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1 Kartlegging av pasientforventinger og -erfaringer 
 

1.1 Informasjon om kartleggingen 

Høsten 2014 ble det gjennomført en workshop med representanter fra Brukerutvalget for å 
kartlegge pasientenes forventinger til poliklinikk og dagbehandling. Vi kartla også 957 innspill til 
Idémottaket og Lytteposten* fra 2008-2014 og kategoriserte relevante tilbakemeldinger etter 
pasientforløpet. Våren 2015 fortsatte vi kartleggingen av dagens pasienterfaringer og 
gjennomførte en kvantitativ spørreundersøkelse. Undersøkelsen ble utarbeidet i samarbeid med 
deltakere fra Brukerutvalget. Kartleggingen gir en felles nullpunktmåling for dette prosjektet og 
prosjektet «Alle møter» slik at vi i fremtiden kan måle effekt av tiltak.  
 
Spørreundersøkelsen ble gjennomført på poliklinikker/dagbehandling for følgende enheter:  

 Avdeling for kreftbehandling og med. fys. 

 Medisinsk avdeling 

 Kvinneklinikken (Gyn pol) 

 Klinikk for hode-hals 

 Kirurgisk klinikk 

 Hudavdelingen 

 Ortopedisk klinikk 

 Øyeavdelingen 

 Nevroklinikken 

 Revmatologisk avdeling 

 Hjerteavdelingen 

 Lungeavdelingen 

 Yrkesmedisinsk avdeling 
 
Her følger en oppsummering av kartleggingsarbeidet vedrørende pasientforventinger og 
erfaringer med poliklinikk og dagbehandling. Resultatene vil brukes i det videre arbeidet med 
mulighetsområdene for fremtidig poliklinikk og dagbehandling.  
 

 
 
 

 
«Jeg synes dere (sykehuset) gjør en 

kjempejobb! Unntak finnes, men de er det: 
Unntak!» 

 
                                       Pasient, våren 2015 
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1.2 Pasientforventinger og erfaringer – Overordnet resultat  

Spørsmålene i undersøkelsen var knyttet til pasientenes erfaringer på ulike tidspunkt gjennom 
forløpene for poliklinikk og dagbehandling, både før ankomst til sykehuset, ved ankomst til 
sykehuset og under/etter konsultasjon/behandling. Totalt fikk vi inn 714 utfylte spørreskjema, hvor 
antall besvarte per enhet varierte fra 40 til 70. Spørreundersøkelsen ble i all hovedsak utfylt av 
pasient selv, men i noen tilfeller av pårørende på vegne av pasient. Undersøkelsen ble jevnt 
besvart av menn og kvinner. Tre fjerdedeler av besvarelsene var fra pasienter som hadde vært 
på vår poliklinikk/dagbehandling tidligere og av disse hadde 78 % vært her 3 eller flere ganger

1
. 

Formålet med dagens time var utredning (28 %), behandling (21 %) eller kontroll (48 %). De som 
besvarte var i all hovedsak ikke for tiden innlagt pasient ved sykehuset. Rundt 42 % hadde fått 
innkalling til time via tekstmelding og halvparten av disse fikk påminnelse via tekstmelding 3 
dager før timen. Aldersfordeling var som følger:  
 

 
 
Overordnet resultat fra den kvantitative delen viser at den største andelen av pasientene er i stor 
eller svært stor grad fornøyde med ulike områder. I midlertid er det gjennomgående en viss andel 
som oppgir at de kun i noen grad, i liten grad eller i svært liten grad er fornøyde. For å forenkle 
beskrivelsene omtaler vi i det videre denne andelen som andel «i mindre grad». Vi mener andel 
som oppgir «i mindre grad» synliggjør et forbedringspotensial, og ser på hvordan denne varierer 
opp mot andel som oppgir «i stor eller svært stor grad».   
 
Den største andelen av pasientene opplever at besøket på poliklinikken/dagenheten innfridde 
forventningene de hadde til timen. 11 % oppgir at de i mindre grad fikk innfridd sine forventninger. 
Svar fra pasienter i aldersgruppene under 20 år eller over 80 år viser en noe lavere 
tilfredshetsgrad enn andre aldersgrupper.  

