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Bakgrunn for PasOpp

• Kunnskapssenteret gjennomfører en årlig 
nasjonal brukererfaringsundersøkelse 
blant voksne døgnpasienter ved 
somatiske sykehus. 400 pasienter ved 61 
somatiske sykehus trekkes ut tilfeldig, 
med en svarprosent på om lag 60. 

• 9 indikatorer basert på pasienterfaringer 
samles i en totalskåre; totalvurdering av 
pasienterfaringer sammenlignet med 
andre sykehus. Det er etablert et intervall 
fra 1 til 5 der 5 er best.

• I tillegg undersøkes pasientopplevd 
pasientsikkerhet basert på 12 spørsmål 
om forekomst av ulike negative hendelser. 
Disse slås sammen til en 
pasientsikkerhetsindikator der intervallet 
går fra 1 til 100, der 100 er best.

• Målingene er gjort hvert år siden 2011. 

• Grunnet endringer i utformingen av 
undersøkelsen underveis vil vi kun se på 
resultatene for hhv UNN Narvik, Harstad 
og Tromsø for årene 2014-15 i denne 
rapporten.



Resultater UNN HF

• I totalvurderingen av pasienterfaringer 
skårer UNN Narvik 2 (av 5) både i 2014 og 
i 2015. UNN Harstad og Tromsø skårer 3 
(av 5) begge år. 

• Det er særlig to områder der UNN Narvik 
skårer signifikant lavere enn de andre to, 
og ifht landsgjennomsnittet. Dette gjelder 
informasjon ved utskrivning og ventetid. 

• Det er særlig to områder der UNN Narvik 
har oppnådd signifikant forbedring i 
perioden 2011-2016. Dette gjelder 
området pleiepersonalet (opplevelsen av 
å være ivaretatt) og området standarder 
(som omfatter utstyr, romstandard ol).

• På pasientsikkerhetsindikatorer skårer alle 
tre UNN sykehusene hhv 85 i 2014 og 87 i 
2015. 

• Når det gjelder UNN Narvik var det ingen 
enkeltområder med signifikant endring 
fra 2014 til 2015.



Trygg kirurgi og postoperative sårinfeksjoner 2013-2016. Kilde Tonje Drecker. 10.11.2016

Bruk av sjekkliste viser til operasjoner der alle deler av den kirurgiske sjekklisten er brukt, da dette er et krav fra 
det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. 
Utregning: Antall operasjoner der alle tre deler av sjekklisten er dokumentert brukt/alle operasjoner x 100. Vi 
inkluderer både ø-hjelp og elektive. 


