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STIFTELSE FOR HELSETJENESTEFORSKNING HAR TIL FORMÅL Å DRIVE UTREDNINGS-, 
FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSVIRKSOMHET INNEN HELSESEKTOREN. DEN SKAL SAMTIDIG FREM-
ME KVALITET I PASIENTBEHANDLINGEN OG RASJONELL BRUK AV SAMFUNNSRESSURSER SOM 
NYTTES I HELSETJENESTEN.  

FORSKNINGEN OG UTVIKLINGSARBEIDET SKAL SYNLIGGJØRE, VITENSKAPELIG DOKUMENTERE 
OG ANALYSERE FORUTSETNINGENE FOR EFFEKTIVITET, KVALITET OG RETTFERDIGHET I 
HELSETJENESTEN - SOM PREMISS FOR Å BIDRA TIL Å SKAPE EN BEDRE HELSETJENESTE. 
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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  

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helse Vest RHF og 
helseforetakene i Helse Vest av Stiftelse for helsetjenesteforskning 
(HELTEF). Undersøkelsen kartlegger opplevelsene til pasienter med 
psykiske lidelser som har vært til poliklinisk behandling på poliklinikkene i 
Helse Vest i en fire ukers periode fra 24. april 2003. 

I denne vedleggsrapporten presenteres resultater på alle enkeltspørsmål i 
spørreskjemaet, for regionen samlet og for helseforetakene og 
institusjonene i Helse Vest. I tillegg til vedleggsrapporten er det utarbeidet 
en hovedrapport som blant annet inneholder resultater på hovedområder 
(Utredningsrapport 15/2003). Det vises også til tilsvarende undersøkelser 
blant somatiske pasienter på sykehusene i Helse Vest (Utredningsrapport 
1/2003, 2/2003, 11/2002 og 12/2003).   

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.  

Helse Vest er den første helseregionen som gjennomfører en undersøkelse 
av dette omfanget i psykisk helsevern, hvor pasientene kommer til orde.      

1.1 FORMÅL OG NYTTE 

Formålet med undersøkelsen har vært å få tilbakemelding på hvordan 
polikliniske pasienter i psykisk helsevern i Helse Vest har opplevd 
behandlingen de har mottatt. Ved hjelp av et spørreskjema har pasientene 
fått spørsmål om erfaringer med poliklinikken på ulike områder, alt fra 
ventetid på poliklinikken til spørsmål om opplevd utbytte av ulike 
behandlingsformer. På de fleste spørsmålene har vi bedt pasientene gradere 
svarene slik at det skal være mulig å identifisere hvilke områder 
institusjonene får gode tilbakemeldinger på, og hvilke de får mindre gode 
tilbakemeldinger på. 

Resultatene fra undersøkelsen kan ha nytte på flere måter. Ettersom 
polikliniske pasienter fra alle institusjonene i Helse Vest er med kan det 
summeres resultater på ulike områder for hver institusjon, og institusjonene 
kan sammenlignes. Slike institusjonssammenligninger er nyttige både for 
det regionale helseforetaket, og for helseforetakene og institusjonene i 
Helse Vest. Gitt et godt sammenligningsgrunnlag, forteller de hvilke 
institusjoner 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 institusjonene, og til institusjonenes interne 
kvalitetsarbeid.  

Bruk av resultatene i det interne kvalitetsarbeidet er den andre hovednytten 
av en pasienterfaringsundersøkelse. I tillegg til å få informasjon om 
hvordan en institusjon gjør det i forhold til andre institusjoner, får 
institusjonen 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 institusjonen.   

Tilbakemeldinger fra pasientene er imidlertid bare en av flere kilder i 
arbeidet med å overvåke og forbedre kvaliteten ved behandlingstilbudet i 
psykisk helsevern. 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 behandlingstilbudet og 
institusjonene.    

1.2 RESULTATER PÅ INSTITUSJONSNIVÅ 

Innenfor somatikk har HELTEF tradisjonelt presentert pasienterfaringsdata 
helt ned på postnivå. Erfaringene fra tidligere undersøkelser ved somatiske 
sykehus 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 institusjonen.  

Det er også verdt å ha i mente at pasienter med psykiske lidelser ofte har 
sykdomsforløp som varer over lang tid og med ulik intensitet, og mange har 
erfaring fra ulike deler av spesialisttjenestens tilbud. Dette vil trolig farge  
de vurderingene man gjør seg i denne undersøkelsen. Pasientene har ofte 
behov for hjelp som går ut over det som kan gis på en enkelt institusjon, 
avdeling eller post. Kvalitetsforbedring vil dermed også kreve at man ser 
tilbudet i en helhet og ikke bare ut fra den enkelte tjenesteleverandør. 

Denne undersøkelsen er den første HELTEF gjennomfører innenfor psykisk 
helsevern, og en viktig avklaring i videreutviklingen av prosjektet er om det 
skal legges opp til undersøkelser på lavere nivå enn institusjon. 
Sammenlignet med somatiske sykehus er det langt færre pasienter per 
institusjon i psykisk helsevern, noe som gjør at datagrunnlaget blir svært 
lite hvis det f.eks. skal gjennomføres undersøkelser på post-nivå.  

Tilbakemeldingene på institusjonsnivå kan uansett benyttes i overordnet 
kvalitetutviklingsarbeid, i kombinasjon med annen informasjon og 
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kunnskap, for å peke ut hovedområder som de psykiatriske institusjonene 
ønsker å forbedre når det gjelder sine polikliniske tjenester. 

1.3 SAMARBEID MED SINTEF UNIMED OG HELSE VEST   

HELTEF har ingen spesiell kompetanse på psykisk helsevern, og det ble 
derfor tidlig inngått et samarbeid med SINTEF Unimed. Det er etablert et 
samarbeidsprosjekt med finansiering fra Sosial- og helsedirektoratet, med  
formål å utvikle instrumenter og metode tilpasset psykisk helsevern. 
Spørreskjemaet som er benyttet i denne undersøkelsen er laget i samarbeid 
mellom SINTEF Unimed og HELTEF. SINTEF Unimed har også bidratt 
med råd og kvalitetssikring i utarbeidelsen av denne rapporten. 