                                                      
 
 
1
 Prosenter og andeler som oppgis tar utgangspunkt i «valid prosent». Denne prosenten inkluderer ikke de respondentene 

som ikke hadde svart på det aktuelle spørsmålet. Dette utgjør i hovedsak en mindre andel av besvarelsene.  
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I tillegg til de kvantitative tilbakemeldingene ble det gitt nærmere 350 skriftlige tilbakemeldinger 
via de åpne spørsmålene i spørreskjemaet. Mange av disse var positive tilbakemeldinger, men 
en god del synliggjør også et forbedringspotensial. Dette samsvarer med tidligere kartlegginger 
av tilbakemeldinger til sykehuset via Idémottaket og Lytteposten. I det videre er det oppsummert 
gjengående tilbakemeldinger for hver del av undersøkelsen. Basert på svar og kommentarer vil vi 
fremheve følgende forbedringspunkter som ofte blir nevnt:  
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1.3 Pasientforventinger og erfaringer – Før ankomst til sykehuset  

 
Før ankomst til sykehuset fremheves lang ventetid på å få vite at henvisning er vurdert og lang 
ventetid på å få time. 37 % oppgir at de i mindre grad opplevde at de fikk time raskt nok. For de 
mellom 20 til 39 år var denne andelen hele 58 %.  
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En stor andel svarer at innkallings- og rettighetsbrev fra sykehuset er lett å forstå og inneholder 
nødvendig informasjon. Flere ønsker likevel at både brevene og SMS fra sykehuset gir bedre 
informasjon om:  

 Hva timen gjelder, hva som skal skje, inkludert eventuelle forberedelser/prøvetaking 

 Hvem timen gjelder 

 Hvor en skal møte opp 

 Telefonnummer for kontakt ved behov 
 

I liten eller svært liten grad 2 %

I noen grad 7 %

I stor eller svært stor grad 84 %

Ikke aktuelt 8 %

I liten eller svært liten grad 2 %

I noen grad 7 %

I stor eller svært stor grad 84 %

Ikke aktuelt 7 %

I liten eller svært liten grad 9 %

I noen grad 9 %

I stor eller svært stor grad 73 %

Ikke aktuelt 10 %

Var lett å forstå 

(Antall besvart = 654)

Inneholdt nok informasjon om 

forberedelser og undersøkelser

(Antall besvart = 655)

Inneholdt den informasjonen du trengte 

for å finne frem til rett sted til rett tid

(Antall besvart = 669)

I hvilken grad opplevde du at brev fra sykehuset: 

 
 
32 % oppgir at de i mindre grad synes det er enkelt å nå frem per telefon. Andelen er høyere for 
enheter i Sentralblokken (37 %) enn enheter utenfor Sentralblokken (26 %). Flere har skrevet 
kommentarer om manglende tilgjengelighet på telefon. Hele 73 % oppgir at de ikke kjenner til 
www.vestlandspasienten.no. Av de som oppgir at de kjenner nettsiden er det hele 62 % som ikke 
finner informasjon på den som er viktig før timen.  
 

I liten eller svært liten grad 12 %

I noen grad 20 %

I stor eller svært stor grad 68 %

I liten eller svært liten grad 9 %

I noen grad 11 %

I stor eller svært stor grad 79 %

At det var enkelt for deg 

hvis du ville bytte time?

(Antall besvart som det var 

aktuelt for = 379)

I hvilken grad opplevde du: 

At det var enkelt for deg 

å nå frem pr telefon?

(Antall besvart som det var 

aktuelt for = 435)

 
 
Oppsummert:  
På neste side følger en tabell som oppsummerer innspill vi har fått vedrørende hva brukere 
forventer før ankomst til sykehuset. Disse er sammenstilt med gjengående innspill vedrørende 
hva brukerne faktisk erfarer. Spesielt vil vi fremheve følgende forbedringspunkter som gikk igjen:  

 For lang ventetid på å få time 

 Informasjon ikke tilpasset behov i forkant av time, ikke spesifikk på hvor, hva, når og til 
hvem 

 For lite tilgjengelige på telefon, vanskelig å melde behov for endring 

 Mange som ikke kjenner til våre nettløsninger, eller som opplever å ikke finne informasjon 
der som de trenger i forkant av timen 

 
Resultatene utgjør et viktig grunnlag som vil brukes i det videre arbeidet med fremtidig poliklinikk 
og dagbehandling. 
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Før ankomst til sykehuset: Oppsummering gjengående tilbakemeldinger 

