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Trykt vedlegg: 

• Vedlegg 1 Score på enkeltindikatorer for landet, Nordlandssykehuset, Bodø, Lofoten og 
Vesterålen 

• Vedlegg 2 Rangering sykehus på 9 indikatorer  
• Vedlegg 3 Utvikling av alle indikatorene 2011 – 2016 for Nordlandssykehuset HF 

 
Ikke trykt vedlegg: 

• Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - 154; Resultater etter en nasjonal 
undersøkelse; Nordlandssykehuset HF 

• Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - 177; Resultater etter en nasjonal 
undersøkelse; Nordlandssykehuset Bodø 

• Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - 175; Resultater etter en nasjonal 
undersøkelse; Nordlandssykehuset Lofoten 

• Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - 176; Resultater etter en nasjonal 
undersøkelse; Nordlandssykehuset  

http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/pasienterfaringer-med-norske-sykehus-i-
2015.resultater-etter-en-nasjonal-undersokelse  

 

Innstilling til vedtak: 
Styret tar saken til orientering og gir sin tilslutning til de foreslåtte tiltak. 
 

Direktørens vurdering 
Det er betryggende at våre pasienter har en god opplevelse og føler trygghet i forhold til pleie og 
behandling de mottar av pleiepersonale og leger. Nordlandssykehuset har et forbedringspotensial 
når pasienter opplever at de må forholde seg til ulike pleiegrupper og leger i for stor grad. Det er 
også betryggende at pasientene opplever at deres pårørende blir tatt godt imot og får nødvendig 
informasjon, selv om Nordlandssykehuset også her har rom for forbedring. 
 
Det er til dels forståelig at Nordlandssykehuset i Bodø får dårlig tilbakemelding på standard på 
bygg og rom, herunder også renhold på grunn av utbyggingsaktiviteten, men det er mindre 
forståelig hvorfor Bodø scorer dårligere enn både Lofoten og Vesterålen på mat. Det er nedlagt et 
betydelig arbeid med mat og ernæring, og vi mottok forbedringsprisen for 2. kvartal fra HN nettopp 
for vårt arbeid med bedring av matkvalitet. Direktøren forventer at dette arbeidet gir effekter etter at 
spredning til hele foretaket er gjennomført.  
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Det som på ingen måte er tilfredsstillende er at pasientene føler seg dårlig ivaretatt ved utskriving 
og at de har en dårlig opplevelse av Nordlandssykehusets samarbeid med fastleger, 
hjemmetjenesten og andre kommunale tjenester. Det er heller ikke tilfredsstillende at en økende 
gruppe pasienter synes de må vente for lenge på tilbud fra sykehuset. Direktøren er fornøyd med at 
pilotprosjektet «et vennlig sykehus» har hatt god effekt ved sengepostene i kirurgisk ortopedisk 
klinikk og at erfaringsoverføring fra dette arbeidet til øvrige klinikker nå er igangsatt. 
 
Nordlandssykehuset har nå igangsatt et større arbeid med strategisk utviklingsplan som forventes 
ferdigstilt i løpet av 2017. Direktøren forventer at resultatene fra de siste års PasOpp undersøkelser 
benyttes som en sentral del av underlaget i denne prosessen. For selv med de tiltak som er beskrevet 
i denne saken så er det fremdeles områder hvor Nordlandssykehuset har forbedringspotensial, så 
som samhandling med fastleger, hjemmetjeneste og andre kommunale tjenester.  
 

Bakgrunn 
Nasjonalt kunnskapssenter har siden 2011 gjennomført pasienttilfredshetsundersøkelser ved norske 
somatiske sykehus. Fra nyttår 2016 er dette videreført av Folkehelseinstituttet. Formålet er å 
formidle systematisk informasjon som kan brukes i kvalitetsforbedring og virksomhetsstyring. 
 
Det er stilt 53 spørsmål som er sammenstilt til 10 indikatorer: 

1. Pleiepersonalet – 7 spørsmål 
2. Legene – 7 spørsmål 
3. Informasjon – 3 spørsmål 
4. Organisering – 4 spørsmål 
5. Pårørende – 2 spørsmål 
6. Standard – 6 spørsmål 
7. Utskrivning – 2 spørsmål 
8. Samhandling – 2 spørsmål 
9. Ventetid – 1 spørsmål 
10. Pasientsikkerhet – 12 spørsmål 

 
Resultatene er vektet for å gjøre resultatene mest mulig representative for hele populasjonen av 
pasienter samt at det er foretatt korreksjoner for ulik pasientsammensetning (Pasienterfaringer med 
norske sykehus i 2015 - 154; Resultater etter en nasjonal undersøkelse; Nordlandssykehuset HF, 
side 7-8).  
 
