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Administrerende direktørs orientering til styret nr. 4 

Respons analyse gjennomførte i perioden 11.-24. mai en befolkningsundersøkelse på 
oppdrag av Helse Vest RHF. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge 
befolkningens tiltro til at de vil få den sykehusbehandlingen de trenger, samt kartlegge 
spørsmål angående kommunikasjon fra spesialisthelsetjenesten i løpet av de siste 12 
måneder. Undersøkelsen inkluderer også omdømmerelaterte påstander om sykehuset i 
området der de bor. Resultat fra undersøkelsen er sammenlignet med resultat fra en 
tilsvarende måling utført i mars 2020. Deler av resultatene er brutt ned på foretaksnivå, 
antall respondenter i Helse Stavanger-området er 500.  
 
Det er brukt en 1-5 skala, der resultater fra 3,75-4,5 vurderes som bra, og resultater 
over 4,5 vurderes som svært bra.  
 
Det er verdt å merke seg både at resultatene gjennomgående er positive for alle 
sykehusene i Helse Vest 
 

 Helse Stavanger ligger på gjennomsnitt eller over gjennomsnitt i Helse Vest på de 
fleste spørsmålene. Unntaket er spørsmålet knyttet til Hvor fornøyd har du alt i 
alt vært med følgende knyttet til din erfaring som pasient i perioden? (s.21) Der 
ligger Helse Stavanger under gjennomsnittet på samtlige spørsmål. Det er verdt å 
merke seg at på tilsvarende spørsmål til personer med erfaring som pårørende i 
perioden, ligger Stavanger likt eller over gjennomsnitt (s. 25)  

 
 Det er verdt å merke seg at Helse Stavanger scorer best i Helse Vest på følgende 

to spørsmål som er nye av året: «Sykehuset framstår som troverdig i media» og 
«Sykehuset viser åpenhet i media».  

 
Resultatene vil bli brukt i videre arbeid med den nye kommunikasjonsstrategien for SUS 
2021-2024, og er særlig relevante knyttet til to av satsingsområdene i strategiperioden: 
helhetlig pasientkommunikasjon og åpenhet og ytringsklima.  
 
 
Vedlegg: Befolkningsundersøkelse for Helse Vest RHF, mai 2021 


