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Veiledning til legevakter som vil bruke spørreskjemaet 
”Undersøkelse om pasienters erfaringer med legevakten” 
 
Det følgende er en praktisk veiledning for hvordan lokale legevakter kan bruke 
spørreskjemaet ”Undersøkelse om pasienters erfaringer med legevakten”. Det henvises i 
tillegg til notatet: Sjekkliste: Planlegging av lokale kvantitative brukerundersøkelse: 
http://www.kunnskapssenteret.no/binary/6296/file. Spørreskjemaet og denne veiledningen er 
utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Ks) og Nasjonalt kompetansesenter 
for legevaktmedisin (Nklm).  
 
Veiledningen består av følgende punkter: 
 

1. Hensikt og tillatelser  
2. Spørreskjemaet  
3. Pasientinformasjon om undersøkelsen  
4. Pasientutvalget og praktisk gjennomføring  
5. Analyser og oppsummering av resultatene  
6. Ta kontakt hvis du har spørsmål 

 
 
1. Hensikt og tillatelser 
 
Legevakten bør på forhånd klargjøre hva som er formålet med undersøkelsen og hva den 
konkret skal brukes til i etterkant, herunder hvor hensiktsmessig skjemaet er for formålet.  
Det må også avklares om undersøkelsen krever særskilte tillatelser før gjennomføring. 
Dersom man må opprette et eget personregister må det søkes Personvernbudet ved Norsk 
samfunnsvitenskapelig datatjeneste. Dette er ikke nødvendig dersom undersøkelsen 
gjennomføres anonymt.  
 
 
2. Spørreskjemaet 
 
Skjemaet som Ks og Nklm har utviklet er et brukerundersøkelsesskjema med formål å måle 
pasienterfaringer med legevakttjenesten i Norge. Det er utarbeidet en versjon av skjemaet 
beregnet for lokale legevakter som ønsker å gjennomføre brukerundersøkelser.  Det kan lastes 
ned i pdf og Word-format fra www.legevaktmedisin.no under prosjekt "Brukerundersøkelse". 
 
Spørreskjemaet er tilrettelagt for alle typer legevaktkontakter enten det dreier seg om: 

1. Direkte oppmøte på legevaktlokalet uten telefon først.  
2. Telefon og deretter oppmøte.  
3. Kun telefonkontakt.  
4. Sykebesøk i hjemmet. 
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Spørreskjemaet bør i utgangspunktet benyttes uavkortet, men det er mulig å legge til 
tilleggsspørsmål som er særlig relevante for din lokale legevakt. I skjemaet beregnet for 
målinger på lokale legevakter er bakgrunnsspørsmål som kjønn, alder, sivil stand, 
utdanningsnivå, morsmål, når pasienten kontaktet legevakten med flere tatt ut. Detaljerte 
spørsmål om pasientens bakgrunn kan true anonymiteten til den som svarer. Dersom det er 
nødvendig å inkludere bakgrunnsspørsmål må svarkategoriene formuleres så grove at det ikke 
blir mulig å identifisere enkeltpersoner. Hele skjemaet med bakgrunnsspørsmålene, beregnet 
for nasjonale brukerundersøkelser for legevakttjenesten kan lastes ned fra 
www.legevaktmedisin.no under prosjekt "Brukerundersøkelse". Den enkelte legevakt må selv 
vurdere ut fra lokale behov og anonymitetshensyn om noen av disse bakgrunnsspørsmålene 
eller andre tilleggsspørsmål skal legges til i den lokale målingen.      
 
Det anbefales at den lokale legevakt legger inn sin egen logo på toppen av skjemaet. Ks og 
Nklm sine logoer er plassert nederst på side 1 med følgende tekst: ”Skjemaet er i 
utgangspunktet utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin”. Dette bør benyttes dersom skjemaet er brukt uendret 
eller med kun lokale tilleggsspørsmål.  
 
 
 
3. Pasientinformasjon om undersøkelsen 
 
Sammen med spørreskjemaet bør det legges ved et informasjonsbrev som gir informasjon 
om undersøkelsen til pasientene som skal svare.  
Det bør også henges opp informasjonsplakater om den pågående brukerundersøkelsen på 
legevakten i undersøkelsesperioden.  
 