Antall svar og svarprosent er som følger: 
Nordlandssykehuset HF: 565 (51 %) 
Nordlandssykehuset Bodø: 197 (52 %) 
Nordlandssykehuset Lofoten: 181 (49 %) 
Nordlandssykehuset Vesterålen: 187 (52 %) 
 
Det er foretatt en totalvurdering av pasienterfaring basert på indikatorene 1-9 ovenfor på 
sykehusnivå men ikke på HF og RHF nivå. Denne scoren er beregnet på en cluster-analyse hvor 
sykehusene er delt inn i grupper og den dårligste gruppen får 1 poeng, den nest dårligste 2 poeng 
opp til den beste gruppen som får 5 poeng (Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015 - 177; 
Resultater etter en nasjonal undersøkelse; Nordlandssykehuset Bodø, side 7). 
 

Resultater 
Nordlandssykehuset Bodø ligger i den dårligste gruppen for totalvurdering av pasienterfaring med 1 
av 5 poeng. Nordlandssykehuset Lofoten og Nordlandssykehuset Vesterålen får 3 av 5 poeng. 
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Resultatene for norske sykehus har en spredning fra de beste (Feiringklinikken, Sykehuset Innlandet 
Tynset, Sørlandet sykehus, Flekkefjord) med en score på henholdsvis 80, 79 og 78 til de dårligste 
sykehusene (Nordlandssykehuset Bodø, Helgelandssykehuset Sandessjøen og klinikk Hammerfest) 
med en score på henholdsvis 64, 64 og 65. Nordlandssykehuset Bodø er med det nr 3 på listen målt 
nedenfra.  
 
En score over 70 er karakterisert som tilfredsstillende1. Gjennomsnittsscore for landet, 
Nordlandssykehuset HF, Nordlandssykehuset i Bodø, Lofoten og Vesterålen er vist i tabellen 
nedenfor. Benyttes en score på 70 som skille mellom tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende så er 
19 av 61 sykehus i landet ikke tilfredsstillende. Nordlandssykehuset Vesterålen får en score på 73 
og Nordlandssykehuset Lofoten på 72. 
 
Indikator Landet NLSH HF NLSH Bodø NLSH 

Lofoten 
NLSH 
Vesterålen 

Pleiepersonalet 77 74 73 79 78 
Legene 76 74 74 76 76 
Informasjon 73 69 68 73 74 
Organisering 68 66 65 70 71 
Pårørende 77 74 70 79 80 

 
Både nasjonalt og for Nordlandssykehuset HF er det særlig fire områder som må sies å ha et særlig 
forbedringspotensial; Organisering, Utskrivning, samhandling og ventetid. Samtlige lokasjoner i 
Nordlandssykehuset har en dårlig score på disse indikatorene. I tillegg har Nordlandssykehuset 
Bodø dårlig score på Informasjon og Standard. Nordlandssykehuset Lofoten og Nordlandssykehuset 
Vesterålen ligger gjennomgående på eller over nasjonalt snitt og for flere indikatorer er det Bodø 
som trekker ned. Dette gir seg utslag i sammenstillingen hvor Bodø får 1 av 5 poeng, og Lofoten og 
Vesterålen får 3 av 5. Det er gledelig at Nordlandssykehuset i Lofoten og Vesterålen ligger på en 
score over 70. Det at Bodø gjør det såpass dårlig er selvfølgelig skuffende, dog til dels forståelig. 
Nordlandsykehuset Bodø har vært i en kontinuerlig utbyggings- og ombyggingsfase siden 2007 
med stadige flyttinger og rokader. Dette sliter på personalet og kan muligens være en del av 
forklaringen på noe av variasjonen mellom lokasjonene. Men som gjennomgangen av resultatene 
nedenfor viser, så er det områder hvor det er et betydelig forbedringspotensial uavhengig av 
lokasjon. 
 
