
 

 

Styresak 59/2016: Pasientundersøkelsen 2015 (PasOPP) –  
Resultat for Helgelandssykehuset HF og underliggende enheter 
 
Møtedato: 31.08.16 
Møtested: Sandnessjøen, Syv Søstre 
 
Formål med saken:  
Orientere om resultatene og behov for tiltaksarbeid for å oppnå bedring i 2017. 
 
Bakgrunn: 
Nasjonal rapport for PasOPP-undersøkelsen 2015 foreligger. Rapporten viser resultater fra en 
undersøkelse om pasienters erfaringer med sykehusopphold høsten 2015, utført av 
Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen inneholder rapporter for alle helseforetak og sykehus, der 
400 pasienter knyttet til hver enhet/sykehus er bedt om å gi sine vurderinger. Formålet med 
undersøkelsen er å formidle systematisk informasjon, bygd på pasienters erfaringer med 
sykehusene, som kan brukes i kvalitetsforbedring og virksomhetsstyring. 
 
Resultatene: 
Rapportene for Helgelandssykehuset HF, det vil si underliggende enheter i Mo i Rana, 
Sandnessjøen og Mosjøen, viser på samleskåre resultatet 2 av maksimalt 5 for enhetene i Mo i 
Rana og Mosjøen og 1 for enheten i Sandnessjøen. Samleskåren indikerer hvor fornøyde 
pasientene ved sykehusene i landet er, sammenlignet med hverandre. Derfor sier ikke resultatet 
nødvendigvis noe om kvaliteten på sykehusene. 
Når det gjelder Helgelandssykehuset HF og underliggende enheter skåres det stort sett under 
landsgjennomsnittet på alle målte indikatorer. Få indikatorer viser forbedring siden målingen 
for 2014, men bedring på en del indikatorer i perspektivet 2011-2015 for enhetene i Mo i Rana 
og Mosjøen, mens enheten i Sandnessjøen har nedgang i skåre på en relativt høy andel av 
indikatorene. 

Resultatene presenteres som beskrivende statistikk på 53 enkeltspørsmål fra spørreskjemaet, 
og på 10 indikatorer generert fra disse spørsmålene. Ettersom dette er årlige undersøkelser er 
det mulig å registrere endringer over tid.  
 
Spesielt svake resultater har Helgelandssykehuset HF samlet (alle enhetene) på indikatorene 
som omhandler: Utskriving, Samhandling og Ventetid. 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
Styret tar saken til etterretning og ber om at det utarbeides tiltak for å snu utviklingen. Styret 
ber om å bli orientert om hvilke tiltak som skal iverksettes med sikte på bedring. 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Administrerende direktør 
 
Saksbehandlere: Tore Bratt, kommunikasjonssjef 
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