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PASOPP-2020 Pasienterfaringer etter somatisk døgnopphold   

 

Det er utarbeidet en rapport for PASOPP 2020 som beskriver resultater nasjonalt og for hvert 
enkelt helseforetak. Sammenlignet med 2019 er det en forbedring av resultatene på flere 
områder for Sykehuset Østfold.  

 
 

Forslag til vedtak:  

Styret tar rapporten fra PASOPP 2020 til orientering. 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 24.01.2022 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
Vedlegg:  1. Presentasjon 

2. Rapport PasOpp 2020 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjoner 

Det må gjennomføres systematiske tiltak for å oppnå bedre resultatet når pasientene melder 
tilbake om sine erfaringer etter døgnopphold i Sykehuset Østfold (SØ). Ved å oppsummere 
oppholdet for pasienten ved utskrivelse, kan det bedre opplevelsen knyttet til kommunikasjon om 
behandling og oppfølging, og informasjonen kan formidles både muntlig og skriftlig.  
 

2. Faktabeskrivelse 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å gjennomføre fem 
årlige målinger blant somatiske døgnpasienter 2019-2023, og undersøkelsen fra 2020 er den andre 
i rekken. 
 

Pasientundersøkelsen sendes til et tilfeldig uttrekk av 400 pasienter. Disse ble utskrevet fra 
sykehus etter døgnopphold i august, september og oktober 2020. Psykiatriske pasienter, barn 
samt føde-barsel er ikke inkludert. 
 

Det er utarbeidet en rapport for 2020 som beskriver nasjonale resultater, og institusjonsrapporter 
som beskriver resultatene fra hvert enkelt helseforetak. For SØ svarte 211 av de 400 som mottok 
spørreundersøkelsen, en svarprosent på 55, det samme som i 2019. 
 

Undersøkelsen har 9 indikatorområder som beskriver ulike sider ved sykehusoppholdet, deriblant 
pleiepersonalet, legene, informasjon, organisering, pårørende, utstyrs- og bygningsstandard, 
utskriving, samhandling og ventetid. Sammenlignet med 2019 er det en positiv utvikling i 
resultatene på flere områder, men ikke vesentlige endringer for SØ. Ivaretakelse av og informasjon 
til pasienters pårørende var det området som hadde negativ utvikling både lokalt og nasjonalt. 
Resultatet her må vurderes i lys av restriksjonene knyttet til pandemien. 
 

Resultatene viser at både SØ og andre sykehus har behov for å forbedre praksis knyttet til 
utskrivning og samhandling. Systematiske forbedringstiltak med strukturert utskrivningssamtale 
kan gi økt kvalitet på dette området. 
 

Det ble også regnet ut en skår for pasientopplevd pasientsikkerhet. Pasientene gir generelt relativt 
gode tilbakemeldinger, men SØ skårer under landsgjennomsnittet. Skåren for pasientsikkerhet blir 
regnet ut på grunnlag av svarene på 12 enkeltspørsmål. Denne indikatoren forteller hvor stor 
prosentandel av de avgitte svarene som gir en positiv beskrivelse av pasientsikkerheten under 
sykehusoppholdet. 
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Det er positivt med forbedring av resultatet på flere av indikatorene, men det er kun når det 
gjelder standard på bygninger og utstyr at sykehuset skårer over landsgjennomsnittet.  SØs 
ambisjon skal være å oppnå resultater over landsgjennomsnittet for alle indikatorområder.  
 