 
Standard 73 71 66 77 89 
Utskriving 58 55 54 60 59 
Samhandling 64 57 55 65 63 
Ventetid 65 60 59 71 63 

Tabell 1 Gjennomsnittscore for indikatorer 
 
For Nordlandssykehuset HF er det ingen signifikante endringer fra 2011 til 2015 (dvs resultat i 
2015 sett opp mot resultatet i 2011) med unntak av Ventetid (fra 78 til 60) hvor det er en signifikant 
nedgang. Fra 2014 til 2015 er det en signifikant bedring for indikatorene Pleiepersonalet (fra 70 til 
74), Legene (fra 70 til 74), Organisering (fra 62 til 66) og Standard (fra 64 til 71).  
Nordlandssykehuset Bodø har ingen signifikante endringer fra 2011 til 2015 og fra 2014 til 2015. 
Nordlandssykehuset Lofoten har en signifikant bedring for indikatorene Pleiepersonalet (fra 72 til 
79) og Pårørende (fra 75 til 79) for perioden 2011 til 2015 og ingen signifikante endringer fra 2014 
til 2015.  

1 Fornell, C. (1992) A National Customer Satisfaction Barometer; The Swedish experience, Journal 
of Marketing og Norsk kundebarometer: https://www.bi.no/forskning/norsk-kundebarometer/  
 
 
Styresak 072/16                            Møtedato:   9. september 2016                                                  3 

                                                 

https://www.bi.no/forskning/norsk-kundebarometer/


Nordlandssykehuset Vesterålen har ingen signifikante endringer fra 2014 til 2015. Fra 2011 til 2015 
er det signifikant bedring for indikatorene Pleiepersonalet (fra 71 til 78), Legene (fra 69 til 76), 
Informasjon (fra 66 til 74), Organisering (fra 64 til 71) og Standard (fra 62 til 89). 
 
Brukes en score på 70 som et skille på hvorvidt et resultat er tilfredsstillende så er 
Nordlandssykehuset HF over 70 på indikatorene Pleiepersonalet, Legene, Pårørende og Standard. 
Det vil si at score på indikatorene Informasjon, Organisering, Utskriving, samhandling og ventetid 
er under 70.  
For Nordlandssykehuset Bodø er indikatorene Pleiepersonalet, Legene og Pårørende på 70 eller 
over, de øvrige indikatorer ligger under 70. Nordlandssykehuset Lofoten scorer 70 eller mer på 
samtlige indikatorer med unntak av utskriving og samhandling. Nordlandssykehuset Vesterålen 
scorer over 70 på Pleiepersonalet, Legene, Informasjon, organisering, Pårørende og Standard. 
Utskriving, Samhandling og Ventetid ligger under 70.  
 
I tillegg til de 9 indikatorene ble det stilt 3 spørsmål under ”Andre vurderinger” resultatet av disse 
er gjengitt i tabell 2 nedenfor. 
 
Spørsmål Landet NLSH 

HF 
NLSH 
Bodø 

NLSH 
Lofoten 

NLSH 
Vesterålen 

Var pleien og behandlingen 
du fikk på sykehuset, alt i alt, 
tilfredsstillende? 

 
4,2 

 
4,1 

 
4 

 
4,3 

 
4,4 

Hvilket utbytte har du hatt, 
alt i alt, av behandlingen på 
sykehuset? 

 
4 

 
3,9 

 
3,8 

 
4 

 
4 

Har sykehuset gitt deg 
tilfredsstillende veiledning og 
opplæring når det gjelder din 
diagnose eller dine plager? 

 
3,7 

 
3,5 

 
3,4 

 
3,8 

 
3,7 

Tabell 2 Svar på tilleggsspørsmål2 
 
Dersom en tilfredsstillende score på 70 regnes om til en 1-5 skala vil det si at en score på 3,5 eller 
bedre er tilfredsstillende. Eneste score som ligger under 3,5 er NLSH Bodø med 3,4 på spørsmål om 
veiledning og opplæring ift diagnose eller plager. 
 
Pasientopplevd kvalitet er målt ved 12 spørsmål. Svarene har blitt justert slik at en positiv vurdering 
har fått verdien 1 og en negativ vurdering har fått verdien 0. Ulik de 9 andre indikatorene så er score 
på denne indikatoren gitt i prosentandel positive svar og omregnet til en gjennomsnittsscore 0-100, 
hvor 100 er best3. I tabellen nedenfor er score for pasientopplevd kvalitet for Landet, 
Nordlandssykehuset HF samt Nordlandssykehuset i Bodø, Lofoten og Vesterålen gjengitt. 
 
