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Resultater fra omdømmemålingen 2016 

 
Befolkningen knyttet til Helse Stavangers opptaksområde, har stor tillit at de får god 
helsehjelp og behandling ved sykehuset.  
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Pasienter og pårørende gir høye karakterer til måten de blir mottatt på, mens ventetider og 
kommunikasjonen til pasienter og pårørende blir vurdert lavest. I løpet av de tre årene Helse 
Vest har gjennomført denne telefonundersøkelsen, har det vært små endringer i resultatene 
for ulike forhold. Helse Stavanger ligger høyt i regionen og med et gjennomsnitt på 4.1 (der 5 
er høyest). 
 
I omdømmesammenheng er det lange ventetider som slår mest negativt ut for Helse 
Stavanger blant foretakene i Helse Vest. Vurderingen 3.1 er så vidt en forbedring fra i fjor, og 
det er stykke fram til at tiltakene som er igangsatt får positive utslag som virkelig monner. 

 
Andre tydelige forbedringsområder er kommunikasjon med pasienter og pårørende, samt 
hvordan Helse Stavanger framstår som forvaltningsorgan. I likhet med de andre foretakene i 
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Helse Vest, skårer Helse Stavanger dårlig på «Har god ledelse» (3.5), «Er godt organisert» 
(3.5) og «Forvalter offentlige midler på en god måte» (3.6). 
Omdømme er en viktig faktor som i stort gir svar på bevegelser i befolkningen knyttet til 
tillit. Helse Stavanger skårer fortsatt stabilt høy (4.1) på spørsmål om hvor fornøyd de er 
samlet sett med sitt sykehustilbud. Her ligger SUS klart høyere enn både Helse Førde og 
Helse Fonna. 
 
Fakta: Omdømmemålingen som er gjennomført av selskapet Epinion for tredje året på rad. 
Det er totalt gjennomført 1994 intervjuer med privatpersoner over 18 år. Av disse er 595 
intervjuer gjennomført i Helse Stavangers opptaksområde. Undersøkelsen omfatter både 
pasienter som har vært til behandling og personer som ikke har vært til behandling. 
Undersøkelsen er gjennomført i uke 41-43 i 2016. 
 
 
 

 