Forventinger Erfaringer 

• Få rask time hos fastlegen 
• Få svar på mine spørsmål 
• Få oversikt over mine valgmuligheter 
• Få vite hva jeg kan forvente meg videre 
• Bli raskt henvist videre fra fastlegen ved behov 
• Slippe å måtte «mase» og «purre» 
• Vite status på min henvisning 
• Klar informasjon fra sykehuset, som gir flere 

svar enn nye spørsmål 
• Individtilpasset mulighet for direkte kontakt 

med spesialist ved behov 
• Mulighet til å forhåndsbestille 

assistanse/hjelpemidler ved ankomst 
• God informasjon om mine reisemuligheter 

Positive tilbakemeldinger 
• «Fikk både brev og SMS, bra!» 
• «Fikk brev med all info jeg trengte» 
•  «Effektiv og oversiktlig SMS, gjorde det lett å 

huske timen, og de gangene det var kontakt 
per tlf, var det veldig profesjonelt, hyggelig og 
høflig. All honnør» 

• «Veldig bra, ringer den ene dagen, kommer inn 
den neste» 

 
Forbedringspunkter 
• «Ventetiden var 1,5 år og det manglet 

kommunikasjon» 
• «Nå er det januar. Jeg skulle hatt time i 

oktober» 
• «Ventet i 3 måneder på svar om at henvisning 

hadde blitt vurdert» 
• «Jeg fikk 6 forskjellige brev om time, men fikk 

ordnet det gjennom telefon…» 
• «Kontaktinfo er ikke lett tilgjengelig på helse-

bergen.no» 
• «Hvorfor gjør man ikke standardbrevene både 

mer hyggelige og mer informative?» 
• «SMS/Brev bør inneholde informasjon om»:  

o «Hva timen gjelder, hva som skal skje» 
o «Hvem av våre barn timen gjelder» 
o «Eventuelle forberedelser»  
o «Info om evt. prøvetaking» 
o «Bygg og etg. jeg skal til» 
o «Hvor resepsjonen er» 
o «TLF-nr jeg kan ringe ved behov» 

• «Måtte ta bussen til poliklinikken for å få en 
time da telefon var nytteløst» 

• «Etter 45 minutters ventetid kom det 
opptattsignal» 

• «Jeg har sikkert ringt 50 ganger de siste to 
dagene før noen tok telefon»  

• «Har forsøkt i flere dager - gjerne over 1 time 
om gangen og det er aldri noen som svarer. 
Utrolig fortvilende situasjon» 

• «Mens jeg venter på dere, må jeg sjonglere og 
holde familie, venner og diverse prosjekter på 
jobben i løse luften. Det er ikke bare dere som 
har koordineringsproblemer» 

• «Slik Haukeland planlegger nå er det helt 
umulig å legge planer med venner eller familie 
på fine dager» 
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1.4 Pasientforventinger og erfaringer – Ved ankomst på sykehuset  

 
Ved ankomst til sykehuset er det mange innspill vedrørende utfordrende parkering, noe som også 
fremkommer ved en høy andel som oppgir at det i mindre grad var enkelt å finne parkering.  
 
De fleste opplever at det er enkelt å finne frem til rett sted, men 22 % oppgir at det i mindre grad 
var enkelt å finne frem. Denne andelen er høyere for pasienter som er her for første gang (30 %) 
og for de som besøker enheter i Sentralblokken (25 %) enn andre enheter (21 %). Det er flere 
innspill om uklar skilting, forvirrende korridorer og at det er vanskelig å finne ekspedisjoner. Flere 
nevner også manglende tilrettelegging for fremmedspråklige. 
 

I liten eller svært liten grad 41 %

I noen grad 25 %

I stor eller svært stor grad 34 %

I liten eller svært liten grad 7 %

I noen grad 15 %

I stor eller svært stor grad 77 %

I hvilken grad opplevde du: 

At det var enkelt å finne 

parkering?

(Antall besvart som det var 

aktuelt for = 441)

At det var enkelt å finne frem 

til rett sted på sykehuset?

