp av et unikt løpenummer, forskjellig fra ellevesifret personnummer
og sykehusenes interne personnummer. Pasientadministrative opplysninger
ble deretter koblet til respondentenes svar.
2.1.4 Spørreskjemadata
Utviklingen av spørreskjemaet som er brukt i undersøkelsen har bestått av
følgende deler:
• Intern utvikling av skjema:
o Gjennomgang av skjema for inneliggende pasienter for å benytte
spørsmål som er relevante å sammenlikne
o Gjennomgang av litteratur på området, med påfølgende
definering av relevante dimensjoner
o Formulering av spørsmål i hver dimensjon i samarbeid med
forskere som har erfaring med poliklinisk arbeid
o Forskerteamet bak Reskva/PasOpp diskuterte og foreslo
spørsmåls-skalaer, struktur, sekvens, lengde på skjemaet
• Ekstern test (vurdering) av skjema:
o Skjemaet er testet og diskutert med fire oversykepleiere, fire
leger og fire pasienter ved fem ulike poliklinikker ved Akershus
Universitetssykehus
o Kongsberg sykehus har diskutert skjemaet på et personalmøte
ved kirurgisk poliklinikk og gitt oss en samlet tilbakemelding
o Skjemaet er også diskutert på møte med prosjektgruppen for
brukerundersøkelser i Helse Vest
Arbeidet resulterte i spørreskjemaet som er vedlagt i appendix A. Skjemaet
vil gjennomgå ytterligere evaluering og validering med tanke på
videreutvikling i tiden framover.
Skjemaet er satt sammen av flere deler. Del 1 av skjemaet består av
spørsmål om tiden forut for konsultasjonen. Del 2 etterspør pasientenes
mening om tilgjengelighet og mottakelse på poliklinikken. Del 3 inneholder
spørsmål om organisering av poliklinikken, mens del 4 inneholder spørsmål
om erfaringer fra selve konsultasjonen. Det er også noen spørsmål om tiden
etter konsultasjon (del 5), samt generelle bakgrunnsspørsmål (del 6).

2.2

GJENNOMFØRING AV SPØRREUNDERSØKELSEN

Sykehusene overførte pasientadministrative data til HELTEF rett etter
inklusjonsperioden på 14 dager. Vi sendte ut spørreskjema to-tre uker etter
konsultasjonen. Tre uker etter utsendelsen ble det gjennomført en purring til
de pasientene som ikke hadde svart. Det ble sendt oppdaterte lister til
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HELTEF over pasienter som sykehusene hadde registrert som døde senest 3
uker etter utsendelsen av spørreskjemaene, for i størst mulig grad å unngå å
purre disse pasientene.
2.2.1 Etikk og personvern
Prosjektet er vurdert og godkjent av Regional komité for medisinsk
forskningsetikk, Helseregion II. Sosial- og helsedirektoratet ga dispensasjon
fra taushetsplikten i forbindelse med innsamling av data. Personvernet er
ivaretatt ved å følge vilkårene som Datatilsynet har lagt til grunn for
konsesjonen. Avdelinger som deltok ble gitt anledning til å ekskludere
enkeltpasienter fra undersøkelsen dersom det av hensyn til pasienten ble
vurdert som nødvendig.

2.3

SVARPROSENT

I tabell 2 nedenfor finnes en oversikt over brutto utvalg, netto utvalg og
svarprosent i undersøkelsen, for hvert sykehus og totalt for hele regionen.
Brutto utvalg er det antall skjemaer som ble sendt ut, netto utvalg det antall
skjemaer som ble returnert, mens svarprosenten er netto utvalg delt på
brutto utvalg ganger 100.
Det ble sendt brev og spørreskjema til 5 530 pasienter. 122 av disse hadde
ukjent adresse, eller var døde etter utreise. Bruttoutvalget besto følgelig av
5 408 utskrevne pasienter. 3 404 spørreskjemaer ble returnert, hvilket gir en
svarprosent på 63.
Svarprosenten er nesten 10 prosent høyere enn tilsvarende undersøkelse
blant innlagte pasienter i Helse Vest. Dette må hovedsakelig tilskrives at
polikliniske pasienter i gjennomsnitt er yngre og friskere enn innlagte.
HELTEF har ikke gjort noen undersøkelse av ev. forskjeller mellom ikkesvarerne og svarerne (i poliklinikkundersøkelser), og må vise til en studie
av problemstillingen i en undersøkelse blant innlagte pasienter. 1 Denne
studien indikerer at resultatene kan generaliseres til de pasientgruppene som
er i stand til å svare på spørreskjemaet. Det er imidlertid ikke mulig å si om
resultatene har gyldighet for de sykeste, de med størst funksjonssvikt, de
som ikke forstår norsk godt nok eller de som ikke har fast bopel.

1

Guldvog B, Hofoss D, Pettersen KI, Ebbesen J, Rønning OM. PS-Reskva –pasienttilfredshet i
sykehus. Tidsskr Nor Laegeforen 1998; 118: 386-91
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Tabell 2. Brutto utvalg, netto utvalg og svarprosent for sykehusene og hele regionen

Sykehus
Helse Stavanger:
Sentralsjukehuset i
Rogaland
Helse Fonna:
Haugesund sjukehus
Stord sjukehus
Odda sjukehus
Helse Bergen:
Haukeland
Universitetssykehus
Voss sjukehus
Kysthospitalet i
Hagevik
Helse Førde:
Førde
sentralsjukehus
Nordfjord sjukehus
Lærdal sjukehus
Private institusjoner:
Haraldsplass
Diakonale sjukehus
Haugesund
Sanitetsforenings
Revmatismesykehus
Totalt

2.4

Bruttoutvalg (n)

Nettoutvalg (n)

Svar %

1 026

625

60,9

634
301
149

364
199
93

57,4
66,1
62,4

1 016
303

627
221

61,7
72,9

152

103

67,8

630
302
293

376
202
187

59,7
66,9
63,8

298

196

65,8

304
5 408

211
3 404

69,4
62,9

INDIKATORER OG ANDRE STATISTISKE GREP

2.4.1 Indikatorer
En
arbeidsgruppe
for
utvikling
av
kvalitetsindikatorer
for
behandlingstilbudet i somatiske sykehus, oppnevnt av Sosial- og
helsedepartementet, har foreslått bl.a. fire pasienterfaringsindikator som del
av et nasjonalt indikatorsystem
(pasientrapportert informasjon,
pasienterfaringer med personalet, organisering og standard).
Disse indikatorene er tidligere vist i rapporten for undersøkelsen blant
innlagte pasienter (Jf. Utredningsrapport 1/2003), men lar seg ikke lage på
samme måte innenfor poliklinikk. Dette skyldes at spørreskjemaene
strukturelt og innholdsmessig er forskjellige.
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Indikatorene er imidlertid like aktuelle innenfor poliklinisk virksomhet, og
vi har derfor forsøkt å konstruere tilsvarende indikatorer også her. Ettersom
spørsmålene i indikatorene nødvendigvis er noe forskjellige kan
indikatorene ikke sammenlignes direkte.
Vi har først plukket ut spørsmål til hver av de fire indikatorene basert på
teoretiske antakelser. Deretter har vi sjekket den interne konsistensen
empirisk for hver enkelt indikator ved hjelp av reliabilitetstesten
Chronbach’s alpha. Alpha-verdiene for indikatorene vises i tabellen
nedenfor sammen med en oversikt over hvilke enkeltspørsmål som utgjør
indikatorene.
Tabell 3. Enkeltspørsmål, indikatorer og Alpha-verdier
Sp.
nr
29
30
31
32
33
37
25
28
15
20
24
26
27
35
18
21
17
19
36