I gjennomføringen av prosjektet har det i tillegg vært et tett samarbeid 
underveis mellom HELTEF og Prosjektgruppen for brukerundersøkelser i 
Helse Vest. Prosjektgruppen har bidratt både i utformingen av spørreskjema 
og i diskusjoner om innholdet i rapporten.    

1.4 OM OPPBYGGING AV RAPPORTEN 

Rapporten består av to hoveddeler: 

• Metodedel: Kapittel 2 gir en beskrivelse av metode og materiale i 
undersøkelsen, en oversikt over svarprosenten, og behandler andre 
viktige metodiske forhold.   

• Framstilling av resultater: Kapittel 3 består av figurer og tabeller 
for alle enkeltspørsmål i spørreskjemaet.  Figurene og tabellene er 
laget slik at det er mulig å sammenligne ulike helseforetak og 
institusjoner med hverandre og med regionen samlet.  
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2. METODE 

2.1 OVERSIKT OVER UTVALG OG DATAKILDER 

2.1.1 Oversikt over institusjoner 

Alle offentlig godkjente poliklinikker i psykisk helsevern for voksne i Helse 
Vest har vært med i undersøkelsen. En oversikt over helseforetak og 
deltakende institusjoner finnes i tabell 1. 

Tabell 1. Helseforetak og deltakende psykiatriske institusjoner i Helse Vest 

Helseforetak Institusjon 

Helse Stavanger Rogaland psykiatriske sykehus (RPS) 
Helse Fonna Haugesund sjukehus, Stord DPS, Kvinnherrad/Odda  
Helse Bergen Voss voksenpsykiatriske, Åstveit DPS, Fjell og Årstad 

DPS 
Helse Førde Psyk klinikk FSS Førde, Nordfjord psykiatrisenter, 

Indre Sogn psykiatrisenter, Psykiatrisk senter FSS 
Florø 

Private 
institusjoner 

Solli nervesanatorium, Hospitalet Betanien, Jæren 
DPS 

    

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 behandling ved institusjonene i perioden fra 
24.04.2003 til 21.05.2003.  

Utvalgsstørrelsen, eller det antall pasienter som ble trukket til utvalget fra 
hver institusjon, varierer med institusjonsstørrelsen. For de fleste 
institusjoner er pasientgrunnlaget relativt stort i undersøkelsesperioden, og 
det er trukket et utvalg av pasienter til undersøkelsen. For Jæren DPS, Voss 
voksenpsykiatriske, Psykiatrisk klinikk FSS Førde og Indre Sogn 
psykiatrisenter er imidlertid alle pasienter i perioden inkludert i 
undersøkelsen. Undersøkelsen er avgrenset til pasienter som er 18 år eller 
eldre.  
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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 personidentifiserbare 
opplysninger fjernet. Hver pasient fikk et unikt løpenummer, forskjellig fra 
ellevesifret personnummer og sykehusenes interne personnummer. 
Avidentifiserte pasientadministrative opplysninger ble deretter koblet til 
respondentenes svar ved hjelp av dette løpenummeret. 

2.1.4 Spørreskjemadata 

Spørreskjemaet som er benyttet i undersøkelsen er utviklet i samarbeid med 
SINTEF Unimed. Utviklingen har bestått av følgende deler: 

• Intern utvikling av skjema: 
o Gjennomgang av skjemaene for somatiske pasienter for å 

identifisere spørsmål som er relevante å videreføre og å 
sammenlikne 

o Gjennomgang av skjemaer som er utviklet innenfor psykisk 
helsevern, spesielt skjemaet som Torleif Ruud i SINTEF Unimed 
har utviklet i samarbeid med RPS  

o På denne bakgrunn, utarbeide en første versjon av  spørreskjema, 
herunder formulering av nye spørsmål innen temaer som ikke var 
dekket, vurdering av skjemaoppbygging, spørsmålsformulering, 
verdisetting mv. 

• Ekstern test (vurdering) av skjema: 
o Tilbakemeldinger på skjemaet vha. fem kvalitative intervjuer 

med psykiatriske pasienter ved Asker –og Bærumklinikken  
o Spørreskjemaet og et evalueringsskjema er utlevert til ti pasienter 

ved Asker –og Bærumklinikken og ti pasienter ved 
Lillestømsklinikken. Vi mottok svar og tilbakemeldinger på 
skjemaet fra halvparten av pasientene 

o Seks personer i staben ved Asker- og Bærumklinikken fikk en 
foreløpig versjon av spørreskjemaet, og har gitt kommentarer  

o Skjemaet er diskutert på flere møter med prosjektgruppen i Helse 
Vest, som også har sendt skjemaet ut på høring i de psykiatriske 
miljøene i regionen  

 

Arbeidet resulterte i spørreskjemaet som er vedlagt i appendix A. Skjemaet 
er fortsatt under utvikling, og vil gjennomgå ytterligere evaluering og 
validering med tanke på videreutvikling. For tiden utvikler SINTEF 
Unimed og HELTEF førsteversjon av spørreskjema som skal brukes blant 
døgnpasienter i psykisk helsevern. De kvalitative intervjuene som foretas i 
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den forbindelse, samt litteraturgjennomgangen og den tematiske 
tilnærmingen som gjøres der, vil gi verdifull informasjon også til 
videreutviklingen av poliklinikkskjemaet. 

2.2 GJENNOMFØRING AV SPØRREUNDERSØKELSEN 

Institusjonene overførte pasientadministrative data til HELTEF rett etter 
inklusjonsperioden på 4 uker. Vi sendte ut spørreskjema noen få dager etter 
at vi mottok dataene. Tre uker etter utsendelsen ble det gjennomført en 
purring til de pasientene som ikke hadde svart.  