Indikator Landet NLSH HF NLSH Bodø NLSH 

Lofoten 
NLSH 
Vesterålen 

Pasientopplevd 
kvalitet 

87 84 83 87 86 

Tabell 3 Gjennomsnittscore for pasientopplevd kvalitet 
 

2 Gjennomsnittsscore, skala 1-5 hvor 5 er best. 
3 For en nærmere forklaring av utregning av gjennomsnittsscore, se Vedlegg C i Pasienterfaringer 
med norske sykehus i 2015 - 154; Resultater etter en nasjonal undersøkelse; Nordlandssykehuset 
HF, side 29 
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Eneste score hvor det er en signifikant endring fra 2014 til 2015 er for Vesterålen hvor det er en 
signifikant nedgang. Fra 2011 til 2015 er det ingen signifikante endringer. I PasOpp for 2014 hadde 
Vesterålen en score på 89. Det er ingen signifikante endringer på noen av de underliggende 12 
spørsmål, men det er gjennomgående noe svakere resultat på 8 av de 12 spørsmålene.  
 
 
Nedenfor presenteres en kort gjennomgang og vurdering av de ulike indikatorene. 
 
«Organisering» får gjennomgående dårlig score, og hvor Vesterålen får noe bedre tilbakemeldinger 
enn Bodø og Lofoten. Indikatoren omhandler om pasienten forholder seg til en fast gruppe 
pleiepersonale, om det er én lege som hadde hovedansvaret for pasienten, om opplevelsen av 
organiseringen av sykehusets arbeid og om opplevelsen av pasientens informasjon hadde kommet 
frem til rette vedkommende. Svarene fra pasientene tyder på at mange (13 % - 17 %) mener at de 
opplever å måtte forholde seg til ulike pleiegrupper og ulike leger. 19 % - 29 % svarer «I noen 
grad» på disse to spørsmålene. Opplevelsen av organiseringen av sykehusets arbeid og at viktig 
informasjon kommer til rett vedkommende får noe bedre tilbakemeldinger og ligger på et 
tilfredsstillende nivå (dvs over en score på 70 omregnet). «Velkomstsamtale» som er en del av «Et 
vennlig sykehus– oppmerksom vennlighet i NLSH somatikk» inkluderer en gjennomgang med 
pasienten av hva som vil skje under oppholdet, samt at pasienten vil få svar på de spørsmål 
vedkommende måtte ha. Dette vil sannsynligvis bidra til at pasientens forventinger blir kartlagt, og 
eventuelt justert i forhold til planlagt behandling. Dette forventes da å bidra til at pasienten for en 
bedre opplevelse av oppholdet og da også av forhold som dekkes av denne indikatoren. 
 
Spørsmål om «Utskriving» omhandler hva pasientene kan gjøre hjemme ved eventuelt tilbakefall og 
informasjon om påregnelige plager etter sykehusoppholdet. Score for alle lokasjoner er langt fra 
tilfredsstillende, og dette er det pasientene gir dårligst tilbakemelding på i nordlandssykehuset. I 
styresak 90-2015 var et av tiltakene uttesting i Kirurgisk ortopedisk klinikk blant annet om bruk av 
velkomstsamtale og utskrivningssamtale i prosjektet «Et vennlig sykehus – oppmerksom vennlighet 
i NLSH Bodø somatikk). Pasienttilfredshetsundersøkelser i kirurgisk ortopedisk klinikk viser at 
dette tiltaket har stor effekt på pasientenes opplevelse av både mottagelse og utskrivning fra 
sykehuset.  
 