Spørsmålstekst
INDIKATOR 1: INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON
Ble det gjort klart for deg hva du skulle gjøre av egeninnsats i etterkant av timen?
Fikk du vite det du syntes var nødvendig om virkninger og bivirkninger av nye
legemidler du begynte med?
Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan undersøkelser skulle
foregå?
Har du fått vite det du syntes var nødvendig om resultater av prøver og
undersøkelser?
Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan tilstanden din kunne utvikle
seg i den nærmeste fremtid?
Hadde du noen ubesvarte spørsmål da du forlot poliklinikken/dagavdelingen?
Snakket denne personen [behandler] til deg slik at du forsto ham/henne?
Fikk du selv fortalt alt det som var viktig om din tilstand?
INDIKATOR 2: ERFARINGER MED PERSONALET
Hvordan ble du mottatt i poliklinikkens resepsjon?
Var det satt av nok tid til samtale under konsultasjonen?
Var vedkommende [behandler] godt forberedt på ditt aktuelle besøk?
Hadde du tillit til at denne personen [behandler] var faglig dyktig, eller følte du
noen usikkerhet med hensyn til dette?
Følte du at han eller hun [behandler] hadde omsorg for deg?
Ble du møtt med høflighet og respekt?
INDIKATOR 3: ORGANISERING
Opplevde du at personalet på poliklinikken/ dagavdelingen samarbeidet godt i
forbindelse med timen din?
Hvilket inntrykk fikk du av organiseringen av arbeidet på poliklinikken eller
dagavdelingen i alminnelighet?
Opplevde du at viktig informasjon om deg var kommet fram til rette
vedkommende på poliklinikken?
Dersom du gjennomførte tester eller prøver, var dette godt tilrettelagt i forhold til
resten av timen din?
INDIKATOR 4: STANDARD
Var følgende forhold tilfredsstillende på poliklinikken/dagavdelingen?
Avskjermet rom for fortrolig samtale
Venterommet
Mulighet til å kjøpe mat og drikke
Toalettforhold
Renhold

Alphaverdi
0,89

0,80

0,79

0,75
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Alpha-verdi over 0,7 tyder på tilfredsstillende intern konsistens, noe vi ser
gjelder for alle indikatorene.
Resultater på indikatorene vises i kapittel 3.
2.4.2 Justering av resultater
Det er påvist at det er sammenheng mellom en rekke sosiodemografiske
variabler og helsevariabler på den ene siden og pasientenes vurdering av
helsetjenester på den andre siden. I materialet fra RESKVA-undersøkelsen i
1996 var det betydelig variasjon mellom sykehus og mellom sykehustyper
med tanke på fordelingen av disse variabeltypene.2
Ulik pasientsammensetning gjør at det er vanskelig å sammenlikne
resultater mellom ulike enheter direkte. For eksempel er det slik at alder
spiller en rolle for hva pasientene svarer, ved at eldre pasienter tenderer mot
å være mer positive enn yngre pasienter. Da vil et sykehus med stor andel
yngre pasienter kunne få en forholdsvis lav score i undersøkelsen bare på
grunn av alderssammensetningen. På samme måte, siden mannlige
pasienter ofte svarer mer positivt enn kvinnelige pasienter, vil et sykehus
som har overveiende mannlige pasienter oppnå bedre resultater på grunn av
kjønnssammensetningen. For å kunne sammenlikne resultater mellom
enheter med ulik pasientsammensetning er det viktig å forsøke å ta hensyn
til slike forhold i analysene.
Vi har en rekke bakgrunnsdata om pasientene. Ved å benytte disse dataene
til å justere pasientenes svar, tas det hensyn til at sykehusene har ulik
pasientsammensetning. Gjennom en statistisk regnemodell og de
foreliggende dataene, kan vi beregne hva vi forventer at en pasient med
gitte karakteristika vil svare. Vi har benyttet en lineær regresjonsmodell
med en rekke bakgrunnsfaktorer som forklaringsvariabler til å beregne et
forventet svar for hver enkelt pasient (figur 1). Ved å studere differansen
mellom hva pasienten virkelig svarte (den observerte verdien) og den
beregnete (forventete) verdien, har vi justert den enkelte pasientens svar i
forhold til det man ville forvente han eller hun skulle svare. Når pasientens
svar er identisk med det man ville forvente for nettopp denne typen pasient,
har vi satt denne forskjellscoren til 0. I beregningene har vi gitt alle
svarskalaer samme retning. Det medfører at dersom forskjellen er større enn
0, har pasienten svart mer positivt enn det pasienter med de aktuelle
egenskapene generelt har gjort. Dersom forskjellen er mindre enn 0, har
pasienten svart mer negativt enn det som er vanlig for denne typen
pasienter. Ettersom materialet for hele Helse Vest har vært grunnlag for å
regne ut justerte scorer er det justerte gjennomsnittet for Helse Vest samlet
også 0.
2

Pettersen KI, Veenstra M. Pasienterfaringer og helserelatert livskvalitet i norske sykehus.
Forskningsrapport 3/1999. Nordbyhagen: Stiftelse for helsetjenesteforskning, 1999.
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Når en lager en justert score for å kunne sammenlikne mellom
organisatoriske enheter, er det viktig å justere for variabler som har
betydning for hvordan pasientene svarer, men som ikke kan anses direkte
relevant for tjenesten som ble gitt (for eksempel pasientens kjønn). Dersom
det derimot var kvinner og menns forskjellige opplevelse en var ute etter å
undersøke, ville en ikke klare å påvise dette hvis en hadde justert for kjønn.
Det gjelder altså å korrigere for andre kilder til forskjeller enn de en er ute
etter å studere. På samme måte kan en tenke når det gjelder utdannelse,
alder osv. I PasOpps tilfelle er det viktig at vi kun justerer for variabler
knyttet til pasienten og ikke for variabler knyttet til tjenesten eller
tjenestestedet, fordi det er nettopp disse siste vi er interessert i å studere.
Figuren nedenfor viser hvilke bakgrunnsvariabler som er med i modellen
som er brukt ved beregning av de forventete verdiene. Figuren viser også
hvordan vi ut fra forventet verdi og observert verdi har regnet ut de justerte
variablene.
Figur 1. Modell for beregning av justert score for pasienterfaringer
M u ltip p e l re g re s jo n

B ak g ru n n s va riab ler:
O b serv ert ve rd i Î

•
•
•
•

S c o re , ju s te rt fo r
p a s ie n ts a m m e n s e tn in g :

K jø nn
A lder (år)
U tdannelse (år)
E genvurdert helse

Î F o rv en tet ve rd i

O b s erv ert v erd i – F o rve n te t ve rd i

Betydningen som de forskjellige bakgrunnsvariablene har for hvordan
respondentene svarer, det vil si de forventete verdiene, har vi beregnet på
grunnlag av hele Helse Vest datamaterialet.
De justerte scorene benyttes hovedsakelig i kapittel 3 i rapporten, nærmere
bestemt når vi viser resultater på indikatorene.
2.4.3 Ujusterte tall
Når hovedfokus er sammenligning av sykehus forsøker vi altså å gjøre
pasientsammensetningen ved sykehusene mest mulig ”lik”, det vil si at vi
justerer for ulikheter som vi tror kan ha betydning. Når hovedfokus ikke er
sammenligning, f.eks. i kapittel 4 og i vedleggsrapporten, er ikke tallene
justert – her er tallene rådata med den alders- og kjønnssammensetning som
fantes på sykehuset. I disse tilfellene er formålet hovedsakelig å avdekke
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forbedringsområder gjennom å gi et bilde av den faktiske responsen på den
enkelte institusjon. Dette betyr at justerte og ujusterte resultater, hhv.
kapittel 3 og 4, ikke kan sammenlignes direkte.
2.4.4 Signifikanstesting
For å teste om forskjellen mellom den enkelte enhet og gjennomsnittet i
totalmaterialet er statistisk signifikant, har vi benyttet One Sample
t-test. I kapittel 3 finnes oppsummeringstabeller for signifikanstestene i
egne avsnitt.
Vi viser signifikanstester på flere nivåer. Et signifikansnivå på f.eks. 5%
betyr at dersom den statistiske sannsynligheten for at det aktuelle resultatet
skyldes tilfeldigheter er mindre enn 5%, angir vi forskjellen som statistisk
signifikant. Vi holder oss til signifikansnivåer og symbolbruk som er
normen i medisinsk litteratur og som mange kjenner; 5 %, 1 % og 0,1 %,
som gjengis som hhv. +/-, ++/--, +++/---.
Analysene er først og fremst utført med tanke på praktisk nytteverdi. Det
kan i mange tilfeller være rimelig å betrakte forskjeller som praktisk
relevante også om de ikke er statistisk signifikante.
Dersom scoren for en enhet er statistisk signifikant forskjellig fra
gjennomsnittet i materialet, kan det ha flere forklaringer. Den ene
forklaringen er at det faktisk er forskjeller i tjenestene det spørres om. En
annen mulig forklaring er at selv om vi har korrigert for en rekke forhold
som har betydning for hvordan pasientene svarte, kan det fortsatt være
forhold ved pasientene ved denne enheten året som gjør at de svarer
forskjellig fra hva tidligere pasienter har svart eller fra hva pasienter har
svart andre steder. Nok en mulighet er at den statistisk påviste forskjellen
skyldes tilfeldigheter. Det ligger et visst forbehold i konklusjoner som
trekkes på grunnlag av statistikk. Resultatene fra PasOpp bør inspirere til
refleksjon hvor også andre typer kunnskap om lokale forhold og rutiner
inngår.
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3.

