
PASOPP 2020

Sykehuset Østfold

Pasienterfaringer høst 2020 
211 av 400 utsendte skjemaer ble besvart, 
dette gir svarprosent 55 (som i 2019)



PASOPP Nasjonal undersøkelse

Pasienter som ble utskrevet fra sykehus i august, 
september og oktober i 2020 

Psykiatriske pasienter, barn, samt føde-barsel ble 
holdt utenfor 

NPR uttrekk av 400 tilfeldige pasienter fra hvert 
sykehus svarte per papirskjema eller via Internett

Gjennomføres årlig 2019 - 2024



Svaralternativer

De fleste spørsmålene er besvart på en skala fra 1 til 5

1: Ikke i det hele tatt
2: I liten grad
3: I noen grad
4: I stor grad 
5: I svært stor grad



Pleiepersonalet
SØ 20 SØ 19 NO 20 NO 19

Snakket pleiepersonalet til deg slik at du forsto dem? 4.2 4 4.3 4.2 

Opplevde du at pleiepersonalet hadde omsorg for deg? 4.1 4 4.3 4.2 

Har du tillit til pleiepersonalets faglige dyktighet? 4.1 3.9 4.3 4.2 

Fikk du fortalt pleiepersonalet alt du mente var viktig 

om din tilstand? 

3.8 3.5 4 3.9 

Opplevde du at pleiepersonalet var interessert i din 

beskrivelse av egen situasjon? 

3.7 3.6 4 3.9 

Ble du tatt med på råd i spørsmål som omhandlet din 

pleie? 

3.2 3 3.5 3.4 

Hadde pleiepersonalet tid til deg når du trengte det? 3.8 3.5 4 3.9 



Legene
SØ 20 SØ 19 NO 20 NO 19

Snakket legene til deg slik at du forsto dem? 4 3.9 4.1 4.1 

Opplevde du at legene hadde omsorg for deg? 3.9 3.7 4 4 

Har du tillit til legenes faglige dyktighet? 4.1 3.9 4.3 4.2 

Hadde legene tid til deg når du trengte det? 3.4 3.4 3.7 3.7 

Fikk du fortalt legene alt du mente var viktig om din tilstand? 3.6 3.5 3.8 3.8 

Opplevde du at legene var interessert i din beskrivelse av egen 

situasjon? 

3.7 3.4 3.9 3.8 

Opplevde du at behandlingen var tilpasset din situasjon? 3.9 3.8 4.1 4.1 



Informasjon og organisering
SØ 20 SØ 19 NO 20 NO

19
Fikk du vite det du syntes var nødvendig om hvordan prøver og 

undersøkelser skulle foregå? 

3.7 3.7 4 4 

Fikk du vite det du syntes var nødvendig om resultatet av prøver og 

undersøkelser? 

3.6 3.6 3.8 3.8 

Fikk du tilstrekkelig informasjon om din diagnose/dine plager? 3.7 3.5 3.9 3.8 

Opplevde du at det var en fast gruppe pleiepersonale som tok hånd 

om deg? 

3.3 3.1 3.6 3.5 

Opplevde du at én lege hadde hovedansvaret for deg? 3.1 2.9 3.5 3.4 

Opplevde du at sykehusets arbeid var godt organisert? 3.6 3.4 3.9 3.8 

Opplevde du at viktig informasjon om deg hadde kommet fram til 

rette vedkommende? 

3.6 3.5 3.9 3.8 

Ble dine pårørende tatt godt i mot av personalet på sykehuset? 3.8 3.9 3.9 4.1 

Var det enkelt for dine pårørende å få informasjon om deg mens du 
var innlagt på sykehuset? 