Ved Haugesund sjukehus ble overføringen av pasientadministrative data til 
HELTEF forsinket, noe som bl.a. førte til at purrerunden ble foretatt midt i 
sommerferien. Haugesund sjukehus har noe lavere svarprosent enn 
gjennomsnittet (se tabell 2), men det er vanskelig å vite om det skyldes 
denne forsinkelsen.   

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 2 724 pasienter. 119 av disse hadde 
ukjent adresse eller returnerte skjemaet uten svar. Bruttoutvalget besto 
følgelig av 2 605 pasienter. 1 238 spørreskjemaer ble returnert, hvilket gir 
en svarprosent på 48.  
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Tabell 2. Brutto utvalg, netto utvalg og svarprosent for institusjonene og hele regionen  

Institusjon Bruttoutvalg (n) Nettoutvalg (n) Svar% 
Helse Stavanger:    
Rogaland 
psykiatriske sykehus 

 
582 

 
235 

 
40,4 

Helse Fonna:    
Haugesund sjukehus 131 57 43,5 
Stord DPS 173 97 56,1 
Kvinnherrad/Odda  176 79 44,9 
Helse Bergen:    
Voss 
voksenpsykiatriske 

 
146 

 
73 

 
50,0 

Åstveit DPS 166 88 53,0 
Fjell og Årstad DPS 171 83 48,5 
Helse Førde:    
Psyk klinikk FSS 
Førde 

 
174 

 
92 

 
52,9 

Nordfjord 
psykiatrisenter 

 
152 

 
83 

 
54,6 

Indre Sogn 
psykiatrisenter 

 
133 

 
56 

 
42,1 

Psykiatrisk senter 
FSS Florø 

 
154 

 
76 

 
49,4 

Private institusjoner:    
Solli 
nervesanatorium 

 
154 

 
80 

 
51,9 

Hospitalet Betanien 171 76 44,4 
Jæren DPS 122 63 51,6 
Totalt 2 605 1 238 47,5 
 

HELTEF har ikke gjort noen undersøkelse av ev. forskjeller mellom ikke-
svarerne og svarerne i denne undersøkelsen, og må vise til en studie av 
problemstillingen i en undersøkelse blant somatiske 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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2.4 STATISTISKE MÅL OG STØRRELSER 

2.4.1 Standardavvik  

Standardavviket er et vanlig uttrykk for variasjonen på begge sider av at 
gjennomsnitt. Summen av standardavvikene på den positive og den 
negative siden av gjennomsnittet fanger opp 2/3 av hele variansen i et 
normalfordelt materiale. Dersom standardavviket er lavt er spredningen 
liten, og dersom standardavviket er stort er spredningen stor. Dette betyr at 
økende standardavvik reduserer verdien av å bruke gjennomsnitt som mål.     

2.4.2 N (antall svar) 

I tabellene i kapittel 3 vises N sammen med gjennomsnitt og standardavvik. 
N er lik antall svar på det aktuelle spørsmålet for hver institusjon (ev. totalt 
for regionen). Noen spørsmål har en slik karakter at det er få som svarer på 
spørsmålet. Den statistiske usikkerheten i undersøkelser av denne typen 
øker når antall svar er lavt.  

Verdien av et gjennomsnittstall må altså vurderes i sammenheng med både 
standardavvik og antall svar. 

2.4.3 Ujusterte tall 

Når hovedfokus er sammenligning av institusjoner forsøker vi å gjøre 
pasientsammensetningen ved institusjonene mest mulig ”lik”, det vil si at vi 
justerer for ulikheter som vi tror kan ha betydning. Rapportering av svar på 
enkeltspørsmål i denne rapporten er imidlertid ikke justert – her er tallene 
rådata med den alders- og kjønnssammensetning som fantes på 
institusjonen. Disse tallene er derfor ikke ment til sammenlikning,  men til å 
gi et bilde av responsen på den enkelte institusjon.  
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3. RESULTATER PÅ 
ENKELTSPØRSMÅL 

3.1 INNLEDNING   

I dette kapitlet vises pasientenes tilbakemeldinger på enkeltspørsmålene i 
spørreskjemaet. På hvert spørsmål vises alle institusjonenes og 
helseforetakenes resultater, slik at det blir enkelt å sammenligne seg med 
andre.  

På alle spørsmål vises resultatene enten som gjennomsnitt eller som 
prosentandel. Gjennomsnitt brukes hovedsakelig på de spørsmålene som 
har tipunkts-skala, mens spørsmålene på ordinalnivå eller lavere vises som 
prosentandel på en av verdiene. Ved valg av hvilken verdi som skal 
synliggjøres, har vi lagt vekt på både teoretiske og empiriske vurderinger av 
spørsmålet, i tillegg til et ønske om å vise forbedringspotensialet til hver 
institusjon. Det er ekstra viktig å lese figurteksten nøye i spørsmålene som 
er framstilt vha. prosentandeler. 

På de spørsmålene som vises med gjennomsnittsverdier har skalaen eller X-
aksen i figurene samme verdier som pasientene svarte på i spørreskjemaet. 
Dette gjør det enkelt å forstå gjennomsnittstallene som vises i figurene. 
Dersom det er usikkerhet ved hvordan et gjennomsnittstall skal tolkes 
anbefales å slå opp i spørreskjemaet i vedlegget og se hva pasientene 
faktisk har svart på.  

I de fleste spørsmålene i spørreskjemaet med tipunkts-skala er verdien 10 
best og 1 dårligst. I figurene betyr det at institusjonen med lengst stolpe 
(høyest gjennomsnittstall) har fått høyest resultat. På noen spørsmål i 
spørreskjemaet er imidlertid verdi 1 best og 10 dårligst. Disse spørsmålene 
har vi ”snudd” i figurene, slik at 10 alltid er best, og 1 alltid er dårligst.  

Vi viser ikke resultater for spørsmål 6, 7 og 22 i spørreskjemaet. Det er  
nesten ingen som oppgir negative erfaringer på disse spørsmålene.   
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3.2 ERFARINGER MED POLIKLINIKKEN 

Tabell 3. Tabellen viser gjennomsnittlig antall måneder man har hatt tilbud ved poliklinikken på spørsmål 1: 
”Hvor lege har du hatt tilbud ved denne poliklinikken?” N = antall svar på spørsmålet 

 

Hvor lenge har du hatt tilbud ved denne poliklinikken?