SAMMENLIGNING AV RESULTATER
MELLOM ENHETER

3.1

INNLEDNING

I dette kapitlet har vi hovedfokus på sammenligning av pasienterfaringer
mellom helseforetak og mellom sykehus. I avsnitt 3.2 sammenligner vi
resultater for enhetene på fire hovedområder (indikatorer) for
pasienterfaringer (indikatorene er nærmere beskrevet i metodekapitlet),
mens vi i avsnitt 3.3 viser resultater på fem utvalgte enkeltspørsmål. Som vi
har nevnt tidligere er sammenligningsperspektivet ett av to
hovedperspektiver som kan anlegges i pasienterfaringsundersøkelser. Det
andre perspektivet, internt kvalitetsarbeid, er ett av hovedtemaene i neste
kapittel.

3.2

RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER

Nedenfor viser vi pasientenes tilbakemeldinger på hovedområder for Helse
Vest samlet (3.3.1), for helseforetakene (3.3.2) og for sykehusene i regionen
(3.3.3). Vi viser justerte resultater når vi foretar sammenligninger mellom
helseforetak og mellom institusjoner på hovedområder (justeringen er
nærmere beskrevet i metodekapitlet). Justeringen av tallene medfører at det
er mest hensiktsmessig å vise resultater i figurene som kan tolkes på
følgende måte:
• dersom et sykehus/helseforetak har et resultat som er til venstre for 0
i figuren er resultat dårligere enn gjennomsnittet
• dersom et sykehus/helseforetak har et resultat som er til høyre for 0 i
figuren er resultat bedre enn gjennomsnittet
• dersom et sykehus/helseforetak har resultatet 0 i figuren er resultat
det samme som gjennomsnittet
Den transformerte skalaen som oppstår når vi justerer tallene, gjør det ikke
umiddelbart forståelig hvor store forskjellene er. Sammenligningene i
figurene viser derfor først og fremst om det er forskjeller, ikke nøyaktig
hvor store forskjellene er. Hvor mye bedre eller dårligere resultatet er i
forhold til det justerte gjennomsnittet kan man imidlertid få et inntrykk av
ved å se på lengden på stolpen. Det kan også være nyttig å konsultere
signifikanstestene vi har foretatt for forskjellene mellom hvert
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sykehus/helseforetak og regionsnittene (se avsnitt 3.3.4). I figurene er også
sykehusene/helseforetakene rangert slik at det er enkelt å se hvordan ett
sykehus/helseforetak gjør det i forhold til andre (best score øverst, dårligst
nederst).
I avsnitt 3.3.1, hvor vi ser på regionens resultater på hovedområder, vises
ujusterte tall.
Vi har kommentert hovedfunnene på indikatorene i avsnitt 3.3.5, på region-,
helseforetak- og institusjonsnivå.

3.3

INDIKATORER

3.3.1 Resultater for Helse Vest som helhet
Figur 2. Gjennomsnittsscore for regionen samlet på indikatorene. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 er best
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3.3.2 Resultater for helseforetakene
Figur 3. Indikator for pasientrapportert informasjon. Helseforetakenes avvik fra regionsnitt; justert for
pasientsammensetning

Figur 4. Indikator for pasienterfaringer med personalet. Helseforetakenes avvik fra regionsnitt; justert for
pasientsammensetning
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Figur 5. Indikator for pasientrapportert organisering. Helseforetakenes avvik fra regionsnitt; justert for
pasientsammensetning

Figur 6. Indikator for
pasientsammensetning

pasientrapportert standard. Helseforetakenes avvik fra regionsnitt; justert for
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3.3.3 Resultater for institusjonene
Figur 7. Indikator for pasientrapportert informasjon. Sykehusenes avvik fra regionsnitt; justert for
pasientsammensetning

Figur 8. Indikator for pasienterfaringer med personalet. Sykehusenes avvik fra regionsnitt; justert for
pasientsammensetning
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Figur 9. Indikator for pasientrapportert organisering. Sykehusenes avvik fra regionsnitt; justert for
pasientsammensetning

Figur 10. Indikator for pasientrapportert standard. Sykehusenes avvik fra regionsnitt; justert for
pasientsammensetning
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3.3.4 Signifikanstester
I
tabellene
nedenfor
viser
vi
om
forskjellene
mellom
sykehusenes/helseforetakenes justerte resultater og regionens justerte
resultater er statistisk signifikante. Plussymbolet under tabellene betyr at
tallet for den enkelte enhet er signifikant bedre enn regionsnittet på
området, minussymoblet betyr at tallet for den enkelte enhet er signifikant
dårligere enn regionsnittet på området. Dersom det ikke er et symbol i
cellen er ikke tallet for den enkelte enhet signifikant forskjellig fra
regionsnittet.
Et økende antall stjerner/streker betyr at vi rent statistisk blir sikrere på at
forskjellen er signifikant. Et signifikansnivå på 5% (1 pluss/minus) betyr at
sannsynligheten for at forskjellen skyldes rent tilfeldigheter er 5%. Et
signifikansnivå på 1% (2 plusser/minuser) betyr at sannsynligheten for at
forskjellen skyldes rent tilfeldigheter er 1%. Et signifikansnivå på 0,1% (3
plusser/minuser) betyr at sannsynligheten for at forskjellen skyldes rent
tilfeldigheter er 0,1%.

Helse Stavanger

Regionssnitt

Helse Fonna

Regionssnitt

Helse Bergen

Regionssnitt

Helse Førde

Regionssnitt

Private institusjoner

Regionssnitt

-/+: p<0,05. --/++: p<0,01. ---/+++: p<0,001

Standard

Organisering

Erafringer med personalet

Tabell 4. Signifikansresultater på indikatorene på helseforetaksnivå (testet mot regionsnitt)

Informasjon og kommunikasjon
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Sentralsjukehuset i
Rogaland

Regionssnitt

Haugesund sjukehus

Regionssnitt

Stord sjukehus

Regionssnitt

Odda sjukehus

Regionssnitt

Haukeland
Universitetssykehus

Regionssnitt

Voss sjukehus

Regionssnitt

Kysthospitalet i Hagevik

Regionssnitt

Førde Sentralsjukehus

Regionssnitt

Nordfjord sjukehus

Regionssnitt

Lærdal sjukehus

Regionssnitt

Haraldsplass Diakonale
sjukehus

Regionssnitt

Haugesund
Sanitetsforenings
Revmatismesykehus

Regionssnitt

Standard

Organisering

Erfaringer med personalet

Informasjon og kommunikasjon

Tabell 5. Signifikansresultater på indikatorene på institusjonsnivå (testet mot regionsnitt)

-

--

++

+

++

++

+++

-

-/+: p<0,05. --/++: p<0,01. ---/+++: p<0,001

++

+++
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3.3.5 Kommentarer til tallmaterialet – hovedfunn
Regionnivå
Figuren i avsnitt 3.3.1 viser at de polikliniske pasientene i Helse Vest stort
sett er fornøyde med tilbudet de har mottatt. Helse Vest oppnår gode
resultater på alle indikatorene. På tre av områdene, pasientrapportert
standard, organisering og erfaring med personalet, får Helse Vest spesielt
gode tilbakemeldinger. Resultatet på den siste indikatoren, informasjon og
kommunikasjon, er vesentlig dårligere enn for de andre indikatorene.
Helseforetaksnivå
I figurene i avsnitt 3.3.2 finner vi relativt små forskjeller mellom
helseforetakene når vi undersøker hver enkelt indikator isolert sett.
Variasjonen i pasienterfaringer er størst på området pasientrapportert
organisering.
Vi finner tydeligere forskjeller mellom helseforetakene når vi ser på de fire
indikatorene samlet. I tabellen nedenfor har vi delt inn helseforetakene etter
resultater på de ulike hovedområdene. Vi understreker at enkelte forskjeller
er små, men poenget med tabellen er ikke hver enkelt score men mønsteret i
helseforetakenes resultater.
Tabell 6. Inndeling av helseforetakene etter resultater på hovedområder. 1 er høyeste score, 5 er dårligste
score.
Helse
Førde