3.5 3.7 3.7 3.8



Standard og utstyr
SØ 20 SØ 19 NO 20 NO 19

Fikk du inntrykk av at sykehusets utstyr var i god stand? 4.2 4.1 4.1 4 

Fikk du inntrykk av at sykehuset forøvrig var i god stand? 4.1 4.1 3.9 3.8 

Var rommet du lå på tilfredsstillende? 4.1 4.1 3.8 3.8 

Var muligheten for ro og hvile tilfredsstillende? 4 4 3.8 3.7 

Var maten tilfredsstillende? 3.7 3.8 3.9 3.9 

Var renholdet tilfredsstillende? 3.8 3.6 3.9 3.8 



Utskrivning og samhandling

SØ 20 SØ 19 NO 20 NO 19

Ble du informert om hva du selv kunne gjøre hjemme 

ved eventuelle tilbakefall? 

3.3 3 3.6 3.5 

Ble du informert om hvilke plager du kunne regne 

med å få i tiden etter sykehusoppholdet? 

3 2.7 3.3 3.3 

Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med 

fastlegen din om det du var innlagt for? 

3.2 3.1 3.5 3.4 

Opplever du at sykehuset har samarbeidet bra med 

hjemmetjenesten/andre kommunale tjenester om 

det du var innlagt for? 

3.5 3.3 3.5 3.5 



Oppsummering

Spørsmål SØ 20 SØ 19 NO 20 NO 19

Alt i alt, var pleien og behandlingen du 
fikk på sykehuset tilfredsstillende? 
I stor eller svært stor grad

81% 83 % 88 % 87 %

Alt i alt, har du hatt utbytte av 
behandlingen på sykehuset?
I stor eller svært stor grad

81 % 78 % 83% 83%



Pasientsikkerhet
SØ 20 SØ 19 NO 20 NO 19

Opplevde du at viktig informasjon om deg 
hadde kommet fram til rette 
vedkommende? 
I stor eller svært stor grad

59 % 57 % 63 % 61 %

Mener du at du på noen måte ble 
feilbehandlet av sykehuset (etter det du selv 
kan bedømme)? 
Ikke i det hele tatt eller i liten grad

84% 85 % 88% 89 %

Opplevde du administrative feil under 
sykehusoppholdet (f.eks. rot i papirene, 
prøvesvar uteble, ikke innkalt som avtalt, 
undersøkelser ikke bestilt) 
Andel Nei/Ja

88/12 84/16 89/11 87/13

Opplevde du at personalet glemte å 
kontrollere identiteten din? 
Andel Nei/Ja

94/6 92/8 97/3 96/4



Pasientsikkerhet
SØ 20 SØ 19 NO 20 NO 19

Opplevde du at personalet glemte å gi 
deg viktig informasjon? 
Andel Nei/Ja

86/14 89/11 90/10 90/10

Fikk du feil eller forsinket diagnose i 

forbindelse med sykehusoppholdet? 

Ikke i det hele tatt eller i liten grad

88 % 87 % 91 % 92 %

Fikk du unødig skade eller unødig 
problem som følge av et kirurgisk inngrep 
eller en undersøkelse? 
Ikke i det hele tatt eller i liten grad 

86 % 88 % 90 % 89 %

Opplevde du å få feil medisiner eller på 

annen måte bli feil medisinert? 

Ikke i det hele tatt eller i liten grad 

90 % 90 % 93 % 93 %



Pasientsikkerhet

SØ 20 SØ 19 NO 20 NO 19

Opplevde du mangelfull håndhygiene (håndvask) 

blant personalet? 

Ikke i det hele tatt eller i liten grad

96 % 93 % 96 % 96 %

Fikk du infeksjon i forbindelse med 
sykehusoppholdet? (f.eks: betennelse/puss i 
operasjonssår, lungebetennelse, blodforgiftning eller 
urinveisinfeksjon/blærekatarr) 
Andel Nei/Ja

89/11 92/8 91/9 91/9

Ble en oppdatert liste over medisinene dine 
gjennomgått med deg da du ble utskrevet fra 

sykehuset? 

Andel Nei/Ja

36/64 35/65 28/72 31/69



Systematisk tiltak for ytterligere 
forbedring

• Strukturert utskrivningssamtale


