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Mål for prosjektet

• Etablere en løsning for måling av sanntids-
brukertilfredshet/opplevelse som skal benyttes til kontinuerlig 
kvalitetsforbedring i hele organisasjonen. Løsningen etableres ved 
minst en klinikk i løpet av 2019. Målet er at: 
– Resultatene rapporteres ukentlig i et enkelt format som gir grunnlag for 

drøfting av tiltak på seksjonens ukentlige møter 
– Ansatte/ledere skal oppleve at resultatene bidrar til lokal forbedring som 

team.
– Det genereres enkle overordnede rapporter som gir grunnlag for å 

benchmarke pasientopplevelser på tvers i organisasjonen og følge 
resultatene over tid.   
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• Innen Juli 2019 utarbeides en oversikt over St. Olavs hospitals 
pågående målinger av brukererfaringer/tilfredshet. Oversikten skal 
beskrive pågående arbeid, metoder og kompetanse og skal gi en 
anbefaling til styringsgruppen om hvilke tiltak som kan igangsettes for 
å sikre innsamling og bruk av retrospektive brukererfaringer til 
kontinuerlig kvalitetsforbedring.  
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Organisering

• Prosjektgruppe
• Jørn Heggelund 
• Gunn Marie Husby 
• Turid Lund 
• Rita Berdal 
• Kirsten Aune Walther
• Heidi Brattland
• Elling Finnanger Snøfugl

Styringsgruppe
Grethe Aasved (leder)
Runa Heimstad
Tor Åm
Kristin Smedsrud
Geir Bråthen
Elisabeth Selvaag
Maiken Isachsen-Hagen
Halvard Kjelås
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Hvorfor fokus på brukerperspektivet

• Autonomi, valgfrihet og juridiske 
krav

• Brukererfaringer integrert i 
kvalitetsmodellen

• Strategisk satsningsområde
• Positiv sammenheng mellom 

brukererfaringer, 
pasientsikkerhet og effekt

• Potensial for lavere kostnader
«En robust indikator på 
helsetjenestens kvalitet»
(Manary et al. 2013, Hincapie et al. 2016)
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(James L. Heskett, et al. 2008)

The Service -Profit Chain
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(Debra de Silva, 2013,The Health Fondation)
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Utfordringsbildet

• Vi henger etter…
• Brukere/kunder/pasienter overeksponeres for 

brukererfaringsundersøkelser…
• Ofte lav svarprosent..
• Resultatene oppleves ikke viktige
• Tar lang tid før tilbakemeldingene når de som kan gjennomføre tiltak
• Manglende lederforankring eller bruk av resultatene
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Målinger i sanntid
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Pasientenes 
helsetjeneste

Operativ –
Kan påvirkes

Prediktiv

Vi må måle det som kan påvirkes
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DAGBEHANDLING – VED UTSJEKK

SENGEPOST – VED UTSJEKK

Sanntids måling av brukeropplevelse

• En løsning som gir enklere innhenting av 

brukererfaringer.

• En digital løsning som forenkler 

etterarbeid.

• En løsning som inneholder sanntidsdata.

• En løsning som gir tydeligere svar på 

forbedringsområder – raskere endring.



12



13

Tidsplan

• Anskaffelse våren 2019
• Forberede og implementere løsningen, våren 2019
• Første måling høsten 2019
• Kartlegging av klinikkenes arbeid, våren – høsten 2019



14

Takk for meg!

Jørn Heggelund

92409017
Jorn.Heggelund@stolav.no