(Antall besvart som det var 

aktuelt for = 643)  
 

En stor andel opplever at personell en treffer i ekspedisjonen er imøtekommende.  
21 % oppgir at det i noen til svært stor grad er ventetid ved registrering. Denne andelen er høyere 
for pasienter i Sentralblokken (24 %) enn andre enheter (20 %). Resultatet er tilsvarende for 
ventetid ved utsjekk, men med en litt høyere andel som opplever høy ventetid. Videre er det flere 
innspill på at ekspedisjoner og ventesoner ikke er utformet på en måte som sikrer at personlige 
opplysninger blir behandlet konfidensielt. 
 
Når det gjelder utforming av ventesoner oppgir 33 % at ventesonen i mindre grad er egnet og 
komfortabel. Denne andelen er høyere for pasienter i Sentralblokken enn andre enheter. 
Halvparten av pasientene som besøkte 2. etg i Sentralblokken oppgir at ventesoner i mindre grad 
er egnet og komfortabel. Det er flere innspill om manglende informasjon om ventetid, dårlige 
stoler, gjennomgangstrafikk og lite tilbud for å bli aktivisert som bruker. 
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I liten eller svært liten grad 3 %

I noen grad 6 %

I stor eller svært stor grad 91 %

I liten eller svært liten grad 6 %

I noen grad 9 %

I stor eller svært stor grad 85 %

I liten eller svært liten grad 7 %

I noen grad 26 %

I stor eller svært stor grad 67 %

At de som møtte deg i ekspedisjonen var 

imøtekommende?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 663)

At personlige opplysninger ble behandlet 

konfidensielt slik at andre i 

ekspedisjonen/venterommet ikke hørte det?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 511)

At venterommet/ventesonen var egnet og 

komfortabel?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 653)

I hvilken grad opplevde du: 

 
 

Oppsummert 
På neste side følger en tabell som oppsummerer innspill vi har fått vedrørende hva brukere 
forventer ved ankomst til sykehuset. Disse er sammenstilt med gjengående innspill vedrørende 
hva brukerne faktisk erfarer. Spesielt vil vi fremheve følgende forbedringspunkter som gikk igjen:  

 Vanskelig å finne parkering 

 Vanskelig å finne frem til rett sted 

 Hensyn til personvern ikke godt nok ivaretatt ved innsjekking og venting 

 Lite mulighet for å bli aktivisert som bruker, mye passiv ventetid 

 Ventearealer ikke spesifikt utformet for venteformål 

 Venting og kø på sykehuset, lite informasjon om forventet ventetid og evt. forsinkelser 
 
Resultatene utgjør et viktig grunnlag som vil brukes i det videre arbeidet med fremtidig poliklinikk 
og dagbehandling. 
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Ved ankomst på sykehuset: Oppsummering gjengående tilbakemeldinger 

Forventinger Erfaringer 

• Møte et godt inneklima – ventilasjon, lukt, lyst, 
luftig, rent og hygienisk 

• Finne et godt mattilbud 
• Få rask tilgang på nødvendige hjelpemidler 

ved behov 
• Bli tatt imot av imøtekommende personell 
• Få bekreftelse på at jeg har kommet rett 
• Ha tilgang til personer å kontakte 
• Få hjelp dersom jeg trenger det 
• Ha gode referansepunkter for hvor jeg er 
• Klare å finne frem selv! 
• Ivaretakelse av mitt personvern 
• Vente minst mulig, få informasjon om forventet 

ventetid 
• Ha tilgang på gode sittegrupper med mulighet 

for avskjerming og ro 
• Gode, rene stoler, tilgang til toalett og drikke, 

gjennomtenkt utsmykning 
• Ha tilgang på relevant informasjon om min 

sykdom 
• Ha tilgang på oppdatert lesestoff 

Positive tilbakemeldinger 
• «Jeg ble imponert og glad - over hennes blide 

og profesjonelle vesen og måten hun møtte 
oss på» 

• «Slitte lokaler, men de ansatte virker som 
veldig effektive mennesker» 

• «Jeg synes dere gjør en kjempejobb! Unntak 
finnes, men de er det: Unntak!» 