Antall måneder. Gjennomsnitt

Institusjon % N
Voss Voksenpsykiatriske poliklinikk 18 73
Åstveit DPS 15 88
Fjell og Årstad DPS 17 83
Haugesund sjukehus 14 58
Stord DPS 18 97
Kvinnherrad/Odda psykiatriske senter 26 79
Rogaland psykiatriske sjukehus 16 236
Psykiatrisk klinikk FSS, Førde 17 92
Nordfjord psykiatrisenter 14 83
Indre Sogn Psykiatrisenter 19 57
Psykiatrisk senter FSS, Florø 21 76
Solli nervesanatorium 20 80
Hospitalet Betanien 15 76
Jæren DPS 9 63  
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Figur 1. Prosentandel for helseforetakene som svarer at det ikke var akseptabel ventetid på spørsmål 2: ”Var 
det akseptabel ventetid for å få tilbud ved poliklinikken?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 2. Prosentandel for institusjonene som svarer at det ikke var akseptabel ventetid på spørsmål 2: ”Var 
det akseptabel ventetid for å få tilbud ved poliklinikken?” Vertikal linje er regionsnittet 
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Figur 3. Gjennomsnittsscore for helseforetakene på spørsmål 3: ”Hvor lett eller vanskelig har det vært å 
komme i kontakt med poliklinikkens ansatte på telefon?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, 
hvor 10 er best 

 

 

Figur 4. Gjennomsnittsscore for hver institusjon på spørsmål 3: ”Hvor lett eller vanskelig har det vært å 
komme i kontakt med poliklinikkens ansatte på telefon?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, 
hvor 10 er best 
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Tabell 4. Gjennomsnitt og standardavvik for regionen samlet, og hver institusjon på spørsmål 3: ”Hvor lett 
eller vanskelig har det vært å komme i kontakt med poliklinikkens ansatte på telefon?” N = antall svar på 
spørsmålet. Gjennomsnittet varierer fra 1-10, hvor 10 er best 

 

8,9 1,9 58

8,5 1,9 71
8,2 2,1 65
7,9 2,4 38
8,8 1,8 75

9,5 1,0 63

8,0 2,3 182

8,0 2,3 68

9,2 1,6 73
8,8 1,7 49

9,0 1,4 64

8,8 1,4 61
8,1 2,5 55
8,4 2,0 44
8,5 2,0 966

Voss Voksenpsykiatriske
poliklinikk
Åstveit DPS
Fjell og Årstad DPS
Haugesund sjukehus
Stord DPS
Kvinnherrad/Odda
psykiatriske senter
Rogaland psykiatriske
sjukehus
Psykiatrisk klinikk FSS,
Førde
Nordfjord psykiatrisenter
Indre Sogn Psykiatrisenter
Psykiatrisk senter FSS,
Florø
Solli nervesanatorium
Hospitalet Betanien
Jæren DPS

Institus

Regionen  samlet

Mean Std Deviation Valid N

Hvor lett eller vanskelig var det
å komme i kontakt med ansatte

på telefon
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Figur 5. Gjennomsnittsscore for helseforetakene på spørsmål 4: ”Blir du møtt med høflighet og respekt ved 
poliklinikken?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 1 er best 

 

Figur 6. Gjennomsnittsscore for hver institusjon på spørsmål 4: ”Blir du møtt med høflighet og respekt ved 
poliklinikken?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 1 er best 
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Tabell 5. Gjennomsnitt og standardavvik for regionen samlet, og hver institusjon på spørsmål 4:  ”Blir du møtt 
med høflighet og respekt ved poliklinikken?” N = antall svar på spørsmålet. Gjennomsnittet varierer fra 1-10, 
hvor 1 er best 

9,2 2,1 72

9,4 1,3 88
9,1 1,7 80
8,8 2,3 54
9,3 1,7 93

9,4 1,8 75

9,0 2,1 231

9,3 1,6 89

9,6 1,4 80
9,4 1,6 53

9,7 ,5 73

8,8 2,4 76
8,8 2,0 73
9,1 2,0 61
9,2 1,8 1198

Voss Voksenpsykiatriske
poliklinikk
Åstveit DPS
Fjell og Årstad DPS
Haugesund sjukehus
Stord DPS
Kvinnherrad/Odda
psykiatriske senter
Rogaland psykiatriske
sjukehus
Psykiatrisk klinikk FSS,
Førde
Nordfjord psykiatrisenter
Indre Sogn Psykiatrisenter
Psykiatrisk senter FSS,
Florø
Solli nervesanatorium
Hospitalet Betanien
Jæren DPS

Institus

Regionen  samlet

Mean Std Deviation Valid N

Blir du møtt med høflighet og
respekt ved polklinikken
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Figur 7. Prosentandel for helseforetakene som ja på spørsmål 5: ”Har du opplevd at timeavtalen din har blitt 
utsatt eller flyttet uten at du har bedt om det?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 8. Prosentandel for institusjonene som ja på spørsmål 5: ”Har du opplevd at timeavtalen din har blitt 
utsatt eller flyttet uten at du har bedt om det?” Vertikal linje er regionsnittet 
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Figur 9. Gjennomsnittsscore for helseforetakene på spørsmål 8: ”I hvilken grad mener du at du har fått den 
behandlingen du har behov for?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 er best 

 

Figur 10. Gjennomsnittsscore for hver institusjon på spørsmål 8: ”I hvilken grad mener du at du har fått den 
behandlingen du har behov for?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 er best 
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Tabell 6. Gjennomsnitt og standardavvik for regionen samlet, og hver institusjon på spørsmål 8:  ”I hvilken 
grad mener du at du har fått den behandlingen du har behov for?” N = antall svar på spørsmålet. 
Gjennomsnittet varierer fra 1-10, hvor 10 er best 