Indikatoren «Samhandling» spør pasientene om samarbeidet mellom sykehuset og fastlegen og om 
samarbeidet mellom sykehuset og hjemmetjenesten/andre kommunale tjenester i forhold til det 
pasienten var innlagt for. Pasientene gir bedre tilbakemeldinger på dette i Lofoten og Vesterålen 
enn i Bodø. Det er ingen av lokasjonene som ligger på et tilfredsstillende nivå. Nordlandssykehuset 
har fått på plass elektroniske PLO meldinger (pleie og omsorgsmeldinger) til hjemmetjenesten. 
Dette er primært elektronisk samhandling mellom kommunal pleie og omsorgstjenesten og 
sykepleiertjenesten i spesialisthelsetjenesten. For at pleie og omsorgstjenesten skal motta epikrise 
må mottaker legges inn manuelt, og vi ser at det for ofte blir avglemt. Det er sendt inn 
endringsønske til DIPS, slik at for pasienter som er registrerte brukere av pleie og omsorgstjenesten, 
blir pleie og omsorgstjenesten satt inn som forslag til mottaker.  
Det avvikles årlig 2 erfaringsmøter med alle våre kjernekommuner. Her drøftes avvik og 
forbedringspunkter. Klinikkene deltar på møtene. Det skrives referat og klinikkene får de oversendt. 
Gjennomgangsutfordringer har vært manglende epikriser, ikke gode nok epikriser og noen ganger 
har pasienter kommet til kommunene uten forsvarlig forhåndsvarsel.  Det skal dog sies at antall 
avvik er betydelig redusert de siste par år. Vi kan anta at pasientene får kunnskap om disse 
manglene via fastlege eller annet nivå i kommunen.  
 
Indikatoren «Ventetid» omhandler bare ett spørsmål som kun er stilt til elektivt innlagte pasienter 
«Måtte du vente for å få et tilbud ved sykehuset?» Svaralternativene går fra «Nei» til «Ja, alt for 
lenge». For Nordlandssykehuset HF er dette den eneste indikatoren hvor det er en signifikant 
nedgang både for perioden 2011-2015 og 2014-2015. Det vil si at det er en stadig økende andel 

 
Styresak 072/16                            Møtedato:   9. september 2016                                                  5 



pasienter som opplever at de må vente for lenge for et tilbud fra sykehuset. Ingen av lokasjonene i 
Nordlandssykehuset ligger på et tilfredsstillende nivå. 
 
Selv om spørsmålet til ventetid er en subjektiv opplevelse hos pasienten og hvor hva pasienten 
svarer har en sammenheng med forventinger, så er det rom for forbedringer. Arbeidet med 
strategisk utviklingsplan og gjennomgang av ulike fagplaner vil benytte både reell og opplevd 
ventetid som underlag i arbeidet med å levere et tilbud til pasientene på en slik måte at det oppleves 
som pasientens helsetjeneste. 
 
Indikatoren «Informasjon» handler om informasjon om hvordan prøver og undersøkelser skal 
foregå, informasjon om resultatet av prøver og undersøkelser, samt tilstrekkelig informasjon om 
diagnose og plager. Resultatene her er tilfredsstillende men når 9-15 % svarer at dette er 
informasjon de ikke har fått eller at de «I liten grad» har fått, så er det rom for forbedring også for 
denne indikatoren. Også her vil arbeidet med strategisk utviklingsplan og tilhørende gjennomgang 
av fagplaner forventet å bidra til at samtlige pasienter svarer at de har fått tilstrekkelig informasjon.   
 
Spørsmål om «Pleiepersonalet» samt «Legene» viser at pasientene gjennomgående er fornøyd med 
den behandlingen de får. Pleiepersonale og leger snakker på en forståelig måte, viser omsorg, er 
interessert i pasienten og har tid til pasienten. Eneste spørsmål hvor svarene ligger under 70 
(omregnet fra 1-5 skala) er for pleiepersonale hvor 21 % av pasientene ved Nordlandssykehuset 
svarer at de «Ikke i det hele tatt» eller «I liten grad er tatt med på råd i spørsmål som omhandlet sin 
egen pleie. Her er Lofoten og Vesterålen noe bedre en Bodø med henholdsvis 18 % og 17 % mot 
Bodø 21 %. Her er det forventet at spredning av prosjektet «Et vennlig – oppmerksom vennlighet i 
NLSH somatikk» til alle somatiske klinikker vil bedre resultatene på denne indikatoren.  
 
Spørsmål om «Pårørende» handler om hvordan pasientene opplever at pårørende ble tatt imot av 
personalet og om det var enkelt for pårørende å få informasjon om pasienten under innleggelsen. 
Samtlige lokasjoner ligger på et tilfredsstillende nivå. 
 