 
 
4. Pasientutvalget og praktisk gjennomføring 
 
Før man går i gang med brukerundersøkelsen må man tenke gjennom og gjøre valg i forhold 
til hvilke pasientgrupper man ønsker skal delta i brukerundersøkelsen og hvordan 
spørreskjemaet skal deles ut. 
 

• Pasientgrupper (inklusjonskriterier): Vi anbefaler i utgangspunktet at alle 
pasientgrupper inkluderes i undersøkelsen. For barn under 16 år må det informeres om at 
pårørende som henvendte seg/fulgte barnet skal besvare spørreskjemaet. For andre som 
trenger hjelp til utfylling av skjemaet (for eksempel eldre) må det informeres om at 
pårørende kan hjelpe pasienten med skjemautfyllingen (se forslaget til informasjonsbrev)..  

 

• Pasienter som ikke bør inkluderes (eksklusjonskriterier):  
Ved utsendelse av skjemaet via Posten, bør man unngå å sende skjemaet til pasienter som 
er registrert døde mellom legevaktbesøket og utsendelse av spørreskjemaet. Man kan i 
tillegg ekskludere pasienter fra undersøkelsen dersom det vurderes at han/hun ikke bør få 
skjemaet av andre etiske grunner.  
 

• Utvalgets størrelse: I pilotundersøkelsen, som ble gjennomført på tre legevakter i 
forbindelse med utvikling av skjemaet, sendte vi ut spørreskjemaene via Posten.  
Svarprosenten etter en purring var på henholdsvis 34, 37 og 54. Se notatet: Pasienters og 
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pårørendes erfaringer med legevaktene i Arendal, Kvam og Tromsø: 
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/5939.cms). For at undersøkelsen skal ha 
nytteverdi og gi grunnlag for pasienterfaringsstatistikk vil vi anbefale at man 
sender/leverer ut så mange skjemaer at man sitter igjen med minst 200 svar før 
undersøkelsen avsluttes. Det må derfor realistisk sett distribueres ut minst 400 skjemaer 
før man kan forvente å sitte igjen med 200 svar.   

 

• Undersøkelsesperiodens lenge: Undersøkelsen bør pågå til man har fått tilbake ønsket 
antall svar. Dette vil naturlig nok avhenge av legevaktens størrelse/ pasientgrunnlaget. Vi 
anbefaler at undersøkelsen pågår minst 2-4 uker for å få en god spredning på ulike 
ukedager og vaktskift. Legevakter med lite pasientgrunnlag vil måtte inkludere pasienter 
over en lengre tidsperiode enn fire uker for å komme opp i det anbefalte antallet.      

 

• Trekking av utvalget: Det er viktig at pasientutvalget i størst mulig grad blir tilfeldig 
sammensatt for at det skal gi et mest mulig representativt bilde av dem som undersøkes.  
Her vil vi skissere to alternative framgangsmåter:  
1. Alle pasienter som har hatt kontakt med legevakten (og som dermed er registrert i det 

pasientadministrative systemet) over et tidsrom på minst 2-4 uker får skjemaet.  
2. Man trekker ut et tilfeldig utvalg av pasienter som har hatt kontakt med legevakten 

over en periode på minst 2-4 uker (fra det pasientadministrative systemet). For 
eksempel kan en stor legevakt ha et pasientgrunnlag på 4000 i løpet av tre ukers drift. 
Ved å trekke ut hver tiende pasient vil man sitte igjen med 400 pasienter som skal få 
spørreskjemaet. Et annet alternativ er å gruppere pasientene etter etternavn og trekke 
ut de 400 pasientene som har etternavn med forbokstav først eller sist i alfabetet.  