Helse
Bergen

Helse
Stavanger

Helse
Fonna

Private

Informasjon

1

3

2

5

4

Personalet

3

2

5

4

1

Organisering

2

3

5

4

1

Standard

1

4

5

2

3

Vi ser at Helse Førde og de private institusjonene får best tilbakemeldinger
på tvers av områdene. Førstnevnte får best eller nest best score på tre av fire
indikatorer, mens sistnevnte får best score på to av fire indikatorer. Begge
helseforetakene får imidlertid noen dårlige tilbakemeldinger relativt sett,
f.eks. får de private institusjonene nest dårligst resultat på indikatoren for
informasjon og kommunikasjon.
Vi ser videre at Helse Stavanger får de dårligste tilbakemeldingene på tvers
av områdene, tett etterfulgt av Helse Fonna. Helse Stavanger får dårligste
tilbakemelding på tre av fire indikatorer. På indikatoren for
pasientrapportert standard får imidlertid Helse Stavanger en høy score
relativt sett.
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Institusjonsnivå
Figurene i avsnitt 3.3.3 viser at pasienterfaringer varierer mer mellom
institusjonene enn mellom helseforetakene. Vi finner mest variasjon og flest
signifikante resultater mellom sykehusene på området pasientrapportert
organisering, selv om variasjonen er ganske lik på tvers av områdene.
Når vi ser på resultatene på tvers av alle områdene finner vi tydelige
forskjeller i pasienterfaringer mellom institusjonene. I tabellen nedenfor har
vi delt inn institusjonene etter resultater på de ulike indikatorene.
Tabell 7. Inndeling av sykehusene etter resultater på hovedområder. 1 er høyeste score, 12 er dårligste
score.
S
I
R

Haugesund

Stord

Odda

Haukeland

Voss

Kysthosp.

Førde

Nordfjord

Lærdal

Haraldsplass

Haug.
Revm.

Informasjon

7

10

1

12

9

2

3

6

8

5

11

4

Personalet

10

11

3

12

7

2

5

9

4

8

6

1

Organisering

11

7

10

12

9

3

4

8

2

5

6

1

Standard

9

6

11

5

12

2

3

8

4

1

10

7

Voss sjukehus får gjennomgående mest positive tilbakemeldinger fra
pasientene på hovedområdene. Voss får nest best resultat på tre av fire
områder, og tredje best på det siste området. Tre av de fire resultatene til
Voss er også statistisk signifikant bedre enn regionssnittet.
Av de andre sykehusene oppnår Haugesund Sanitetsforenings
Revmatismesykehus gode resultater relativt sett, noe som også gjelder
Kysthospitalet i Hagavik, Nordfjord og Lærdal. For Haugesund
Sanitetsforenings
Revmatismesykehus
trekker
resultatet
på
pasientrapportert standard ned, selv om sykehuset faktisk scorer bedre på
dette området enn forventet.
I motsatt ende av skalaen får Odda sjukehus gjennomgående de dårligste
tilbakemeldingene. Odda får dårligst tilbakemelding på tre av fire områder,
og selv om ikke forskjellene er signifikante er dette et tydelig mønster.
Haukeland Universitetssykehus og Sentralsykehuset i Rogaland får også
relativt sett dårlige tilbakemeldinger, mens de fire resterende sykehusene
får middels tilbakemeldinger.
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3.4

PASIENTOPPLEVELSER PÅ UTVALGTE ENKELTSPØRSMÅL

3.4.1 Innledning
I vedleggsrapporten er det vist resultater på alle enkeltspørsmålene i
spørreskjemaet (Utredningsrapport 12/2003). Vi har i tillegg valgt å
fokusere på fem utvalgte enkeltspørsmål også i hovedrapporten, noe som er
formålet med dette kapitlet3. I valg av spørsmål har vi vurdert viktighet,
men også hvorvidt spørsmålene er sammenlignbare med spørsmål i
spørreskjemaet som brukes blant innlagte pasienter. Fire av disse fem
spørsmålene benytter vi også i sammenligninger mellom pasienterfaringene
for polikliniske og inneliggende pasienter i kapittel 4.
I avsnitt 3.4.2 viser vi resultater på disse fem utvalgte spørsmålene,
signifikanstester vises i 3.4.3, og i 3.4.4 kommenterer vi hovedfunnene på
spørsmålene. Signifikanstestene forstås på samme måte som i avsnitt 3.3.4.
Det vises gjennomsnittsresultater på hvert spørsmål for hvert sykehus, i
tillegg til at regionsnittet er lagt inn som vertikal linje i hver figur. De som
er interessert i resultater på de utvalgte spørsmålene for helseforetakene
henvises til vedleggsrapporten. Det er små forskjeller mellom
helseforetakene på disse spørsmålene.
Resultatene er ikke justerte for forskjeller i pasientsammensetning, og
dermed følger figurene samme skala (1-10) som respondenten har svart på i
spørreskjemaet.

3

Spørsmål 21, 28, 35, 38 og 39, jf. vedlagt spørreskjema.
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3.4.2 Resultater på utvalgte enkeltspørsmål
Figur 11. Gjennomsnittscore for hver institusjon på spørsmål 21: ”Hvilket inntrykk fikk du av organiseringen
av arbeidet på poliklinikken eller dagavdelingen i alminnelighet? Vertikal linje er regionsnitt. Verdiintervall fra
1-10, hvor 10 er best

Figur 12. Gjennomsnittscore for hver institusjon på spørsmål 28: ”Fikk du selv fortalt alt det som var viktig om
din tilstand?” Vertikal linje er regionsnitt. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 er best
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Figur 13. Gjennomsnittscore for hver institusjon på spørsmål 35: ”Ble du møtt med høflighet og respekt?”
Vertikal linje er regionsnitt. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 er best

Figur 14. Gjennomsnittscore for hver institusjon på spørsmål 38: ”Mener du at du på noen måte ble
feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)?” Vertikal linje er regionsnitt. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 er
best
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Figur 15. Gjennomsnittscore for hver institusjon på spørsmål 39: ”Hvor tilfreds er du, alt i alt, med den
behandlingen du fikk ved poliklinikken/dagavdelingen?” Vertikal linje er regionsnitt. Verdiintervall fra 1-10,
hvor 10 er best

25
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3.4.3 Signifikanstester på utvalgte enkeltspørsmål

Haugesund sjukehus

Regionssnitt

Stord sjukehus

Regionssnitt

Odda sjukehus

Regionssnitt

Haukeland
Universitetssykehus

Regionssnitt

--

Voss sjukehus

Regionssnitt

+++

Kysthospitalet i Hagevik

Regionssnitt

+

Førde Sentralsjukehus

Regionssnitt

Nordfjord sjukehus

Regionssnitt

+++

Lærdal sjukehus

Regionssnitt

++

Haraldsplass Diakonale
sjukehus

Regionssnitt

Haugesund
Sanitetsforenings
Revmatismesykehus

Regionssnitt

Alt i alt tilfreds

+

Regionssnitt

Feilbehandling

-

Sentralsjukehuset i
Rogaland

Møtt med høflighet og respekt

Fortalt alt om din tilstand

Tabell 8. Signifikanstester på utvalgte enkeltspørsmål på institusjonsnivå (testet mot regionsnitt)

Organisering av arbeidet
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+

+
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3.4.4 Kommentarer til tallmaterialet – hovedfunn
Sykehusene får stort sett gode tilbakemeldinger på alle enkeltspørsmålene.
Det er imidlertid en del variasjon i resultater mellom sykehusene, spesielt
på to av spørsmålene. Vi har oppsummert hovedfunn på følgende måte:
• I figur 11 ser vi resultater på spørsmål om inntrykk av organisering
av arbeidet på poliklinikken. Det er relativt stor variasjon i
tilbakemeldingene til sykehusene. Vi ser at de fire sykehusene som
scorer høyest får samme resultat, og at alle er signifikant bedre enn
regionssnittet. I tillegg til disse fire sykehusene har også
Kysthospitalet i Hagavik signifikant bedre resultat enn regionssnittet.
Både Sentralsykehuset i Rogaland og Haukeland sykehus får
vesentlig dårligere tilbakemelding enn snittet i regionen.
• I figur 12, på spørsmål om pasienten fikk fortalt det som var viktig
om sin tilstand, ser vi at sykehusene får ganske varierende
tilbakemeldinger fra pasientene. Odda sjukehus og Haugesund
sjukehus får dårligst tilbakemelding, og resultatet for sistnevnte er
også signifikant dårligere enn regionssnittet. I motsatt ende finner vi
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, men også flere
andre sykehus får gode tilbakemeldinger på dette spørsmålet. Blant
annet får Sentralsykehuset i Rogaland signifikant bedre resultat enn
regionssnittet
• På spørsmål om pasienten ble møtt med høflighet og respekt (figur
13), får alle sykehusene veldig bra tilbakemelding. Det er ikke store
forskjeller mellom sykehusene, og kun Voss sjukehus får signifikant
bedre resultater enn regionssnittet.
• Gode tilbakemeldinger og små forskjeller finner vi også i figur 14,
på spørsmål om pasienten mener at han på noen måte ble
feilbehandlet. Alle sykehusene får meget bra tilbakemeldinger på
dette spørsmålet. Kun Lærdal sjukehus får signifikant bedre
resultater enn regionssnittet.
• På det siste spørsmålet i figur 15, om hvor tilfreds pasienten er med
behandlingen alt i alt, får også alle sykehusene gode
tilbakemeldinger. De beste resultatene får Nordfjord sjukehus og
Voss sjukehus, som begge oppnår signifikant bedre resultat enn
regionssnittet.
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4.