 
Forbedringspunkter 
•  «Jeg brukte 40 min på å finne parkering, blir 

forsinket til timen» (mange innspill på dette) 
• «Røyking ved inngang: Dette er en ekstra 

belastning for kreftpasienter på cellegift» «Det 
er som regel en lidelse å gå inn der» 

• «Ikke tilgang på rullestol ved ankomst» 
• «Det er noko med korleis ein blir møtt i ein 

allereie vanskeleg situasjon» 
• «Mye rot på huset, litt her og der og her igjen» 
• «Vanskelig å finne frem til rett sted» 
• «Fant ikke resepsjon» 
• «I am not Norwegian, difficult to understand 

where to go» 
• «Rakk vi timen? Nei da. Det var feil blå stripe. 

Hvordan i all verden skal vi vite at det er feil blå 
stripe?» 

• «Et sikkert tegn på at jeg er kommet i rett 
etasje, er at klokken på forsiden av 
handikapdoet alltid er kvart over to» 

• «De lange korridorer er ikke lett å komme 
gjennom når man bruker krykker. Vi måtte leie 
rullestol» 

• «Min tid er like verdifull som andres. Jeg vil 
ikke tilbringe min siste tid som en ventende 
tulling på Haukeland» 

• Det er ikke mulig å snakke uten at andre hører 
hele sykdomshistorien» 

• «Resepsjonsområdet er svært lite egnet for 
personlige opplysninger» 

• «Vanskelig å finne noen å spørre om ventetid. 
Ble usikker på om jeg var rett registrert» 

• «Det er trist at Helse Bergen ikke har råd til 
forheng, skikkelige stoler osv.» 

• «Kan det ikke lages et litt hyggeligere 
venterom?» 

• «Ubehagelig å sitte i ventesonen=gangen, 
mange passerende» 

• «Lektyren i venterommene er elendig, så sant 
man ikke er en husmor i 60-årene» 

• «Ikke bra å bli ropt opp i ventesonen» 
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1.5 Pasientforventinger og erfaringer – Under og etter 
konsultasjon/behandling  

 
Det er flere innspill fra pasienter og pårørende som opplever å komme for sent inn til timen.  
26 % oppgir at de i mindre grad kommer inn til avtalt tidspunkt. Det er også innspill på manglende 
forberedelse, blant annet at prøvesvar/røntgenbilder/materiell ikke er klargjort. Majoriteten av 
pasienter opplever likevel å møte godt forberedt helsepersonell. 
 

I liten eller svært liten grad 12 %

I noen grad 14 %

I stor eller svært stor grad 74 %

I liten eller svært liten grad 6 %

I noen grad 16 %

I stor eller svært stor grad 78 %

I liten eller svært liten grad 4 %

I noen grad 7 %

I stor eller svært stor grad 89 %

At helsepersonell du møtte var forberedt og 

informert om din sykdom og din situasjon?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 599)

I hvilken grad opplevde du: 

At du kom inn til timen til avtalt tidspunkt?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 568)

At nødvendige prøvesvar og røntgenbilder 

var klare?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 324)

 
 
Det er innspill om forbedringsmuligheter vedrørende hvordan helsepersonell kommuniserer til 
pasient. De fleste har en god opplevelse av kommunikasjonsform, men rundt 15 % opplever i 
mindre grad å få nok informasjon om sine plager/diagnoser og videre behandling. 
 

I liten eller svært liten grad 1 %

I noen grad 4 %

I stor eller svært stor grad 95 %

I liten eller svært liten grad 5 %

I noen grad 11 %

I stor eller svært stor grad 84 %

I liten eller svært liten grad 5 %

I noen grad 10 %

I stor eller svært stor grad 85 %

At du fikk nok informasjon om den videre 

behandlingen?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 544)

I hvilken grad opplevde du: 

At helsepersonell snakket til deg slik at du 

forsto dem?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 630)

At du fikk nok informasjon om din 

diagnose/dine plager?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 553)
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Vedrørende spørsmål relatert til brukerinvolvering er den største andelen i stor eller svært stor 
grad fornøyd. Imidlertid opplever 16 % at de i mindre grad blir involvert i avgjørelser som angår 
egen behandling. Videre oppgir 27 % at de i mindre grad får nok informasjon om 
opplæringsmuligheter for ivaretakelse av egenomsorg. Det blir gitt innspill fra enkelte på 
opplevelse av lite tid til god kommunikasjon, samt ønske om større grad av dialog. 
 