 

8,4 2,3 71

7,2 2,4 88
7,6 2,3 81
7,5 2,7 55
7,3 2,4 95

8,3 2,2 75

7,6 2,5 231

7,7 2,4 91

7,9 2,5 82
8,3 2,1 54

8,2 2,1 75

7,4 2,5 79
7,3 2,6 75
7,7 2,4 60
7,7 2,4 1212

Voss Voksenpsykiatriske
poliklinikk
Åstveit DPS
Fjell og Årstad DPS
Haugesund sjukehus
Stord DPS
Kvinnherrad/Odda
psykiatriske senter
Rogaland psykiatriske
sjukehus
Psykiatrisk klinikk FSS,
Førde
Nordfjord psykiatrisenter
Indre Sogn Psykiatrisenter
Psykiatrisk senter FSS,
Florø
Solli nervesanatorium
Hospitalet Betanien
Jæren DPS

Institus

Regionen  samlet

Mean Std Deviation Valid N

Får den behandling en har
behov for
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Figur 11. Prosentandel for helseforetakene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på 
spørsmål 9-1: ”Gir behandlerne seg nok tid til samtaler og kontakt?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 12. Prosentandel for institusjonene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på spørsmål 
9-1: ”Gir behandlerne seg nok tid til samtaler og kontakt?” Vertikal linje er regionsnittet 
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Figur 13. Prosentandel for helseforetakene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på 
spørsmål 9-2: ”Har behandlerne evne til å lytte til det du har å si?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 14. Prosentandel for institusjonene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på spørsmål 
9-2: ”Har behandlerne evne til å lytte til det du har å si?” Vertikal linje er regionsnittet 
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Figur 15. Prosentandel for helseforetakene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på 
spørsmål 9-3: ”Har behandlerne evne til å forstå din situasjon?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 16. Prosentandel for institusjonene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på spørsmål 
9-3: ”Har behandlerne evne til å forstå din situasjon?” Vertikal linje er regionsnittet 
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Figur 17. Prosentandel for helseforetakene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på 
spørsmål 9-4: ”Har behandlerne respekt for dine synspunkter og meninger?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 18. Prosentandel for institusjonene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på spørsmål 
9-4: ”Har behandlerne respekt for dine synspunkter og meninger?” Vertikal linje er regionsnittet 
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Figur 19. Prosentandel for helseforetakene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på 
spørsmål 9-5: ”Samarbeider behandlerne om din behandling?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 20. Prosentandel for institusjonene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på spørsmål 
9-5: ”Samarbeider behandlerne om din behandling?” Vertikal linje er regionsnittet 

 
 



24 Pasienterfaringer i Helse Vest, Polikliniske pasienter i psykisk helsevern 

Figur 21. Prosentandel for helseforetakene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på 
spørsmål 9-6: ”Gir behandlerne deg den hjelpen du mener du har behov for?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 22. Prosentandel for institusjonene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på spørsmål 
9-6: ”Gir behandlerne deg den hjelpen du mener du har behov for?” Vertikal linje er regionsnittet 
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Figur 23. Prosentandel for helseforetakene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på 
spørsmål 9-7: ”Følger behandlerne opp tiltak som planlagt?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 24. Prosentandel for institusjonene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på spørsmål 
9-7: ”Følger behandlerne opp tiltak som planlagt?” Vertikal linje er regionsnittet 
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Figur 25. Prosentandel for helseforetakene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på 
spørsmål 9-8: ”Hvordan samarbeider behandlerne med dine pårørende?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 26. Prosentandel for institusjonene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på spørsmål 
9-8: ”Hvordan samarbeider behandlerne med dine pårørende?” Vertikal linje er regionsnittet 
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3.3 SPØRSMÅL OM INFORMASJON 

Figur 27. Gjennomsnittsscore for helseforetakene på spørsmål 10: ”Har du fått vite det du synes er 
nødvendig om virkninger og bivirkninger av legemidler som du har begynt med?” Vertikal linje er 
regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 er best 

 

Figur 28. Gjennomsnittsscore for hver institusjon på spørsmål 10: ”Har du fått vite det du synes er nødvendig 
om virkninger og bivirkninger av legemidler som du har begynt med?” Vertikal linje er regionsnittet. 
Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 er best 
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Tabell 7. Gjennomsnitt og standardavvik for regionen samlet, og hver institusjon på spørsmål 10: : ”Har du 
fått vite det du synes er nødvendig om virkninger og bivirkninger av legemidler som du har begynt med?”   
N = antall svar på spørsmålet. Gjennomsnittet varierer fra 1-10, hvor 10 er best 

8,4 2,5 46

7,5 2,5 63
7,8 2,7 56
6,6 3,3 39
7,5 2,8 66

8,1 2,7 50

7,3 2,8 166

7,9 2,7 65

8,2 2,5 55
8,8 1,7 41

8,5 1,6 46

7,0 2,9 64
6,8 3,2 51
8,4 2,3 30
7,7 2,7 838

Voss Voksenpsykiatriske
poliklinikk
Åstveit DPS
Fjell og Årstad DPS
Haugesund sjukehus
Stord DPS
Kvinnherrad/Odda
psykiatriske senter
Rogaland psykiatriske
sjukehus
Psykiatrisk klinikk FSS,
Førde
Nordfjord psykiatrisenter
Indre Sogn Psykiatrisenter
Psykiatrisk senter FSS,
Florø
Solli nervesanatorium
Hospitalet Betanien
Jæren DPS

Institus

Regionen  samlet

Mean Std Deviation Valid N

Informasjon om legemidler
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Figur 29. Gjennomsnittsscore for helseforetakene på spørsmål 11: ”Ble du tatt med på råd i forbindelse med 
behandlingsopplettet, hvis du ønsket det?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 er 
best 

 