 

• Utsendelse av skjemaene: Vi anbefaler vi utsendelse av spørreskjemaene via Posten (slik 
vi gjorde i pilotundersøkelsen). Pasientene svarer hjemme og sender skjemaet tilbake i en 
ferdig frankert konvolutt. Denne metoden muliggjør respons fra alle legevaktkontakter 
(også dem som kun har hatt telefonkontakt).  Man kan opprette ”svarsendingsavtale” med 
Posten/Bring for slike sendinger: 
https://ordre.posten.no/OA_HTML/ibeCCtpSctDspRte.jsp?section=10395. Vi anbefaler 
utsendelse av skjemaene minst en gang pr. 14. dag for at ikke pasienterfaringen skal bli 
for gammel slik at pasienten kan ha glemt forholdene det spørres om. 
 
En alternativ utsendingsmåte er utdeling av spørreskjemaene på legevaktlokalet etter at 
han/hun er behandlet, sammen med en ferdig frankert konvolutt. Pasienten fyller ut 
skjemaet hjemme og sender det tilbake til legevakten i konvolutten. Denne metoden 
ekskluderer respons fra dem som kun har hatt telefonkontakt.   
Et tredje alternativ er at pasienten får utdelt skjemaet på legevakten etter at han/hun er 
behandlet og bes om å besvare og levere det tilbake på stedet.  
Disse to alternativene medfører imidlertid noen ulemper. Det viser seg i praksis å være 
vanskelig å ha kontroll over antall utleverte skjemaer ved utdeling på stedet og dermed 
vanskelig å regne ut svarprosenten.  Man bør videre være oppmerksom på at forhold som 
dårlig tid, nedsatt almenntilstand, ruspåvirkning, innleggelse på sykehus kan innvirke både 
på svarprosenten og pasientopplevelsen ved utdeling og innlevering på legevaktlokalet. 
Valg av distribusjonsmåte påvirker sannsynligvis svarene også på andre måter: Dersom 
pasienten svarer på stedet er det et umiddelbart inntrykk som kommer fram. Dersom 
han/hun svarer hjemme, er det et mer bearbeidet inntrykk framkommer. 
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5. Analyser og oppsummering av undersøkelsen 
 
Når de ferdigutfylte skjemaene er mottatt må de registres inn et dataprogram som muliggjør 
dataanalyse (et regneark eller et statistikkprogram ). Ved å henvende seg til Nklm kan din 
legevakt få tilsendt en Excel-fil eller SPSS-fil med ferdig innlagte variabler og svarkategorier 
som er klare til å fylle inn svarene i. Innregistreringen foretas manuelt eller via optisk 
avlesning (såkalt OCR-scanning).  
 
Aktuelle analyser:  

• Frekvensoversikter over svarene på hvert enkelt spørsmål, eventuelt gjennomsnittsverdier. 
summere opp gjennomsnittsverdier.   

• Eventuelt sammenholde svarene fra hovedspørsmål med bakgrunnsspørsmål (for 
eksempel tilfredshet med legevakten i ulike aldersgrupper) dersom dette vurderes som 
interessant for legevakten.  

 
Avslutning av undersøkelsen og oppsummering av resultatene:   
Ved avslutning av undersøkelsen bør man oppsummere undersøkelsens framgangsmåte og 
resultater. For eksempel hva som var hensikten med undersøkelsen, beskrivelse av selve 
spørreskjemaet, uttrekkings- og utsendelsesprosedyrer som ble valgt, utvalgets størrelse i 
utgangspunktet og hvor mange som svarte, samt hovedresultatene i form av tabeller eller 
grafer. De mest interessante resultatene oppsummeres og kommenteres spesielt og kan for 
eksempel knyttes til kvalitetsutviklende tiltak som legevakten ønsker å arbeide med 
(tiltaksplan). 
 
Dersom dere bruker spørreskjemaet, vil vi gjerne ha tilsendt et eksemplar av sluttrapporten: 
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Kalfarveien 31, 5018 Bergen.  
 
 
6. Ta kontakt hvis du har spørsmål 
 
Har du andre spørsmål vedrørende gjennomføring av brukerundersøkelse i legevakt eller 
spørsmål til denne veiledningen så ta gjerne kontakt med Oddvar Førland ved Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin på telefon 55 586500 eller Kirsten Danielsen ved 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten på telefon 46422724.   
 
 
 