Spørsmål om «Standard» handler om opplevelsen av tilstanden på sykehusets utstyr, tilstand på 
sykehuset, om rommet var tilfredsstillende, om mulighet for ro og hvile var tilfredsstillende, om 
maten var tilfredsstillende og om renholdet var tilfredsstillende. Etter at Vesterålen fikk nytt 
sykehus i 2014 har de fått særdeles gode tilbakemeldinger på alle disse spørsmålene hvor de som 
svarer «I stor grad» og «I svært stor grad» ligger fra 88 % til 96 %. Tilsvarende for Bodø er 51 % til 
72%. I Bodø er det spørsmål om tilstand på utstyr som får 72%. I Bodø er det 51% av inneliggende 
pasienter som svarer «I stor grad» eller i «svært stor grad» om rommet er tilfredsstillende. Gitt 
tilstanden på A/B blokken så bør ikke disse svarene være overraskende. Det som er overraskende er 
at også spørsmål om mat og renhold får en dårlig score i Bodø. Pasientene i både Lofoten og 
Vesterålen gir gjennomgående svært god tilbakemelding på mat og renhold. «Mat og estetikk», som 
er en del av «Et vennlig – oppmerksom vennlighet i NLSH somatikk» prosjektet samt 
ernæringsscreening har ført til gode resultater for pasientenes opplevelse i kirurgisk ortopedisk 
klinikk. Det er forventet at også her vil spredningen til øvrige klinikker bidra til en bedring av 
pasientenes opplevelse. 
 
«Pasientopplevd kvalitet» inneholder spørsmål om pasientene har opplevd administrative feil, 
kontroll av identitet, hvorvidt personalet har glemt å gi viktig informasjon, om pasienten fikk 
infeksjon under oppholdet, gjennomgang med pasient av medisinliste ved utskriving, hvorvidt 
viktig informasjon om pasienten hadde kommet frem til rett vedkommende, om pasienten ble påført 
unødig skade, hvorvidt pasienten fikk feil eller forsinket diagnose, opplevelse av feilmedisinering, 
opplevelse av mangelfull håndhygiene hos personale og om personalet tok hånd om eventuelle 
problemer på en tilfredsstillende måte. Her scorer alle tre lokasjoner i Nordlandssykehuset særdeles 
tilfredsstillende på alle spørsmål så nær som to, gjennomgang av medisinliste og håndtering av feil.  
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For Nordlandssykehuset HF svarte 40 % av pasientene at oppdatert medisinliste ikke ble 
gjennomgått med dem ved utskriving. Også her er det til dels betydelig forskjell mellom 
lokasjonene hvor 44 % i Bodø ikke har gjennomgått medisinliste ved utskriving mens de 
tilsvarende tall for Lofoten og Vesterålen er henholdsvis 28 % og 30 %. Nordlandssykehuset fikk 
våren 2015 Helse Nords kvalitetspris for samstemming av legemiddellister. Samstemming av 
legemiddellister kan skje ved innskriving, mens pasienten er innlagt og før utskrivelse av lege 
sammen med pasient. Følgelig kan det godt være at samstemming er foretatt, men at pasienten 
svarer at dette ikke har skjedd ved utskrivning. Spørsmålet her er tredelt; 1) Fikk pasienten med seg 
en oppdatert medisinliste ved utreise? 2) Er medisinlisten gjennomgått med pasienten 3) Når ble 
medisinlisten gjennomgått med pasienten. 
 
På spørsmålet «Hvis du opplevde feil eller unødig problem i forbindelse med sykehusoppholdet, tok 
personalet hånd om feilen på en tilfredsstillende måte?» Her svarer 43 % «Ikke i det hele tatt» og «I 
liten grad». På de øvrige spørsmål vil en omregnet score ligge i overkant av 80 på en 0-100 skala.  
 
 
Av 565 mottatte svar for Nordlandssykehuset er det 352 pasienter som har svart på spørsmålet om 
oppdatert liste ble gjennomgått ved utskrivelse. Hvorvidt de øvrige 213 pasienter har krysset av på 
«Ikke aktuelt» eller latt vær å svare vites ikke. Foretakets egen forventning er at alle pasienter skal 
ha med seg oppdatert medisinliste ved utreise.  Medisinlisten skal gjennomgås med alle pasienter 
det er relevant for, enten i løpet av oppholdet eller ved utreise.   
 