Figur 30. Gjennomsnittsscore for hver institusjon på spørsmål 11: ”Ble du tatt med på råd i forbindelse med 
behandlingsopplettet, hvis du ønsket det?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 er 
best 
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Tabell 8. Gjennomsnitt og standardavvik for regionen samlet, og hver institusjon på spørsmål 11: ”Ble du tatt 
med på råd i forbindelse med behandlingsopplettet, hvis du ønsket det?” N = antall svar på spørsmålet. 
Gjennomsnittet varierer fra 1-10, hvor 10 er best 

8,6 2,4 54

7,8 2,5 74
8,2 2,6 68
7,4 2,9 50
8,0 2,4 81

8,1 2,5 63

8,1 2,6 184

8,3 2,2 84

8,7 2,2 75
8,6 1,8 48

8,3 2,3 61

7,3 2,9 72
8,0 2,1 58
8,9 2,1 46
8,2 2,4 1018

Voss Voksenpsykiatriske
poliklinikk
Åstveit DPS
Fjell og Årstad DPS
Haugesund sjukehus
Stord DPS
Kvinnherrad/Odda
psykiatriske senter
Rogaland psykiatriske
sjukehus
Psykiatrisk klinikk FSS,
Førde
Nordfjord psykiatrisenter
Indre Sogn Psykiatrisenter
Psykiatrisk senter FSS,
Florø
Solli nervesanatorium
Hospitalet Betanien
Jæren DPS

Institus

Regionen  samlet

Mean Std Deviation Valid N

Rådspurt om
behandlingsopplegget
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Figur 31. Prosentandel for helseforetakene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på 
spørsmål 12-1: ”Hva synes du om den informasjonen du har fått om de behandlingsmulighetene som finnes 
for deg?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 32. Prosentandel for institusjonene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på spørsmål 
12-1: ”Hva synes du om den informasjonen du har fått om de behandlingsmulighetene som finnes for deg?” 
Vertikal linje er regionsnittet 
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Figur 33. Prosentandel for helseforetakene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på 
spørsmål 12-2: ”Hva synes du om den informasjonen du har fått om din rett til innsyn i din journal?” Vertikal 
linje er regionsnittet 

 

Figur 34. Prosentandel for institusjonene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på spørsmål 
12-2: ”Hva synes du om den informasjonen du har fått om din rett til innsyn i din journal?” Vertikal linje er 
regionsnittet 
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Figur 35. Prosentandel for helseforetakene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på 
spørsmål 12-3: ”Hva synes du om den informasjonen du har fått om hvor du kan klage på det tilbudet som du 
fikk?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 36. Prosentandel for institusjonene som har svart svært dårlig, ganske dårlig eller både-og på spørsmål 
12-3: ”Hva synes du om den informasjonen du har fått om hvor du kan klage på det tilbudet som du fikk?” 
Vertikal linje er regionsnittet 
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3.4 UTBYTTE AV BEHANDLING 

Tabellene i avsnittet under berører spørsmål 13: ”Hvilke behandlingstilbud 
ønsker du å motta ved poliklinikken?” og  spørsmål 14: ”Hvilke 
behandlingstilbud har du mottatt ved poliklinikken?” 

3.4.1 Behandling i samsvar med ønsker? 

Tabell 9. Tabellen viser prosentandel som ”ønsker” og prosentandelen som sier de ”har mottatt”  tilbud om 
behandling med medisiner, innen hver institusjon.  N = antall svar på spørsmålet 

Tilbud om behandling med medisiner
   

Institusjoner % Ønsker (N) Total N % Har mottatt (N) Total N
Voss Voksenpsykiatriske poliklinikk 55 (38) 69 67 (46) 69
Åstveit DPS 53 (43) 81 68 (56) 82
Fjell og Årstad DPS 62 (45) 73 60 (46) 77
Haugesund sjukehus 38 (20) 53 50 (27) 54
Stord DPS 56 (50) 90 71 (68) 96
Kvinnherrad/Odda psykiatriske senter 43 (31) 72 53 (40) 75
Rogaland psykiatriske sjukehus 47 (102) 217 56 (120) 214
Psykiatrisk klinikk FSS, Førde 49 (43) 87 60 (55) 91
Nordfjord psykiatrisenter 47 (34) 73 52 (39) 75
Indre Sogn Psykiatrisenter 60 (32) 53 67 (35) 52
Psykiatrisk senter FSS, Florø 46 (32) 70 51 (36) 70
Solli nervesanatorium 55 (40) 73 73 (52) 71
Hospitalet Betanien 48 (32) 66 60 (40) 67
Jæren DPS 29 (16) 55 34 (18) 53  

 

 

Tabell 10. Tabellen viser prosentandel som ”ønsker” og prosentandelen som sier de ”har mottatt”  tilbud om 
samtale med én behandler, innen hver institusjon.  N = antall svar på spørsmålet 

 Tilbud om samtale med én behandler
    

Institusjoner Total N Total N
Voss Voksenpsykiatriske poliklinikk 87 (60) 69 97 (68) 70
Åstveit DPS 92 (76) 83 95 (82) 86
Fjell og Årstad DPS 86 (67) 78 83 (64) 77
Haugesund sjukehus 84 (43) 51 91 (50) 55
Stord DPS 95 (89) 94 99 (96) 97
Kvinnherrad/Odda psykiatriske senter 96 (74) 77 97 (75) 77
Rogaland psykiatriske sjukehus 94 (206) 220 94 (210) 224
Psykiatrisk klinikk FSS, Førde 97 (83) 86 98 (88) 90
Nordfjord psykiatrisenter 91 (74) 81 96 (76) 79
Indre Sogn Psykiatrisenter 94 (51) 54 98 (53) 54
Psykiatrisk senter FSS, Florø 94 (67) 71 92 (68) 74
Solli nervesanatorium 88 (66) 75 92 (68) 74
Hospitalet Betanien 87 (61) 70 87 (62) 71
Jæren DPS 95 (55) 58 97 (56) 58

% Ønsker (N) % Har mottatt (N)
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Tabell 11. Tabellen viser prosentandel som ”ønsker” og prosentandelen som sier de ”har mottatt”  tilbud om 
gruppebehandling, innen hver institusjon.  N = antall svar på spørsmålet 