PASIENTERFARINGER VED HVERT
SYKEHUS

4.1

INNLEDNING

I dette kapitlet flyttes fokus fra sammenligning til kvalitetsforbedring. Selv
om et sykehus kommer godt ut i sammenligning med andre kan det være
områder som kan forbedres ytterligere. Dette kapitlet har som mål å
identifisere slike. Målsetningen er å gi et mer konkret innspill til det enkelte
sykehus om hvor en ev. innsats kan rettes for å gjøre forholdene enda bedre
enn de er. Dette innebærer at vi setter søkelyset på sykehusets mindre gode
resultater.
For hvert sykehus gjennomføres to ulike analyser:
1) Forbedringsområder: Hvilke områder har fått dårligst tilbakemelding
fra pasientene?
2) Sammenligning med innlagte pasienter: På fem bestemte og
sammenlignbare spørsmål, hvordan svarer hhv. polikliniske og
innlagte pasienter?
Her er leserens kunnskaper om lokale forhold helt sentrale. Tallene som
presenteres er ujusterte råtall. Dermed er ikke presentasjonene egnet til
direkte sammenligning med resultater fra andre sykehus. Fordelen er at
hvert enkelt sykehus får presentert resultatene akkurat slik deres
pasientgruppe har besvart spørsmålene. Resultatene slik de presenteres her,
kan og bør vurderes sammen med allerede eksisterende oppfatninger om
hva som synes å være en utfordring i sykehusets håndtering av pasienter.
De kan også anspore til nye tanker om hvilke forhold som kan forbedres.
Ved å sammenstille resultatene fra polikliniske og innlagte pasienter, håper
vi å gi et grunnlag for lokal erfaringsutveksling.
4.1.1 Forbedringsområder: Enkeltspørsmål med dårligst
tilbakemelding
I den første analysedelen for hvert sykehus trekker vi fram de områdene
hvor poliklinikkene ser ut til å ha størst forbedringspotensial. Tanken er at
kapitlet skal gjøre det enklere for sykehusene å bearbeide materialet fra
undersøkelsen, ved å gjøre ett første uttrekk av relevante funn. Målet er at
dette skal brukes og følges opp av sykehusene i det interne
kvalitetsarbeidet.
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For hvert sykehus er det gjennomført følgende prosess:
• Vi har gått gjennom gjennomsnittsverdiene for poliklinikkene på
spørsmålene i spørreskjemaet, og valgt ut de 6 spørsmålene med
dårligst tilbakemeldinger. Hvert av spørsmålene er deretter framstilt
som andel pasienter som har svart i den negative halvdelen av
skalaen på spørsmålet (verdi 1-5).
Det understrekes at vår tilnærming ikke er ment å avdekke alle
forbedringsområder. Det kan godt tenkes at det finnes lokale forklaringer på
at noen områder ble negativt erfart i en gitt periode, og at det er andre
områder som bør prioriteres med systematisk forbedringstiltak. Vi
oppfordrer hvert sykehus til å bruke funnene fra dette kapitlet som en
inngang til å studere resten av tilbakemeldingene til sykehuset. I
vedleggsrapporten finnes resultatene på alle spørsmålene for hvert sykehus.
Det har vært nødvendig å forkorte en del av spørsmålsformuleringene i
figurene i denne delen. En oversikt over forkortelser og fullstendig tekst
finnes i tabellen på neste side.
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Tabell 9. Enkeltspørsmål med størst forbedringspotensial: Forkortelser av tekst i spørreskjema
Nr.

Spørsmålstekst

Tekst i figurer

5

Hvis du måtte vente på timen din, hvordan opplevde du det?

Ventetid

7

Hvor lett eller vanskelig har det vært å komme i kontakt med
poliklinikkens ansatte på telefon?

Tilgjengelighet
tlf.

17

Opplevde du at viktig informasjon om deg var kommet frem til rette
vedkommende på poliklinikken?

Kom info om
deg frem

19

Dersom du gjennomførte tester eller prøver, var dette godt tilrettelagt i
forhold til resten av timen din?

Tester og prøver

20

Var det satt av nok tid til samtale under konsultasjonen?

Nok tid til
samtale

24

Var vedkommende [behandler] godt forberedt på ditt aktuelle besøk?

Godt forberedt

25

Snakket denne personen [behandler] til deg slik at du forstod ham/
henne?

Forsto du
behandler

28

Fikk du selv fortalt alt det som var viktig om din tilstand?

Fortalt om
tilstand

29

Ble det gjort klart for deg hva du skulle gjøre av egeninnsats i etterkant
av timen?

Info egeninnsats

30

Fikk du vite det du syntes var nødvendig om virkninger og bivirkninger
av nye legemidler du begynte med?

Info legemidler

32

Har du fått vite det du syntes var nødvendig om resultater av prøver og
undersøkelser?

Info resultater

33

Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan tilstanden din
kunne utvikle seg i den nærmeste framtid?

Info tilstandsutv.

34

Ble du tatt med på råd i forbindelse med behandlingsopplegget, hvis du
ønsket det?

Tatt med på råd

37

Hadde du noen ubesvarte spørsmål da du forlot poliklinikken/
dagavdelingen?

Ubesvarte sp

4.1.2

Sammenligning med innlagte pasienter

I den andre delen av analysen sammenlignes resultatene fra polikliniske
pasienter med resultatene fra den forrige undersøkelsen fra Helse Vest, dvs.
de innlagte pasientene (Utredningsrapport 1/2003, 2/2003). I
sammenligningen bruker vi svarskalaen fra 1 til 10 og viser
gjennomsnittsscorene for polikliniske og innlagte pasienter på samme
spørsmål (ujusterte tall).
For alle sykehusene presenteres en figur som inneholder fem bestemte
spørsmål, jf. tabell på neste side. Med unntak av spørsmålet om informasjon
om legemidler, har spørsmålene vært analysert i kapittel tre. Tabellen viser
de fem utvalgte enkeltspørsmålene i fulltekst. I første linje vises
spørsmålsformuleringen i skjemaet til polikliniske pasienter, i andre linje
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vises samme spørsmålsformulering i skjemaet som ble benyttet blant
innlagte pasienter (is). De variasjoner som er i formuleringene, er gjort for å
tilpasse spørsmålet til polikliniske pasienter. For alle de utvalgte
spørsmålene gjelder at svarskalaens endepunkter er identiske.
Tabell 10. De fem enkeltspørsmålene som polikliniske og innlagte pasienter sammenlignes på
Nr
sp 30
is

sp 28
is

sp 21
is

sp 38
is

sp 39
is

1) INFORMASJON OM LEGEMIDLER
Fikk du vite det du syntes var nødvendig om virkninger og bivirkninger av nye
legemidler du begynte med?
Mens du var innlagt, fikk du vite det du syntes var nødvendig om virkninger og
bivirkninger av nye legemidler du begynte med?
2) FORTALT ALT OM TILSTAND
Fikk du selv fortalt alt det som var viktig om din tilstand?
Fikk du fortalt personalet alt som var viktig om din tilstand?
3) ORGANISERING AV ARBEIDET
Hvilket inntrykk fikk du av organiseringen av arbeidet på poliklinikken eller
dagavdelingen i alminnelighet?
Hvilket inntrykk fikk du av organiseringen av arbeidet på sykehuset i sin
alminnelighet?
4) FEILBEHANDLING
Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)?
Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet (etter det du selv kan bedømme)?
5) ALT I ALT TILFREDS
Hvor tilfreds er du, alt i alt, med den behandlingen du fikk
poliklinikken/dagavdelingen?
Hvor tilfreds er du, alt i alt, med den pleie og behandling du fikk ved sykehuset?

ved
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4.2

SENTRALSJUKEHUSET I ROGALAND

4.2.1 Forbedringsområder
Vi har gått gjennom gjennomsnittscorene for enkeltspørsmålene i
spørreskjemaet, for å avdekke hvilke områder poliklinikkene får dårligst
tilbakemelding på. Resultatene av gjennomgangen vises i Figur 16.
Figur 16. Figuren fremstiller spørsmålene med dårligst score, og søylene i figuren viser prosentandel
pasienter som har svart i den negative halvdelen av skalaen

Sentralsjukehuset i Rogaland
24

Ubesvarte sp

Info tilstandsutv.

