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• Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Nordlandssykehuset HF. Rapport om 
brukeropplevd kvalitet. PasOpp rapport Nr. 2-2015 

• Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Nordlandssykehuset Bodø. Rapport om 
brukeropplevd kvalitet. PasOpp rapport Nr. 2-2015 

• Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Nordlandssykehuset Lofoten. Rapport om 
brukeropplevd kvalitet. PasOpp rapport nr. 2-2015 

• Pasienterfaringer med norske sykehus i 2014. Nordlandssykehuset Vesterålen. Rapport 
om brukeropplevd kvalitet. PasOpp rapport nr. 2-2015 

• Styresak 111-13: Pasopp rapport Nr 4-2012 – Resultater for Nordlandssykehuset med 
nasjonalt gjennomsnitt 

• Styresak 114-14: PasOpp rapport nr 3-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset 
sammenliket med nasjonalt snitt 

Bakgrunn  
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomfører årlig en nasjonal 
brukererfaringsundersøkelse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målgruppen er voksne pasienter (16 
år og eldre) som har hatt minst ett døgnopphold på sengeposter ved norske somatiske sykehus. 400 
pasienter ble trukket tilfeldig fra hvert av landets 61 sykehus. Hensikten er å framskaffe systematisk 
informasjon om pasientenes erfaringer med sykehusene, som et ledd i: 
 

• Faglig kvalitetsforbedring (verktøy for kvalitetsforbedringsarbeid i helsetjenesten)  
• Virksomhetsstyring (verktøy for styring og ledelse i helsetjenesten)  
• Støtte til forbrukervalg (informasjonskilde for pasienter og helsepersonell i valg mellom 

leverandører av helsetjenester)  
• Samfunnsmessig legitimering og kontroll (gi allmennheten innsikt i helsetjenestens ytelser 

i samfunnsmessig og helsepolitisk sammenheng)  
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Undersøkelsen inneholder 52 enkeltspørsmål, som settes sammen til ti ulike 
pasienterfaringsindikatorer. Indikatorene er; «pleiepersonalet», «legene», «informasjon», 
«organisering», «pårørende», «standard», «utskrivning», «samhandling», «ventetid» og 
«pasientsikkerhet». Resultatene sammenstilles på nasjonalt, regionalt, foretaks- og institusjonsnivå.  
 
Siden forrige undersøkelse er det gjort endringer i indikatoren «pasientsikkerhet». Den består i år av 
12 spørsmål som kan relateres til pasientsikkerhet og forekomst av uønskede hendelser. Nytt er 
også innføring av en totalvurdering av pasienterfaringer ved sykehusene, i form av et antall poeng 
fra 1 til 5, hvor 5 er best.1 
 
I denne styresaken ser vi på tallene fra 2014 sammenliknet med 2013 og 2011, samt nivå og 
signifikante endringer for de ti indikatorene. Dette er gjort for nasjonale tall, foretaket, samt 
sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.  
 

 
Figur 1 Svarprosent for Pasopp 2014 var 56 % for NLSH. Dette tilsvarer 605 svar. Total 13.187 personer besvarte undersøkelsen 
på landsbasis 

 

Resultater for Nordlandssykehuset, PasOpp 2014 

Totalvurdering 
NLSH Bodø   2 av 5 poeng 
NLSH Vesterålen  3 av 5 poeng 
NLSH Lofoten 3 av 5 poeng 

 

Sammenlikning med nasjonalt gjennomsnitt 
Henvisninger til endringer i teksten under referer til signifikante2  endringer, dersom ikke annet er 
spesifisert.  
 
Både i 2011 og 2013 var indikatoren «standard» den eneste der det forelå en forskjell mellom 
foretaket som helhet og landsgjennomsnittet, ved at foretaket lå under3. I tallene for 2014 finner vi 
ingen forskjeller mellom foretaket og landsgjennomsnittet. Det har også skjedd en positiv utvikling 

1 Metoden som er brukt er tilnærmet lik den CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) 
bruker på sykehusene i USA, se https://cahps.ahrq.gov/. Se også rapporten for nærmere forklaring 
2 Statistisk signifikans er et uttrykk for sannsynligheten for at et resultat er uttrykk for en reell endring/forskjell, og 
ikke et tilfeldig utfall. Signifikans er ikke et mål på hvorvidt denne endringen er vesentlig eller viktig. 
3 Indikatoren omfatter opplevelsen av sykehusets utstyr, og om sykehuset øvrig er i god stand og om sengerommet, 
mulighet for ro og hvile, mat og renhold er tilfredsstillende. 
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på indikatorene «pleiepersonalet», «legene», «informasjon», «organisering» og «standard» i 
perioden 2011-20144. 
 