Tiltak 
Prosjektet «Et vennlig sykehus – oppmerksom vennlighet i NLSH Bodø somatikk» har hatt en 
pilotering i kirurgisk ortopedisk klinikk. Basert på de gode erfaringene fra prosjektet er det nå 
besluttet av direktør å påbegynne en prosess med øvrige klinikker med erfaringsoverføring av ulike 
verktøy. Prosessen har som mål å få tatt i bruk ulike konseptuelle verktøy (eksempelvis 
velkomstsamtaler og utskrivningssamtaler) som blir tilpasset til egne behov i de ulike sengepostene. 
Formålet med dette er å få en positiv utvikling på flere indikatorer, blant annet informasjon, 
organisering og utskriving.  
 
I arbeidet med årets PasOpp undersøkelse er det blitt tydelig at det er for stor variasjon i hvordan de 
ulike klinikker og enheter jobber med lokale tilfredshetsundersøkelser. Det vil derfor bli benyttet 
personalressurser sentralt for å koordinere, tilrettelegge og bistå klinikkene i planlegging, 
gjennomføring og oppfølgning av pasienttilfredshetsundersøkelser. Foretaket har også under 
planlegging kurs for egne ansatte i forbedringsarbeid, og det vil være fornuftig å koble dette mot 
personell i klinikkene som jobber med pasienttilfredshetsundersøkelser. 
 
Forskjeller i pasienters opplevelse av mat og renhold ved de ulike lokasjoner vil være gjenstand for 
videre analyser for å kunne sette inn de rette tiltak. Sykehuset i Lofoten har en tildels gammel 
bygningsmasse, akkurat som i Bodø. Allikevel så er det betydelige forskjeller i pasientenes 
opplevelse av mat, renhold, standard på rom og bygg, mulighet for ro og hvile. «Mat og estetikk» 
delen av prosjektet «Et vennlig – oppmerksom vennlighet i NLSH somatikk» har gitt gode 
resultater på sengepostene i Kirurgisk ortopedisk klinikk. En spredning av dette til resten av 
foretaket forventes å ha en positiv effekt på «utskrivning» og «standard» 
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Vedlegg 1 Score på enkeltindikatorer for landet, Nordlandssykehuset, Bodø, Lofoten og Vesterålen 
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Vedlegg 2 Rangering sykehus på 9 indikatorer4 

 
 
  

4 De 9 indikatorene er: Pleiepersonalet, Legene, Informasjon, Organisering, Pårørende, Standard, 
Utskriving, Samhandling og Ventetid 
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Klinikk Hammerfest
Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Nordlandssykehuset Bodø
Sykehuset Østfold

Klinikk Kirkenes
Molde sjukehus
Bærum sykehus

Aker sykehus
Stavanger universitetssjukehus

Haugesund sjukehus
Drammen sykehus

Helgelandssykehuset Mo I Rana
Akershus universitetssykehus

Førde sentralsjukehus
Klinikk Notodden

Sørlandet sykehus, Kristiansand
Helgelandssykehuset Mosjøen

Sykehuset Telemark Skien og Porsgrunn
UNN Narvik

Haukeland universitetssjukehus
Radiumhospitalet

Haraldsplass diakonale sykehus
Ålesund sjukehus

Ullevål sykehus
Diakonhjemmet sykehus

Sykehuset i Vestfold
Lovisenberg diakonale sykehus

Sykehuset Innlandet, Hamar
Rikshospitalet
UNN Harstad

Orkdal sykehus
Sykehuset Namsos

Sykehuset Innlandet Lillehammer
Sykehuset Innlandet Elverum

Sykehuset Innlandet Gjøvik
Stord sjukehus
Voss sjukehus

Haugesund Sanitetsfore- nings Revmatismesykehus
Kristiansund sjukehus

Nordlandssykehuset Lofoten
UNN Tromsø

Nordlandssykehuset Vesterålen
Sykehuset Levanger

Sørlandet sykehus, Arendal
Lærdal sjukehus

Sunnaas sykehus
St. Olavs Hospital

Sykehuset Innlandet Kongsvinger
Martina Hansens Hospital

Odda sjukehus
Nordfjord sjukehus
Kongsberg sykehus

Glittreklinikken
Revmatismesykehuset Lillehammer

Kysthospitalet i Hagevik
Volda sjukehus

Ringerike sykehus
Betanien Hospital

Sørlandet sykehus, Flekkefjord
Sykehuset Innlandet Tynset

Feiringklinikken

Totalscore
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Vedlegg 3 Utvikling av alle indikatorene 2011 – 2016 for Nordlandssykehuset HF 
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