 Tilbud om gruppebehandling
    

Institusjoner Total N Total N
Voss Voksenpsykiatriske poliklinikk 20 (13) 65 12 (8) 65
Åstveit DPS 25 (20) 79 22 (17) 79
Fjell og Årstad DPS 39 (27) 70 36 (26) 73
Haugesund sjukehus 18 (9) 49 18 (9) 51
Stord DPS 10 (9) 88 11 (10) 89
Kvinnherrad/Odda psykiatriske senter 13 (9) 72 7 (5) 71
Rogaland psykiatriske sjukehus 26 (55) 213 18 (38) 209
Psykiatrisk klinikk FSS, Førde 19 (15) 81 4 (3) 85
Nordfjord psykiatrisenter 16 (12) 74 8 (6) 72
Indre Sogn Psykiatrisenter 15 (8) 52 13 (7) 52
Psykiatrisk senter FSS, Florø 22 (15) 69 13 (8) 64
Solli nervesanatorium 30 (21) 70 20 (13) 64
Hospitalet Betanien 32 (21) 66 25 (17) 67
Jæren DPS 25 (14) 57 21 (12) 57

% Ønsker (N) % Har mottatt (N)

 

 

 

Tabell 12. Tabellen viser prosentandel som ”ønsker” og prosentandelen som sier de ”har mottatt”  tilbud om 
samtaler hvor deres nærmeste deltar, innen hver institusjon.  N = antall svar på spørsmålet 

 Tilbud om samtaler hvor dine nærmeste deltar
    

Institusjoner Total N Total N
Voss Voksenpsykiatriske poliklinikk 32 (21) 66 13 (8) 64
Åstveit DPS 33 (27) 82 19 (15) 79
Fjell og Årstad DPS 28 (19) 69 13 (9) 70
Haugesund sjukehus 32 (16) 50 26 (13) 50
Stord DPS 22 (19) 88 12 (11) 91
Kvinnherrad/Odda psykiatriske senter 21 (15) 70 11 (8) 71
Rogaland psykiatriske sjukehus 29 (60) 207 22 (46) 212
Psykiatrisk klinikk FSS, Førde 25 (21) 85 14 (12) 85
Nordfjord psykiatrisenter 23 (17) 74 16 (12) 73
Indre Sogn Psykiatrisenter 19 (10) 52 22 (11) 51
Psykiatrisk senter FSS, Florø 25 (17) 67 17 (11) 64
Solli nervesanatorium 35 (24) 68 28 (18) 65
Hospitalet Betanien 18 (12) 65 6 (4) 63
Jæren DPS 29 (16) 56 24 (13) 54

% Ønsker (N) % Har mottatt (N)
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Tabell 13. Tabellen viser prosentandel som ”ønsker” og prosentandelen som sier de ”har mottatt”  tilbud om 
treningsopplegg for å mestre problemene sine, innen hver institusjon.  N = antall svar på spørsmålet 

 Tilbud om treningsopplegg for å mestre problemene dine
    

Institusjoner Total N Total N
Voss Voksenpsykiatriske poliklinikk 53 (36) 68 32 (21) 65
Åstveit DPS 57 (47) 82 31 (25) 80
Fjell og Årstad DPS 67 (47) 70 40 (28) 70
Haugesund sjukehus 54 (28) 52 21 (11) 52
Stord DPS 56 (48) 86 19 (17) 89
Kvinnherrad/Odda psykiatriske senter 54 (40) 74 22 (16) 72
Rogaland psykiatriske sjukehus 57 (120) 212 28 57 205
Psykiatrisk klinikk FSS, Førde 59 (52) 88 27 (23) 86
Nordfjord psykiatrisenter 63 (48) 76 38 (27) 72
Indre Sogn Psykiatrisenter 62 (32) 52 39 (20) 51
Psykiatrisk senter FSS, Florø 67 (45) 67 33 (22) 67
Solli nervesanatorium 64 (46) 72 25 (16) 64
Hospitalet Betanien 58 (38) 66 25 (16) 65
Jæren DPS 52 (29) 56 31 (17) 55

% Ønsker (N) % Har mottatt (N)

 
 

Kommentar til spørsmålene om utbytte nedenfor – spørsmål 15: 

For tre av spørsmålene om utbytte (gruppesamtaler, samtaler hvor 
pårørende deltar, treningsopplegg for mestring), har svært mange av 
pasientene svart ikke aktuelt (fra ca. 50-75 % i hele materialet). Det betyr at 
antall svar (N) for de fleste institusjoner på disse spørsmålene er svært lavt, 
og følgelig at man skal være ekstra forsiktig med tolkningen av resultatene.   
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Figur 37. Prosentandel for helseforetakene som har svart ikke noe eller lite utbytte på spørsmål 15-1: ”Hvilket 
utbytte har du hatt av behandling med medisiner?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 38. Prosentandel for institusjonene som har svart ikke noe eller lite utbytte på spørsmål 15-1: ”Hvilket 
utbytte har du hatt av behandling med medisiner?” Vertikal linje er regionsnittet 
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Figur 39. Prosentandel for helseforetakene som har svart ikke noe eller lite utbytte på spørsmål 15-2: ”Hvilket 
utbytte har du hatt av samtale med én behandler?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 40. Prosentandel for institusjonene som har svart ikke noe eller lite utbytte på spørsmål 15-2: ”Hvilket 
utbytte har du hatt av samtale med én behandler?” Vertikal linje er regionsnittet 
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Figur 41. Prosentandel for helseforetakene som har svart ikke noe eller lite utbytte på spørsmål 15-3: ”Hvilket 
utbytte har du hatt av gruppebehandling?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 42. Prosentandel for institusjonene som har svart ikke noe eller lite utbytte på spørsmål 15-3: ”Hvilket 
utbytte har du hatt av gruppebehandling?” Vertikal linje er regionsnittet 
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Figur 43. Prosentandel for helseforetakene som har svart ikke noe eller lite utbytte på spørsmål 15-4: ”Hvilket 
utbytte har du hatt av samtaler hvor dine nærmeste deltar?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 44. Prosentandel for institusjonene som har svart ikke noe eller lite utbytte på spørsmål 15-4: ”Hvilket 
utbytte har du hatt av samtaler hvor dine nærmeste deltar?” Vertikal linje er regionsnittet 
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Figur 45. Prosentandel for helseforetakene som har svart ikke noe eller lite utbytte på spørsmål 15-5: ”Hvilket 
utbytte har du hatt av treningsopplegg for å mestre problemene dine?” Vertikal linje er regionsnittet 

