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1. Hva saken gjelder 

 
Resultater fra Sunnaas sykehus brukerundersøkelsen for 2022 er ferdigstilt. Svarprosent 
inneliggende: er 44 %. Resultatene holder seg på et stabilt høyt nivå. 
Hensikten med saken er å orientere styret om utvalgte resultater fra undersøkelsen, samt 
forbedrings- og bevaringsområder som er identifisert. 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  

 
I underkant av halvparten av de inneliggende pasientene svarte på undersøkelsen i 2022. 
Resultatene holder seg på et stabilt høyt nivå. Sykehuset tar nå med seg funnene i bevarings- og 
forbedringsarbeid i de ulike avdelinger og enheter.  
 
Bevaringsområder 
Mer enn 90 % av brukerne svarer at de i stor grad/svært stor grad 

 Er fornøyd med tilbudet ved Sunnaas sykehus  
 Har følt seg trygg under oppholdet 
 Ble mottatt på en god måte ved ankomst 

Dette er resultater som er stabile over tid, og som er viktige bevaringsområder 
 
Forbedringsområder 

 På spørsmål om maten, svarer 70 % av alle inneliggende voksne at maten i stor grad eller 
svært stor grad var tilfredsstillende. 21 % av pasientene svarer at de i noen grad er fornøyde 
med mattilbudet. Tilfredshet mat har gått ned med 6 % sammenlignet med 2021. Det er noe 
variasjon mellom avdelingene på dette spørsmålet. I 2022 har tilfredshet mat hatt en 
tertialvis nedgang fra 78 % i 1. tertial til 64 % i 3. tertial.  
 
Sykehuset følger fortløpende opp uønskede hendelser innenfor kategorien mat, i samarbeid 
med leverandør. I tillegg er prosjektet «Fremtidens matomsorg» startet opp med hensikt å 
forbedre mattilbudet. 

 

 På spørsmål om målene som var satt sammen med pasienten ble oppnådd, svarer 63 % i stor 
grad eller svært stor grad. 16 prosent svarer at det ikke ble utarbeidet mål sammen med 
dem under oppholdet. 
I primæravdelingene svarer 74 prosent i stor grad og i svært stor grad, og 6 prosent svarer at 
det ikke ble utarbeidet mål. Ved oppfølging/vurdering/kontroll-avdelingene er resultatet 55 
prosent tilfredshet og 22 prosent svarer at det ikke ble utarbeidet mål. Sykehuset ser 
potensial for forbedring når det gjelder pasientenes opplevelse av å nå mål.  

 
Innovasjonspartnerskapet MAP er allerede godt i gang med å utvikle en digital løsning, blant 
annet av pasientens målplan. Målet er både å effektivisere den kliniske arbeidsflyten for 
helsepersonell, og gi pasienten et betydelig større eierskap til egen rehabiliteringsprosess. 
 

 På spørsmålet fikk dine pårørende tilpasset informasjon og opplæring, svarer 34 % i stor grad 
og i svært stor grad. Dette er en økning på 4 % fra 2021. 12 % svarer i noen grad, og 39 % 
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svarer vet ikke/ikke aktuelt. Klinikkledelsen ønsker å forbedre dette området, og det er flere 
avdelinger som har påstartet forbedring av informasjon og opplæring til pårørende. 

3. Administrerende direktørs anbefaling 

 
Administrerende direktør vurderer utvalgte bevarings- og forbedringsområder som 
hensiktsmessige, og anbefaler at styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 