23

19

Tatt med på råd

Info legemidler

15

Godt forberedt

13

Info resultater
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Vi ser av figuren at de to områdene som skiller seg ut med størst
forbedringspotensiale er ubesvarte spørsmål og informasjon om
tilstandsutvikling. 24% av pasientene hadde ubesvarte spørsmål når de
forlot poliklinikken, mens 23% av pasientene ikke hadde fått vite det som
var nødvendig om hvordan tilstanden deres kunne utvikle seg i den
nærmeste fremtid. Videre ser vi at en av fem pasienter følte at de ikke ble
tatt med på råd i forbindelse med behandlingsopplegget, mens 15% av
pasientene sa at de ikke fikk vite nok om virkninger og bivirkninger av nye
legemidler de begynte med. Til slutt i figuren ser vi at 13% av pasientene
erfarte at behandler ikke var godt nok forberedt til konsultasjonen, og at
like stor andel syntes at de ikke fikk tilstrekkelig informasjon om resultater
av prøver og undersøkelser.
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4.2.2 Sammenligning av erfaringer fra poliklinikker og sengeposter
I dette avsnittet sammenligner vi svarene til polikliniske pasienter og
inneliggende pasienter på fem utvalgte spørsmål hentet fra spørreskjemaet.
Sammenligningsgrunnlag er gjennomsnittsscore på en skala fra 1-10, hvor
10 er best.
Figur 17. Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter på fem utvalgte spørsmål
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Når vi sammenligner svarene til inneliggende pasienter og polikliniske
pasienter på Sentralsjukehuset i Rogaland, ser vi i Figur 17 at polikliniske
pasienter gir bedre tilbakemelding på samtlige av de fem spørsmålene om
pasienterfaringer. Den største forskjellen finner vi på spørsmål om
informasjon om legemidler, mens muligheten for å få fortalt om egen
tilstand og generell tilfredshet er de områdene hvor tilbakemeldingene fra
pasientene er likest.
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4.3

HAUGESUND SJUKEHUS

4.3.1 Forbedringsområder
Vi har gått gjennom gjennomsnittscorene for enkeltspørsmålene i
spørreskjemaet, for å avdekke hvilke områder poliklinikkene får dårligst
tilbakemelding på. Resultatene av gjennomgangen vises i Figur 18.4
Figur 18. Figuren fremstiller spørsmålene med dårligst score, og søylene i figuren viser prosentandel
pasienter som har svart i den negative halvdelen av skalaen
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I Figur 18 ser vi at det er informasjon om tilstandsutvikling som pasientene
var mest misfornøyd med på Haugesund sjukehus. 28% av pasientene
hadde ikke fått vite det som var nødvendig om hvordan tilstanden deres
kunne utvikle seg i den nærmeste fremtid. 24% av pasientene følte at de
ikke ble tatt med på råd i forbindelse med behandlingsopplegget, og en like
høy andel pasienter erfarte at de ikke fikk vite nok om virkninger og
bivirkninger av nye legemidler de begynte med. 21% hadde ubesvarte
spørsmål når de forlot poliklinikken, mens 19% opplevde at legen ikke
hadde nok tid til samtale. Til slutt i figuren ser vi at 18% av pasientene
følte at de ikke fikk fortalt alt om deres tilstand.
4

Forklaringen på at noen av stolpene som har lik prosentandel har noe ulik lengde, er at
desimalene som ikke vises i figuren er ulike.
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4.3.2 Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter
I dette avsnittet sammenligner vi svarene til polikliniske pasienter og
inneliggende pasienter på fem utvalgte spørsmål hentet fra spørreskjemaet.
Sammenligningsgrunnlag er gjennomsnittsscore på en skala fra 1-10, hvor
10 er best.
Figur 19. Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter på fem utvalgte spørsmål
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Når vi sammenligner svarene til inneliggende pasienter og polikliniske
pasienter på Haugesund sjukehus, ser vi i Figur 19 at tilbakemeldingene er
ganske like. Polikliniske pasienter gir bedre tilbakemelding på to av
spørsmålene, inneliggende pasienter på ett av spørsmålene, mens
tilbakemeldingene er helt like på de siste to spørsmålene.
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4.4

STORD SJUKEHUS

4.4.1 Forbedringsområder
Vi har gått gjennom gjennomsnittscorene for enkeltspørsmålene i
spørreskjemaet, for å avdekke hvilke områder poliklinikkene får dårligst
tilbakemelding på. Resultatene av gjennomgangen vises i Figur 20.5
Figur 20. Figuren fremstiller spørsmålene med dårligst score, og søylene i figuren viser prosentandel
pasienter som har svart i den negative halvdelen av skalaen

Stord sjukehus
21

Info legemidler

19

Info tilstandsutv.

16

Ubesvarte sp

Tatt med på råd

14

Tester og prøver

14

Kom info om deg frem

0

13

10

20

30

40

Vi ser av figuren at 21% av pasientene ikke syntes de fikk vite nok om
virkninger og bivirkninger av nye legemidler de begynte med. Videre ser vi
at 19% av pasientene ikke hadde fått vite det som var nødvendig om
hvordan tilstanden deres kunne utvikle seg i den nærmeste fremtid.
16% av pasientene oppgav å ha hatt ubesvarte spørsmål når de forlot
poliklinikken, mens 14% følte at de ikke ble tatt med på råd i forbindelse
med behandlingsopplegget. 14% oppgav også at de ikke syntes timen var
godt nok tilrettelagt i forhold til de prøver og tester de gjennomgikk.
Til slutt i figuren ser vi at 13% av pasientene opplevde at viktig
informasjon om dem ikke var kommet frem til rette vedkommende på
poliklinikken.
5

Forklaringen på at noen av stolpene som har lik prosentandel har noe ulik lengde, er at
desimalene som ikke vises i figuren er ulike.
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4.4.2 Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter
I dette avsnittet sammenligner vi svarene til polikliniske pasienter og
inneliggende pasienter på fem utvalgte spørsmål hentet fra spørreskjemaet.
Sammenligningsgrunnlag er gjennomsnittsscore på en skala fra 1-10, hvor
10 er best.
Figur 21. Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter på fem utvalgte spørsmål
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Når vi sammenligner svarene til inneliggende pasienter og polikliniske
pasienter på Stord sjukehus, ser vi i Figur 21 at polikliniske pasienter gir
bedre tilbakemelding på samtlige av de fem områdene for pasienterfaringer.
Den største forskjellen finner vi på området informasjon om legemidler,
mens muligheten for å få fortalt alt om tilstanden sin og generell tilfredshet
er de områdene hvor tilbakemeldingene fra pasientene er likest.
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4.5

ODDA SJUKEHUS

4.5.1 Forbedringsområder
Vi har gått gjennom gjennomsnittscorene for enkeltspørsmålene i
spørreskjemaet, for å avdekke hvilke områder poliklinikkene får dårligst
tilbakemelding på. Resultatene av gjennomgangen vises i Figur 22.
Figur 22. Figuren fremstiller spørsmålene med dårligst score, og søylene i figuren viser prosentandel
pasienter som har svart i den negative halvdelen av skalaen
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Vi ser av figuren at informasjon om legemidler er området med størst
forbedringspotensiale. 39% av pasientene syntes at de ikke fikk vite nok om
virkninger og bivirkninger av nye legemidler de begynte med. Videre ser vi
at 32% mener at de ikke hadde fått vite alt som var nødvendig om hvordan
tilstanden deres kunne utvikle seg i den nærmeste fremtid.
Vi ser også at rundt hver tredje pasient følte at de ikke ble tatt med på råd i
forbindelse med behandlingsopplegget. På de tre siste spørsmålene i figuren
oppgir rundt hver femte pasient å ha negative erfaringer.
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4.5.2 Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter
I dette avsnittet sammenligner vi svarene til polikliniske pasienter og
inneliggende pasienter på fem utvalgte spørsmål hentet fra spørreskjemaet.
Sammenligningsgrunnlag er gjennomsnittsscore på en skala fra 1-10, hvor
10 er best.
Figur 23. Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter på fem utvalgte spørsmål
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Når vi sammenligner svarene til inneliggende pasienter og polikliniske
pasienter på Odda sjukehus, ser vi i Figur 23 at innlagte pasienter gir bedre
tilbakemelding på tre av fem områder for pasienterfaringer. Den største
forskjellen finner vi på spørsmålet om mulighet for å få fortalt alt om
tilstanden sin, mens informasjon om legemidler er det området hvor
tilbakemeldingene fra pasientene er likest.
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4.6

HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

4.6.1 Forbedringsområder
Vi har gått gjennom gjennomsnittscorene for enkeltspørsmålene i
spørreskjemaet, for å avdekke hvilke områder poliklinikkene får dårligst
tilbakemelding på. Resultatene av gjennomgangen vises i Figur 24.
Figur 24. Figuren fremstiller spørsmålene med dårligst score, og søylene i figuren viser prosentandel
pasienter som har svart i den negative halvdelen av skalaen
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På fire av spørsmålene oppgir rundt hver fjerde pasient å ha negative
erfaringer på Haukeland, og tre av disse spørsmålene handler om
informasjon. Vi ser f.eks. at 26% av pasientene syntes at de ikke fikk vite
nok om virkninger og bivirkninger av nye legemidler de begynte med, mens
25% av pasientene opplevde at de ikke hadde fått vite det som var
nødvendig om hvordan tilstanden deres kunne utvikle seg i den nærmeste
fremtid.
Videre ser vi at 18% syntes at det var vanskelig å komme i kontakt med
poliklinikkens ansatte på telefon, og at 17% av pasientene erfarte at de ikke
fikk vite det som var nødvendig om resultater av prøver og undersøkelser.
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4.6.2 Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter
I dette avsnittet sammenligner vi svarene til polikliniske pasienter og
inneliggende pasienter på fem utvalgte spørsmål hentet fra spørreskjemaet.
Sammenligningsgrunnlag er gjennomsnittsscore på en skala fra 1-10, hvor
10 er best.
Figur 25. Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter på fem utvalgte spørsmål
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Når vi sammenligner svarene til inneliggende pasienter og polikliniske
pasienter på Haukeland Universitetssykehus, ser vi i Figur 25 at polikliniske
pasienter gjennomgående gir mest positive tilbakemeldinger. Den største
forskjellen finner vi på området informasjon om legemidler, mens
spørsmålet om feilbehandling er det området hvor tilbakemeldingene fra
pasientene er likest.
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4.7

VOSS SJUKEHUS

4.7.1 Forbedringsområder
Vi har gått gjennom gjennomsnittscorene for enkeltspørsmålene i
spørreskjemaet, for å avdekke hvilke områder poliklinikkene får dårligst
tilbakemelding på. Resultatene av gjennomgangen vises i Figur 26.6
Figur 26. Figuren fremstiller spørsmålene med dårligst score, og søylene i figuren viser prosentandel
pasienter som har svart i den negative halvdelen av skalaen
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Vi ser av figuren at 17% av pasientene hadde ubesvarte spørsmål når de
forlot poliklinikken, mens 16% ikke hadde fått vite det som var nødvendig
om hvordan tilstanden deres kunne utvikle seg i den nærmeste fremtid.
På tre av områdene oppgir 13% av pasientene å ha negative erfaringer. På
det siste spørsmålet ser vi at 9% av pasientene følte at de ikke ble tatt med
på råd i forbindelse med behandlingsopplegget.
4.7.2 Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter
I dette avsnittet sammenligner vi svarene til polikliniske pasienter og
inneliggende pasienter på fem utvalgte spørsmål hentet fra spørreskjemaet.

6

Forklaringen på at noen av stolpene som har lik prosentandel har noe ulik lengde, er at
desimalene som ikke vises i figuren er ulike.
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Sammenligningsgrunnlag er gjennomsnittsscore på en skala fra 1-10, hvor
10 er best.
Figur 27. Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter på fem utvalgte spørsmål
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Når vi sammenligner svarene til inneliggende pasienter og polikliniske
pasienter på Voss sjukehus, ser vi i Figur 27 at tilbakemeldingene stort sett
er like. Kun på spørsmål om informasjon om legemidler ser vi at det er en
vesentlig forskjell, og her er tilbakemeldingene fra de polikliniske
pasientene best.
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4.8

KYSTHOSPITALET I HAGAVIK

4.8.1 Forbedringsområder
Vi har gått gjennom gjennomsnittscorene for enkeltspørsmålene i
spørreskjemaet, for å avdekke hvilke områder poliklinikkene får dårligst
tilbakemelding på. Resultatene av gjennomgangen vises i Figur 28.
Figur 28. Figuren fremstiller spørsmålene med dårligst score, og søylene i figuren viser prosentandel
pasienter som har svart i den negative halvdelen av skalaen
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Figuren viser at 27% av pasientene som måtte vente på time, opplevde
ventetiden som uakseptabel. Videre mente 23% av pasientene at det var
vanskelig å komme i kontakt med poliklinikkens ansatte på telefon i tiden
før de kom inn til timen. Om lag en femtedel av pasientene mente de fikk
for lite informasjon om hvordan tilstanden deres kunne utvikle seg i den
nærmeste fremtid, og om virkninger og bivirkninger av nye legemidler de
startet med. Vi ser til slutt i figuren at 18% av pasientene oppgav å ha
ubesvarte spørsmål da de forlot poliklinikken, og at 15% av pasientene
mente at bestemmelser om behandlingsopplegget ble tatt over hodet på
dem.
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4.8.2 Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter
I dette avsnittet sammenligner vi svarene til polikliniske pasienter og
inneliggende pasienter på fem utvalgte spørsmål hentet fra spørreskjemaet.
Sammenligningsgrunnlag er gjennomsnittsscore på en skala fra 1-10, hvor
10 er best.
Figur 29. Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter på fem utvalgte spørsmål
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Figuren viser at innlagte og polikliniske pasienter ved Kysthospitalet i
Hagavik gir nokså like tilbakemeldinger på spørsmålene. Unntaket er på
spørsmålet om mulighet for å få fortalt alt om sin tilstand, hvor de innlagte
pasientene gir vesentlig bedre tilbakemelding enn de polikliniske
pasientene.
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4.9

FØRDE SENTRALSJUKEHUS

4.9.1 Forbedringsområder
Vi har gått gjennom gjennomsnittscorene for enkeltspørsmålene i
spørreskjemaet, for å avdekke hvilke områder poliklinikkene får dårligst
tilbakemelding på. Resultatene av gjennomgangen vises i Figur 30.
Figur 30. Figuren fremstiller spørsmålene med dårligst score, og søylene i figuren viser prosentandel
pasienter som har svart i den negative halvdelen av skalaen
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Vi ser av figuren at 25% av pasientene mente at de ikke hadde fått vite det
som var nødvendig om hvordan tilstanden deres kunne utvikle seg i den
nærmeste fremtid. Videre ser vi at 21% av pasientene syntes at de ikke fikk
vite nok om virkninger og bivirkninger av nye legemidler de begynte med,
og omlag en like stor andel hadde ubesvarte spørsmål når de forlot
poliklinikken. 17% av pasientene følte at de ikke ble tatt med på råd i
forbindelse med behandlingsopplegget, mens 15% av pasientene følte at de
ikke fikk fortalt alt om tilstanden sin. Til slutt i figuren ser vi at 12% av
pasientene opplevde at de ikke fikk vite det som var nødvendig om
resultater av prøver og undersøkelser.
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4.9.2 Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter
I dette avsnittet sammenligner vi svarene til polikliniske pasienter og
inneliggende pasienter på fem utvalgte spørsmål hentet fra spørreskjemaet.
Sammenligningsgrunnlag er gjennomsnittsscore på en skala fra 1-10, hvor
10 er best.
Figur 31. Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter på fem utvalgte spørsmål
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Når vi sammenligner svarene til inneliggende pasienter og polikliniske
pasienter på Førde sentralsjukehus, ser vi i Figur 31 at tilbakemeldingene på
fire av fem spørsmål er ganske like. På det siste spørsmålet om informasjon
om legemidler finner vi imidlertid en stor forskjell; polikliniske pasienter
gir vesentlig bedre tilbakemelding enn innlagte pasienter.
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4.10

NORDFJORD SJUKEHUS

4.10.1 Forbedringsområder
Vi har gått gjennom gjennomsnittscorene for enkeltspørsmålene i
spørreskjemaet, for å avdekke hvilke områder poliklinikkene får dårligst
tilbakemelding på. Resultatene av gjennomgangen vises i Figur 32.7
Figur 32. Figuren fremstiller spørsmålene med dårligst score, og søylene i figuren viser prosentandel
pasienter som har svart i den negative halvdelen av skalaen
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Vi ser av figuren at 27% av pasientene syntes at de ikke hadde fått vite det
som var nødvendig om hvordan tilstanden deres kunne utvikle seg i den
nærmeste fremtid, mens 25% av pasientene erfarte at de ikke fikk vite nok
om virkninger og bivirkninger av nye legemidler. Videre ser vi at 20% av
pasientene følte at de ikke ble tatt med på råd i forbindelse med
behandlingsopplegget, og at 18% av pasientene hadde ubesvarte spørsmål
når de forlot poliklinikken. Til slutt i figuren ser vi at 15% av pasientene
opplevde at behandleren ikke var godt nok forberedt til konsultasjonen, og
en like stor andel pasienter syntes at de ikke hadde fått vite det som var
nødvendig om resultater av prøver og undersøkelser.

