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Forslag til vedtak 

1. Styret er godt fornøyd med resultater fra Sunnaas pasienttilfredshetsundersøkelse i 2018. 
2. Styret ber administrerende direktør følge opp de tilbakemeldinger og forbedringsområder som er 

gitt til sykehuset i den interne pasienttilfredshetsundersøkelsen i 2018.  
 
 

Sammendrag og konklusjoner 
Alle pasienter som innlegges på Sunnaas sykehus HF bes ved utreise og etter poliklinisk konsultasjon om å 
gi tilbakemeldinger på tilbudet til sykehuset.  
 
Sunnaas pasienttilfredshetsundersøkelse gjennomføres kontinuerlig, og det tas ut i tertialvise og årlige 
resultater. Styret i Sunnaas sykehus presenteres årlig for resultater fra undersøkelsen.  Periodisk 
orientering om status gis til styret tertialvis gjennom Ledelsen gjennomgåelse (LGG). 
 
Det er utformet 5 ulike skjema til undersøkelsen, som er tilpasset de ulike oppholdene: 

• Barn (0-5 år) og deres pårørende 
• Barn og unge (6-18 år) og deres pårørende 
• Primærrehabilitering 
• Oppfølging og vurdering 
• Poliklinikk 

 
Målet er at 90 % av alle pasienter skal være tilfredse med det tilbudet som gis.  
 
Tabellen viser tilbakemelding (svarer fornøyd eller svært fornøyd) på spørsmålet «Alt i alt hvor fornøyd er 
du med tilbudet du fikk på Sunnaas sykehus?» 
Skjema 2017 2018 
Barn (0-5 år) og deres pårørende 100 % ingen tilbakemeldinger 
Barn og unge (6-18 år) og deres pårørende 88 % 91 % 
Primærrehabilitering 93 % 91 % 
Oppfølging og vurdering 89 % 92 % 
Poliklinikk 99 % 94 % 
 
Hver avdeling bruker tilbakemeldingene i det kontinuerlige forbedringsarbeidet, og sykehuset er tilfreds 
med den positive utviklingen fra 2017 til 2018. I 2018 ligger pasienttilfredsheten i sykehuset på et stabilt 
godt nivå.  
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Noen tilbakemeldinger fra pasienter som har vært innlagt 
 
Barn og unge (6-18 år) 

• 95 % av pasientene opplevde å bli mottatt på en god måte da de ankom sykehuset 
• 96,7 % av pasientene uttrykker at «de som jobbet sammen med deg har fulgt timeplanen din» 
• 83,9 % av pasientene uttrykker at de fikk være med på å bestemme hva de skulle gjøre i 

treningstimene 
• 50,8 % av pasientene uttrykker at maten var god 
• 96,5 % av pasientene utrykker at de har følt seg trygg under sykehusoppholdet 

 
Primærrehabilitering 

• 91,5 % av pasientene opplevde å bli mottatt på en god måte da de ankom sykehuset 
• 74,6 % av pasientene opplevde å nå de målene som ble utarbeidet sammen med 

rehabiliteringsteamet 
• 96,3 % av pasienter innlagt til primærrehabilitering utrykker at de har følt seg trygg under 

sykehusoppholdet 
• 69.7 % av pasientene uttrykker at maten var tilfredsstillende 
• 81,2 % av pasientene uttrykker at de opplevde at utskrivelsen var godt planlagt 
• 42,7 % av pasientene uttrykker at det ikke var aktuelt å finne informasjon på våre nettsider 

 
Vurdering og oppfølging 

• 92,2 % av pasientene opplevede å bli mottatt på en god måte de de ankom sykehuset 
• 95,7 % av pasientene har ført seg trygg under sykehusoppholdet 
• 84,1 % av pasienter uttrykker at maten var tilfredsstillende 
• 40,5 % av pasientene uttrykker at det ikke var aktuelt å finne informasjon på våre nettsider 

 
Svarprosent 
Det er et mål at 60 % av pasienter innlagt i sykehuset skal svare på undersøkelsen. Resultatet i 2018 var en 
svarprosent på 48. Det er under måltallet. Det er iverksatt ulike tiltak for å øke svarprosenten, uten at det 
har hatt særlig effekt. Et tiltak som iverksettes fra 2019, er innføring av visittkort som inneholder en QR-
kode. Gjennom å skanne denne, kommer pasienten direkte til undersøkelsen. Bruk av QR-kode vil ivareta 
personvern og bidra til å sikre anonym gjennomføring av undersøkelsen.  Det er frivilling å svare på 
undersøkelsen. 
 
 
Bakgrunn for saken  
Sunnaas pasienttilfredshetsundersøkelse ble innført som en kontinuerlig ordning fra 1. januar 2005, og var 
da et samarbeidsprosjekt mellom sykehuset og brukerutvalget.  Spørsmålene i undersøkelsen blir evaluert 
hvert 3. år, og denne perioden avsluttes i 2018.  
 
Høsten 2018 ble gjeldende pasienttilfredshetsundersøkelse evaluert. Oppdatere skjema ble etter en 
omfattende innspillsrunde, innført fra 01.01.2019. Undersøkelsen skifter navn til Sunnaas 
brukerundersøkelse. 
 
Alle pasienter inviteres til å svare på undersøkelsen. Unntak gjelder for de pasienter som kun har vært 
innlagt til en overnatting, eller som på grunn av sin kognitive svikt ikke har mulighet til å gi 
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tilbakemeldinger. Pasientene bes om å gi sine tilbakemeldinger i løpet av siste uken av oppholdet.  
Resultatene brukes systematisk i forbedringsarbeidet i de ulike avdelingene og enhetene.  
 
Skjematikken evalueres hvert 3. år, og undersøkelsen i perioden 2016 - 2018 har bestått av 5 ulike skjema 
som er tilpasset de ulike oppholdene: 

• Barn (0-5 år) og deres pårørende 
• Barn og unge (6-18 år) og deres pårørende 
• Primærrehabilitering 
• Oppfølging og vurdering 
• Poliklinikk 

 
Pasientene og pårørende kan gi skriftlige kommentarer til hvert av spørsmålene i undersøkelsen. Det er 
mange positive tilbakemeldinger, samt viktige innspill til forbedringsarbeidet som pågår i de enkelte 
kliniske avdelinger og i avdelinger som yter service inn mot pasientbehandlingen.  
 
Et av målene for Sunnaas sykehus HF er å bedre pasientens opplevelse av utskrivningsprosessen.   
«I sykehusets interne pasienttilfredshetsundersøkelse uttrykker minst ni av ti pasienter at de opplever en 
godt planlagt utskrivelse».  I 2018 svarte 260 av pasientene innlagt til primærrehabilitering på dette 
spørsmålet. Tilbakemeldingene viser at åtte av ti primærpasienter opplever utskrivelsen som godt planlagt, 
som er en moderat økning fra 2017. Resultatet er under måltallet som er på 90%, og ytterligere 
forbedringstiltak skal iverksettes. 
 
Resultatene fra pasienttilfredshetsundersøkelsen gjøres kjent for pasienter, ansatte og interessenter 
gjennom: 

• Brukerutvalget 
• Årlig resultatinformasjon/kvalitetsrapport 
• Pasientallmøter 
• Presentasjon i allmøter og i møtefora på alle nivå i sykehuset, inkl. sykehusets styre 
• Faktaark til oppslag i avdelingene 

 
Utvikling av utvalgte områder i Sunnaas pasienttilfredshetsundersøkelse 2016 – 2018 vises i vedlagte 
presentasjon. 
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