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Administrerende direktørs orientering til styret nr.1/2018 pkt. 10 

Formålet med PasOpp-undersøkelser er å fremskaffe systematisk informasjon om pasienters 
erfaringer med ulike områder innen helsetjenesten som ledd i faglig kvalitetsforbedring, 
virksomhetsstyring, støtte til forbrukervalg og samfunnsmessig legitimering og kontroll. 
Undersøkelsene gjennomføres på oppdrag fra Helsedirektoratet. 
 
Folkehelseinstituttet, seksjon for brukeropplevd kvalitet publiserte i oktober og desember 2017 
tre PasOpp-rapporter. 
 
Pasientene mer fornøyd med miljøet enn behandlingen 
Pasienters erfaringer med døgnopphold innen psykisk helsevern i 2016. 
Undersøkelsen ble gjennomført i uke 49 i 2016 og alle pasienter innlagt på undersøkelsesdagen 
fikk utlevert spørreskjema. Totalt var det 120 svar fra Helse Stavanger, noe som gir en 
svarprosent på 71. (Nasjonal svarprosent var 73). Rapportene viser resultater på indikatorene 
Miljøet, Pasientorientering og Utbytte i tillegg til at resultat også vises for enkeltspørsmål. Det er 
utarbeidet rapporter på nasjonalt nivå, RHF, HF og avdelingsnivå. Helse Stavanger avviker ikke 
fra landsgjennomsnittet på noen av indikatorene 
 
Miljøet det beste med rusinstitusjonene 
Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 
2017. 
Undersøkelsen ble gjennomført i uke 10 i 2017. På undersøkelsesdagen fikk alle pasienter som 
var til stede og som ønsket å delta konvolutt med spørreskjema. Alt i alt fikk vi inn 32 svar fra 
pasienter i Helse Stavanger, noe som tilsvarer svarprosent på 86. (Nasjonal svarprosent var 
90,6) 
Rapportene viser resultater på indikatorene Miljøet, Pasientorientering og Utbytte i tillegg til at 
resultat også vises for enkeltspørsmål. Det er utarbeidet rapporter på nasjonalt nivå, RHF, HF og 
avdelingsnivå. Helse Stavanger avviker ikke fra landsgjennomsnittet på noen av indikatorene. 
 
Fødende sine erfaringer med barseloppholdet varierer 
Brukererfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2016. Folkehelseinstituttet gjennomførte i 
2017 en brukererfaringsundersøkelse blant kvinner som hadde født i siste kvartal 2016 



I alt kom det inn 173 svar fra pasienter ved Helse Stavanger HF, noe som tilsvarer en 
svarprosent på 44. (Nasjonal svarprosent var 45,3). Rapportene viser resultater på åtte følgende 
indikatorer og på enkeltspørsmål. 

 Relasjon til personellet ved fødeavdelingen 
 Rammer og organisering ved fødeavdelingen 
 Ivaretakelse av partneren ved fødeavdeling 
 Relasjon til personellet under barseloppholdet 
 Informasjon om kvinnens helse under barseloppholdet 
 Informasjon om barnet under barseloppholdet 
 Rammer og organisering under barseloppholdet 
 Ivaretakelse av partneren under barseloppholdet 

 
Helse Stavanger avviker ikke fra landsgjennomsnittet på noen indikatorer, men har en 
signifikant positiv endring på to indikatorer. 
 
Det er utarbeidet rapporter på nasjonalt nivå, RHF, HF og avdelingsnivå. 
 
 
 
Vedlegg: 
PasOpp rapport Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2017  
PasOpp rapport Psykisk helsevern 2016 
PasOpp rapport Fødsels- og barselomsorgen 2016 
 
Rapporter på alle nivå er tilgjengelig på Folkehelseinstituttet sine sider. 
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