Tallene for Bodø viser at sykehuset scorer lavere enn landsgjennomsnittet på indikatoren 
«standard». Tallene for Lofoten og Vesterålen trekker likevel opp foretakets score, slik at 
Nordlandssykehuset totalt nå ligger på landsgjennomsnittet.  
 
Tallene for Lofoten ligger på landsgjennomsnittet.  
 
Tallene for Vesterålen viser at sykehuset i år scorer bedre enn landsgjennomsnittet på indikatoren 
«standard». Det har også skjedd en positiv utvikling fra 2011-2014 på indikatorene 
«pleiepersonalet», «legene», «informasjon», «organisering» og «standard»4. 
 

Hvor fornøyd er pasientene?  
 

 
Figur 2 Indikatorer rangert etter andel fornøyde pasienter på foretaksnivå. Fra minst fornøyd til mest fornøyd. 

For 2012 og 2013 var de laveste scorene på indikatorene «informasjon», «organisering», 
«standard», «utskriving», «samhandling» og «ventetid». Også for 2014 er det de samme 
indikatorene pasientene er minst fornøyd med. Det er liten spredning mellom sykehusene, med 
unntak av «standard», der Lofoten og særlig Vesterålen drar opp foretaksgjennomsnittet, mens 
Bodø ligger klart dårligst an. Også på indikatoren «organisering» 5 er det en forskjell på 10 
prosentpoeng mellom Bodø, som har lavest score, og Vesterålen som scorer høyest6. I 
«konkurransen» mellom sykehusene ligger Bodø dårligst an på 7 av 9 indikatorer. 
Indikatoren «utskriving» har også i år den laveste scoren for alle sykehusene i foretaket – og også 
på landsgjennomsnittet. Like over halvparten av de spurte oppgir å være «fornøyd» eller «svært 
fornøyd» med denne indikatoren, som utgjøres av to spørsmål: 

4 Denne utviklingen er ikke signifikanstestet 
5 Organisering inkluderer fire spørsmål om hvorvidt pasienten ivaretas av én lege, én fast gruppe pleiepersonale, 
samhandling mellom personale samt informasjonsflyt ift pasienten.  
6 NB! Forskjeller mellom sykehusene er ikke signifikanstestet i Pasopp-rapporten. 
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Ble du informert om hva du selv kunne gjøre hjemme ved eventuelle tilbakefall? 
 

Ble du informert om hvilke plager du kunne regne med å få i tiden etter sykehusoppholdet? 

Variasjon i score over tid 
Figuren vist i vedlegg 1 illustrerer variasjonen i scorene på de ulike indikatorene pr år pr 
analysenivå. Den viser både at det er variasjon i score fra år til år, samt også de til dels betydelige 
nivåforskjellene mellom de ulike indikatorene. Selv om det for flere av indikatorene er en 
forbedring fra 2013 til 2014, så er nivået for «utskrivning», «samhandling» og «ventetid» generelt 
lavt, og har holdt seg stabilt lavt over år. På indikatoren standard ligger Nordlandssykehuset nå på 
nasjonalt nivå, men som nevnt skyldes dette at Vesterålen i år scorer betydelig over nasjonalt 
gjennomsnitt 

Endringer fra 2013 til 2014 
Figuren7 nedenfor viser endringer fra 2013 til 2014. Den viser bedring på nesten samtlige scorer. 
Lofoten har en svak nedgang på «utskrivning» og «ventetid». Bodø har en nedgang på 
«samhandling», som gjør at NLSH totalt sett har en nedgang for denne indikatoren. Bodø har også 
en nedgang på «pasientsikkerhet», som gir foretaket samlet en svak nedgang.  
 

 
 
Nytt sykehus i Vesterålen har tydelig bedret pasientenes opplevelse av tilbudet. At standard har en 
kraftig økning er ventet. Figuren ovenfor viser også at alle prosessene forut flytting og 
implementeringsarbeidet i etterkant har hatt en positiv påvirkning i pasienttilfredsheten. Vesterålen 
har en positiv utvikling på samtlige indikatorer, så nær som ventetid som er uforandret. 
 