7

Forklaringen på at noen av stolpene som har lik prosentandel har noe ulik lengde, er at
desimalene som ikke vises i figuren er ulike.
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4.10.2 Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter
I dette avsnittet sammenligner vi svarene til polikliniske pasienter og
inneliggende pasienter på fem utvalgte spørsmål hentet fra spørreskjemaet.
Sammenligningsgrunnlag er gjennomsnittsscore på en skala fra 1-10, hvor
10 er best.
Figur 33. Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter på fem utvalgte spørsmål
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Når vi sammenligner svarene til inneliggende pasienter og polikliniske
pasienter på Nordfjord sjukehus, ser vi i Figur 33 at tilbakemeldingene er
omtrent like på alle spørsmålene. De største forskjellene finner vi på
spørsmålene om mulighet for å få fortalt alt om sin tilstand og organisering
av arbeidet. På førstnevnte er de innlagte pasientene mest fornøyd, mens de
polikliniske pasientene er mest fornøyd på sistnevnte.
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4.11

LÆRDAL SJUKEHUS

4.11.1 Forbedringsområder
Vi har gått gjennom gjennomsnittscorene for enkeltspørsmålene i
spørreskjemaet, for å avdekke hvilke områder poliklinikkene får dårligst
tilbakemelding på. Resultatene av gjennomgangen vises i Figur 34.
Figur 34. Figuren fremstiller spørsmålene med dårligst score, og søylene i figuren viser prosentandel
pasienter som har svart i den negative halvdelen av skalaen
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Informasjon om tiltandsutvikling skiller seg ut som området med størst
forbedringspotensiale.Vi ser av figuren at 29% av pasientene oppgav at de
ikke hadde fått vite det som var nødvendig om hvordan tilstanden deres
kunne utvikle seg i den nærmeste fremtid. 18% av pasientene følte videre
at de ikke ble tatt med på råd i forbindelse med behandlingsopplegget, mens
16% av pasientene opplevde at det ikke var satt av nok tid til samtale. 15%
syntes at de ikke fikk vite nok om virkninger og bivirkninger av nye
legemidler de begynte med, og omlag en like stor andel pasienter syntes at
de ikke fikk fortalt nok om sin tilstand. Til slutt i figuren ser vi at 10% av
pasientene opplevde at behandleren ikke var godt nok forberedt til
konsultasjonen.
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4.11.2 Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter
I dette avsnittet sammenligner vi svarene til polikliniske pasienter og
inneliggende pasienter på fem utvalgte spørsmål hentet fra spørreskjemaet.
Sammenligningsgrunnlag er gjennomsnittsscore på en skala fra 1-10, hvor
10 er best.
Figur 35. Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter på fem utvalgte spørsmål
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Når vi sammenligner svarene til inneliggende pasienter og polikliniske
pasienter på Lærdal sjukehus, ser vi i Figur 35 at polikliniske pasienter gir
bedre tilbakemelding på fire av fem områder for pasienterfaringer. På tre av
spørsmålene er forskjellene betydelige, og størst er forskjellen på
spørsmålet om informasjon om legemidler. På spørsmålet om mulighet for å
få fortalt alt om sin tilstand er tilbakemeldingene helt like.
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4.12

HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS

4.12.1 Forbedringsområder
Vi har gått gjennom gjennomsnittscorene for enkeltspørsmålene i
spørreskjemaet, for å avdekke hvilke områder poliklinikkene får dårligst
tilbakemelding på. Resultatene av gjennomgangen vises i Figur 36.
Figur 36. Figuren fremstiller spørsmålene med dårligst score, og søylene i figuren viser prosentandel
pasienter som har svart i den negative halvdelen av skalaen
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Informasjon om legemidler og informasjon om tilstandsutvikling skiller seg
ut som de to områdene med størst forbedringspotensiale. 31% av pasientene
opplevde at de ikke fikk nok informasjon om virkninger og bivirkninger av
nye legemidler de begynte med, mens 29% av pasientene svarte at de ikke
fikk vite det de syntes var nødvendig om hvordan tilstanden deres kunne
utvikle seg i nærmeste fremtid. Videre oppgav en fjerdedel av pasientene at
de hadde ubesvarte spørsmål da de forlot poliklinikken, og en like stor
andel opplevde at de ikke ble tatt med på råd i forbindelse med
behandlingsopplegget. Til slutt i figuren ser vi at 19% av pasientene mente
at de ikke fikk vite det de syntes var nødvendig om resultater av prøver og
undersøkelser, og tilsvarende andel opplevde at det ikke var satt av nok tid
til samtale under konsultasjonen.
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4.12.2 Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter
I dette avsnittet sammenligner vi svarene til polikliniske pasienter og
inneliggende pasienter på fem utvalgte spørsmål hentet fra spørreskjemaet.
Sammenligningsgrunnlag er gjennomsnittsscore på en skala fra 1-10, hvor
10 er best.
Figur 37. Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter på fem utvalgte spørsmål
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Når vi sammenligner svarene til inneliggende pasienter og polikliniske
pasienter ved Haraldsplass Diakonale sykehus, ser vi i Figur 37 at
tilbakemeldingene er ganske like. Den største forskjellen finner vi på
spørsmålet om organisering av arbeidet, hvor polikliniske pasienter gir best
tilbakemelding.
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4.13

HAUGESUND SANITETSFORENINGS REVMATISMESYKEHUS

4.13.1 Forbedringsområder
Vi har gått gjennom gjennomsnittscorene for enkeltspørsmålene i
spørreskjemaet, for å avdekke hvilke områder poliklinikkene får dårligst
tilbakemelding på. Resultatene av gjennomgangen vises i Figur 38.
Figur 38. Figuren fremstiller spørsmålene med dårligst score, og søylene i figuren viser prosentandel
pasienter som har svart i den negative halvdelen av skalaen
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Informasjon om tilstandsutvikling er det området som har størst
forbedringspotensiale
ved
Haugesund
Sanitetsforenings
Revmatismesykehus. 27% av pasientene syntes at de ikke fikk vite det som
var nødvendig om hvordan tilstanden deres kunne utvikle seg i den
nærmeste fremtid. Videre ser vi at en femtedel av pasientene syntes at de
ikke fikk vite det som var nødvendig om virkninger og bivirkninger av nye
legemidler, og at 18% av pasientene hadde ubesvarte spørsmål da de forlot
poliklinikken. 15% av pasientene erfarte at de ikke fikk vite nok om
resultater av prøver og undersøkelser, og omtrent en like stor andel
opplevde at de ikke ble tatt med på råd i forbindelse med
behandlingsopplegget. Til slutt ser vi at 12% av pasientene opplevde at
behandleren var vanskelig å forstå.
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4.13.2 Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter
I dette avsnittet sammenligner vi svarene til polikliniske pasienter og
inneliggende pasienter på fem utvalgte spørsmål hentet fra spørreskjemaet.
Sammenligningsgrunnlag er gjennomsnittsscore på en skala fra 1-10, hvor
10 er best.
Figur 39. Sammenligning av poliklinikker og døgnenheter på fem utvalgte spørsmål
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Når vi sammenligner svarene til inneliggende pasienter og polikliniske
pasienter ved Haugesund sanitetsforenings Revmatismesykehus, ser vi i
Figur 39 at tilbakemeldingene er ganske like på 4 av 5 spørsmål. På det
siste spørsmålet om informasjon om legemidler, er innlagte pasienter
betydelig mer fornøyd enn polikliniske pasienter.
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APPENDIX A – SPØRRESKJEMA
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