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Sak 05/16 Resultater pasienttilfredshet 2015 
 
 
Forslag til vedtak 
Resultatet av pasienttilfredshetsundersøkelsen 2015 tas til etterretning  
 
Bakgrunn for saken  
Pasienttilfredshetsundersøkelse ble innført som en kontinuerlig ordning fra 1. januar 2005 og er et 
samarbeidsprosjekt mellom Sunnaas Sykehus HF og brukerutvalget. Sunnaas Sykehus HF har 
gjennomført elektroniske pasienttilfredshetsundersøkelser siden 2010.  
Undersøkelsen gjennomføres kontinuerlig og det tas ut tertialvise og årlige resultater. Resultatene 
brukes i det lokale forbedringsarbeidet i de ulike avdelingene og enhetene.   
 
Alle pasienter skal i prinsippet inngå i undersøkelsen, men fra 2014 blir pasienter som kun har en 
overnatting, eller pasienter som på grunn av sin kognitive svikt ikke har mulighet for å gi 
tilbakemeldinger, ikke inkludert.  
Pasientene blir oppfordret til å svare på undersøkelsen i løpet av siste uken av oppholdet. 
Undersøkelsen består av 15 spørsmål og pasienten kan gi kommentarer til slutt i undersøkelsen.   
 
Sunnaas sykehus HF har gjennomført intern pasienttilfredshetsundersøkelse med de samme 
spørsmålene i en treårsperiode fra og med 2013 til og med 2015.  
 
Fra og med 2016 er det utformet en ny pasienttilfredshetsundersøkelse med alderstilpassete 
spørreskjema og spørreskjema som er tilpasset sykehusets ulike behandlingstilbud.   
det. Barn er gitt muligheten til å svare på tilpasset skjema. 
 
Svarprosent og tilfredshet siste tre år  
Måltallet på svarprosenten er 60, og resultatene er: 

 2013:  62,1 % (1433 voksne) 

 2014:  57,9 % (1375 voksne) 

 2015:  43 % (1055 voksne) 
 
Måltallet for tilfredshet er 92 %, og resultatene viser: 
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 2013:  91 % 

 2014:  92 % 

 2015:  90,5 % 
 
Resultatene av undersøkelsen for 2015  
Pasientene gir positive tilbakemeldinger, spesielt innen områdene mottakelsen, 
rehabiliteringsteamets oppfølging av avtaler, trygghet og en samlet totalvurdering av oppholdet.  
 
Pasientene gir tilbakemelding på forbedringsområder som mattilbudet, informasjon om sykdom 
eller skade, planlegging av utskrivelse, tilgjengelige treningslokaler på ettermiddager og i helger, 
samt opplevelsen av kvaliteten på utstyret.    
 
Resultatene fra pasienttilfredshetsundersøkelsen 2015 gjøres kjent for pasienter, ansatte og 
interessenter gjennom: 
 

 Brukerutvalget  

 På informasjonsskjermer i avdelingen og i resepsjonsområdet (utvalgte områder)  

 Årlig i kvalitetsrapporten for utvalgte områder 

 Presentasjon i allmøter og i alle møtefora på alle nivå i organisasjonen , samt sykehusets 
styre 

 
Det er gitt mange interessante kommentarer og konstruktive tilbakemeldinger som gir et godt 
grunnlag for det videre forbedringsarbeid i de ulike enheter og avdelingene. Følgende 
forbedringsområder er identifisert i 2015:   
 

 Øke svarprosenten  

 Informasjon om skade/ egen sykdom  

 Forberedelse til utskrivelse 
 
Det vises videre til presentasjon i møtet med trend for svarprosent og tilfredshet siste tre år, samt 
resultat for 2015 og det pågående forbedringsarbeid.  
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Vedlegg: Presentasjon av undersøkelsen og forbedringsarbeid  
 