Fornøydhet, alt i alt  
Tabellen viser andel av pasientene som, i 
stor eller svært stor grad, oppgir å være 
tilfredse med pleien og behandlingen de 
fikk på de ulike sykehusene.  
 
Tallene indikerer at pasientene har blitt 
mer fornøyde i Lofoten og Vesterålen, 

7 Figuren viser endringen i score. Om endringen er signifikant er ikke hensyntatt i denne figuren. Følgelig er dette å se 
på som en indikasjon på hvilken retning totalt sett Nordlandssykehuset beveger seg i forhold til pasienters opplevelse 
av behandlingen de har fått. 
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mens det for Bodø ikke kan spores noen endring. Særlig for Vesterålen er bedringen markant på så 
kort tid, noe som kan settes i direkte sammenheng med innflytting i nytt sykehusbygg, og 
gjennomgangen av tjenestene som ble gjort i forkant av denne. 

Vurdering 
PasOpp-undersøkelsen er ett mål på pasienters opplevelse av ulike kvaliteter ved sykehustjenester. 
Pasientopplevd kvalitet vil ikke alltid samsvare med andre og mer objektive kvalitetsmål. Det er 
mange faktorer som påvirker pasientopplevelsen, og den enkelte pasient baserer svarene sine på 
ulikt grunnlag. Likevel kan resultatene være 
en indikator for hvor sykehusene har et 
særlig potensial for forbedring. 
 
Pasopp 2014 viser at Nordlandssykehuset 
ligger rundt nasjonalt snitt for alle 
indikatorene. Pasientene ser ut til å være 
særlig fornøyd med det nye sykehuset i 
Vesterålen. Økningen i pasienttilfredshet på 
«standard» ved denne lokasjonen oppveier 
på foretaksnivå den lave scoren Bodø får. 
Bodø sliter ennå med sin byggeprosess parallelt med drift, som krever stadige endringer av fysisk 
rom og omorganisering av tjenester. For 2014 ser vi at Lofoten og Vesterålen drar fra Bodø når det 
gjelder «alt i alt» tilfredshet. 
 
Pasientenes opplevelse av helsepersonellets adferd, kvaliteter og kompetanse scorer fremdeles 
gjennomgående sterkere enn opplevelsen av omgivelser, samhandling og organisering. Det kan 
være et uttrykk for at pasienters møter med den enkelte pleiepersonell oppleves positivt, men at vi i 
mindre grad klarer å samarbeide, koordinere og skape den flyten i pasientforløpene som også er en 
vesentlig del av den totale pasientopplevelsen. 
 
Indikatorene «utskrivning», «ventetid» og «samhandling» er indikatorer der mange sykehus scorer 
lavt, noe som gir et lavt nasjonalt gjennomsnitt. NLSH er intet unntak. Utskrivningsindikatoren 
indikerer hvor fornøyde pasientene er med informasjonen om hva de kan forvente seg etter 
utskrivelse. Vi kan ikke være fornøyd med at under halvparten av pasientene våre synes de har fått 
tilstrekkelig informasjon om dette. 

Brukerutvalgets vurdering 
Brukerutvalget behandlet PasOpp rapporten på sitt møte den 25. august 2015 og gjorde følgende, 
enstemmige vedtak 
 

1. Brukerutvalget takker Hilde Normann for grundig og interessant gjennomgang av 
rapportene  

2. Brukerutvalget viser til rapportene for Nordlandssykehuset, og ber om at de 
funn/påpekninger som foreligger blir aktivt nyttet i pasient- og forbedringsarbeidet i 
helseforetaket.  

3. Brukerutvalget ønsker særskilt informasjon i møte 5. oktober om hvordan den elektroniske 
varslingen av pleie- og omsorgsmeldinger (PLO) fungerer.  

4. Brukerutvalget ønsker i møte 5. oktober også informasjon om prosjektet «Et vennligere 
sykehus».  

5. For øvrig tas rapportene til orientering. 
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Tiltak 
Det viktigste tiltaket i perioden har nok vært innflyttingen i nytt sykehus i Vesterålen. Vi ser da 
også en gledelig framgang på flere indikatorer for dette sykehuset. Innflytting i nye lokaler er ikke 
bare et spørsmål om geografi, men har også betydd en gjennomgang av eksisterende praksis og 
arbeidsprosesser. Resultatene i Vesterålen må også tilskrives det store engasjementet og arbeidet 
som er lagt ned av engasjerte ledere og ansatte i Stokmarknes. Basert på de positive 
tilbakemeldingene i PasOpp 2014 for Vesterålen er det å vente at også pasienttilfredsheten i Bodø 
vil ha en positiv utvikling når det nye sykehuset står ferdig. Den positive utviklingen for 
pasienttilfredsheten i Vesterålen viser at byggingen av nytt sykehus med alle tilhørende prosesser 
har vært riktig og viktig for pasienttilbudet. 
 