 

Figur 46. Prosentandel for institusjonene som har svart ikke noe eller lite utbytte på spørsmål 15-5: ”Hvilket 
utbytte har du hatt av treningsopplegg for å mestre problemene dine?” Vertikal linje er regionsnittet 
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Figur 47. Gjennomsnittsscore for helseforetakene på spørsmål 16: ”Føler du deg trygg på at du får den 
behandling du trenger når du har behov for den?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 
er best 

 

Figur 48. Gjennomsnittsscore for hver institusjon på spørsmål 16: ”Føler du deg trygg på at du får den 
behandling du trenger når du har behov for den?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 
er best 
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Tabell 14. Gjennomsnitt og standardavvik for regionen samlet, og hver institusjon på spørsmål 16: ”Føler du 
deg trygg på at du får den behandling du trenger når du har behov for den?” Vertikal linje er regionsnittet.  
N = antall svar på spørsmålet. Gjennomsnittet varierer fra 1-10, hvor 10 er best 
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7,5 2,7 92

7,8 2,4 81
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Figur 49. Gjennomsnittsscore for helseforetakene på spørsmål 17: ”Hvor tilfreds er du, alt i alt, med den 
behandlingen du har fått ved poliklinikken?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 er 
best 

 

Figur 50. Gjennomsnittsscore for hver institusjon på spørsmål 17: ”Hvor tilfreds er du, alt i alt, med den 
behandlingen du har fått ved poliklinikken?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 er 
best 
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Tabell 15. Gjennomsnitt og standardavvik for regionen samlet, og hver institusjon på spørsmål 17: ”Hvor 
tilfreds er du, alt i alt, med den behandlingen du har fått ved poliklinikken?” Vertikal linje er regionsnittet.  
N = antall svar på spørsmålet. Gjennomsnittet varierer fra 1-10, hvor 10 er best 
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3.5 SPØRSMÅL OM SISTE BESØK PÅ POLIKLINIKKEN 

Figur 51. Gjennomsnittsscore for helseforetakene på spørsmål 18: ”Var behandleren godt forberedt på ditt 
aktuelle besøk?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 1 er best 

 

Figur 52. Gjennomsnittsscore for hver institusjon på spørsmål 18: ”Var behandleren godt forberedt på ditt 
aktuelle besøk?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 1 er best 
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Tabell 16. Gjennomsnitt og standardavvik for regionen samlet, og hver institusjon på spørsmål 18: ”Var 
behandleren godt forberedt på ditt aktuelle besøk?” Vertikal linje er regionsnittet. N = antall svar på 
spørsmålet. Gjennomsnittet varierer fra 1-10, hvor 1 er best 

8,5 2,4 71

8,0 2,1 88
8,2 2,2 77
8,4 2,4 54
8,2 2,3 95
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Figur 53. Gjennomsnittsscore for helseforetakene på spørsmål 19: ”Snakket behandleren til deg slik at du 
forsto ham/henne?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 1 er best 

 

Figur 54. Gjennomsnittsscore for hver institusjon på spørsmål 19: ”Snakket behandleren til deg slik at du 
forsto ham/henne?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 1 er best 
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Tabell 17. Gjennomsnitt og standardavvik for regionen samlet, og hver institusjon på spørsmål  19: ”Snakket 
behandleren til deg slik at du forsto ham/henne?” Vertikal linje er regionsnittet. N = antall svar på spørsmålet. 
Gjennomsnittet varierer fra 1-10, hvor 1 er best 

9,0 2,0 71

8,9 1,4 87
8,7 1,8 78
8,6 2,2 55
8,8 1,8 96
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Figur 55. Gjennomsnittsscore for helseforetakene på spørsmål 20: ”Hadde du tillit til at behandleren var faglig 
dyktig, eller følte du noe usikkerhet med hensyn til dette?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra  
1-10, hvor 10 er best 

 

Figur 56. Gjennomsnittsscore for hver institusjon på spørsmål 20: ”Hadde du tillit til at behandleren var faglig 
dyktig, eller følte du noe usikkerhet med hensyn til dette?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra  
1-10, hvor 10 er best 
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Tabell 18. Gjennomsnitt og standardavvik for regionen samlet, og hver institusjon på spørsmål 20: ”Hadde du 
tillit til at behandleren var faglig dyktig, eller følte du noe usikkerhet med hensyn til dette?” Vertikal linje er 
regionsnittet. N = antall svar på spørsmålet. Gjennomsnittet varierer fra 1-10, hvor 10 er best 

8,8 2,4 70

8,3 1,9 88
8,8 1,7 78
8,2 2,5 55
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Figur 57. Gjennomsnittsscore for helseforetakene på spørsmål 21: ”Fikk du fortalt det som var viktig for deg 
om din tilstand?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 er best 

 

Figur 58. Gjennomsnittsscore for hver institusjon på spørsmål 21: ”Fikk du fortalt det som var viktig for deg 
om din tilstand?” Vertikal linje er regionsnittet. Verdiintervall fra 1-10, hvor 10 er best 
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Tabell 19. Gjennomsnitt og standardavvik for regionen samlet, og hver institusjon på spørsmål 21: ”Fikk du 
fortalt det som var viktig for deg om din tilstand?” Vertikal linje er regionsnittet. N = antall svar på spørsmålet. 
Gjennomsnittet varierer fra 1-10, hvor 10 er best 
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APPENDIX A – SPØRRESKJEMA 
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