Ved forrige PasOpp ble prosjektet «Et vennlig sykehus – oppmerksom vennlighet i NLSH Bodø 
somatikk» listet som et tiltak som skulle bidra til en bedre pasientopplevelse. Prosjektet er pilotert i 
KirOrt klinikk, og fokus er på å bedre pasientenes opplevelse i møtet med Nordlandssykehuset. 
Prosjektet tar utgangspunkt i fem delområder, der prosjekter på tre av områdene er implementert 
eller under implementering og vil kunne påvirke PasOpp-resultatene. Det gjelder delprosjekt 
”Oppmerksom vennlighet i somatiske sengeposter”, herunder det vesentligste av delprosjekt 
”Innføring og oppfølging av nyansatte”. Og det gjelder det implementerte delprosjektet ”Estetikk og 
matkultur” (i samarbeid med kjøkkensjef og ernæringsfysiolog), som spesielt har betydning for 
indikatoren ”Standard” og for generell pasienttilfredshet. 
 
Som nevnt scorer sykehusene generelt dårlig på pasientens opplevelse av informasjonen de får om 
tiden etter oppholdet, ”Utskrivning”. De tre sengepostene i KirOrt har allerede innført en prosedyre 
for velkomstsamtale8 for alle pasienter som legges inn. Målet er å sikre at pasientene får nødvendig 
informasjon, og å avstemme forventninger til oppholdet. I tillegg jobbes det nå med å strukturere 
pasientforløpet utreisedagen. Som en del av dette arbeidet skal en standardisert 
utskrivningssamtale9 også innfases.  
 
KirOrt har innført en lokal pasienttilfredshetsundersøkelse, men har ennå ikke nok data til å kunne 
registrere om tiltakene har hatt effekt så langt. Pilotprosjektet i KirOrt vil bli evaluert i begynnelsen 
av 2016. Tilsvarende prosjekter/driftstiltak vil da kunne vurderes implementert i det øvrige 
sykehuset. 

Direktørens vurdering  
Direktøren tar årets rapportering av PasOpp-resultater til etterretning. For foretaket registreres det 
en liten bedring i indikatoren «standard» som i stor grad kan tilskrives innflytting i nytt sykehus i 
Vesterålen.  
 
Direktøren er ikke fornøyd med at NLSH Bodø får bare to av fem mulige stjerner i den nye 
totalvurderingen, og heller ikke med at det er liten bevegelse framover når det gjelder de fem 
dårligste indikatorene. Samtidig betyr dette at det er her vi kan hente mest i årene framover. 
 
Direktøren er tilfreds med prosjektet ”Et vennlig sykehus”, som man forventer vil bidra til at 
pasientenes opplevelse av tjenester ved Nordlandssykehuset blir gjennomgående positiv, og vil 
følge utviklingen av resultatindikatorene med interesse i årene framover. 
 
Direktøren er tilfreds med at pasientene i Vesterålen nå har en markant bedre opplevelse av tilbudet 
fra Nordlandssykehuset. Det er forventet at også pasientene i Bodø vil oppleve en forbedring i 
tilbudet når utbyggingsprosessen er ferdig og det nye sykehuset tas i bruk fullt ut, etter den 
planlagte kliniske sentermodellen som lå til grunn forut byggeprosjektet. 

8 PR35965 Velkomstsamtale med sjekkliste 
9 PR37754 Utreisesamtale (ikke utgitt pr. d.d) 
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Innstilling til vedtak  
 
1. Styret tar saken til orientering  
 
 
 
 
Avstemming:  
 
Vedtak: 
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Vedlegg 1 Score på enkeltindikatorer for landet, Nordlandssykehuset, Bodø, Vesterålen og 
Lofoten 
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Vedlegg 2. Spørreskjema med alle indikatorspørsmålene10 

 

10 Hele spørreskjemaet finnes som vedlegg i alle Pasopp rapportene fra kunnskapssenteret, 
http://www.kunnskapssenteret.no/serier/passopp-rapporter  
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