I liten eller svært liten grad 7 %

I noen grad 9 %

I stor eller svært stor grad 84 %

I liten eller svært liten grad 11 %

I noen grad 16 %

I stor eller svært stor grad 73 %

I hvilken grad opplevde du: 

At du ble involvert i avgjørelser som angikk din 

behandling?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 505)

At du fikk nok informasjon om relevante 

opplæringsmuligheter for ivaretakelse av egenomsorg 

og mestring?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 360)  
 

De fleste pasientene opplever at utformingen av konsultasjons- og behandlingsrommene er 
tilpasset sitt behov. Imidlertid er det rundt 10 % som oppgir at rommene i mindre grad var 
tilpasset sitt behov. Det er også tilbakemeldinger som fremhever at pasienter møter svært dyktige 
medarbeidere, men kun OK behandlingsarealer.  
 
Det kan spesielt synes å være et forbedringspotensial vedrørende tilgang til egnet hvileareal ved 
behov etter behandling. Av pasientene dette var aktuelt for oppgir 42 % at de kun i mindre grad 
hadde tilgang til ett hvileareal. Denne andelen er spesielt høy for pasienter som besøker enheter 
lokalisert i 1. eller 2. etasje i Sentralblokken (56 %).  
 

I liten eller svært liten grad 3 %

I noen grad 8 %

I stor eller svært stor grad 90 %

I liten eller svært liten grad 16 %

I noen grad 26 %

I stor eller svært stor grad 58 %

I hvilken grad opplevde du: 

At utforming av konsultasjons- og/eller 

behandlingsrom var tilpasset ditt behov?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 570)

At det var tilgang til egnet hvileareal?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 253)

 
 

For de det var aktuelt for opplever henholdsvis 50 % og 40 % i noen til svært stor grad ventetid 
på å få tatt blodprøver og/eller røntgen. Pasienter som besøker enheter i Sentralblokken oppgir 
lavere grad av ventetid på røntgen, enn pasienter som besøker enheter utenfor Sentralblokken. 
Det gis også uttrykk for at en bør få mer informasjon om prøvetaking og røntgen i forkant av 
besøket til sykehuset. Det synes også å være en del pasienter som mener at timer og 
undersøkelser bør bli bedre koordinert.  
 

I liten eller svært liten grad 50 %

I noen grad 26 %

I stor eller svært stor grad 24 %

I liten eller svært liten grad 60 %

I noen grad 23 %

I stor eller svært stor grad 17 %

I liten eller svært liten grad 6 %

I noen grad 17 %

I stor eller svært stor grad 77 %

At alle timer og undersøkelser ved 

sykehuset var godt planlagt og koordinert?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 322)

I hvilken grad opplevde du: 

Ventetid for å få tatt blodprøver?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 245)

Ventetid for å få tatt røntgen?

(Antall besvart som det var aktuelt for = 128)

 



 
  Rapport fra arbeidet i Idéfasen 
 
 

 Side 13 av 14  
 
 

 
Oppsummert 
På neste side følger en tabell som oppsummerer innspill vi har fått vedrørende hva brukere 
forventer under og etter konsultasjon/behandling. Disse er sammenstilt med gjengående innspill 
vedrørende hva brukerne faktisk erfarer. Spesielt vil vi fremheve følgende forbedringspunkter 
som gikk igjen:  

 Forsinkelser inn til time, eller at noe ikke er forberedt 

 Utforming av konsultasjons- og behandlingsrom som i varierende grad ivaretar pasienters 
behov 

 Mangel på egnet areal for de som trenger hvile og observasjon etter behandling 

 Type, mengde og informasjonsform ikke alltid tilpasset pasienters behov 

 Ikke nok tid til god informasjon 
 

Resultatene utgjør et viktig grunnlag som vil brukes i det videre arbeidet med fremtidig poliklinikk 
og dagbehandling. 
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Under og etter konsultasjon/behandling: Oppsummering gjengående tilbakemeldinger 

Forventinger Erfaringer 

• Møte forberedt personell, som vet hva jeg har 
fått vite. Ikke gjenta meg 

• Informert og forberedt helsepersonell som 
kjenner meg og min sykehistorie 

• Bli sett og tatt på alvor. Oppleve en dialog, ikke 
en monolog 

• Informasjon om mine valgmuligheter 
• Stole på at legen ivaretar det faglige, men 

involverer meg i avgjørelser 
• Informasjon om hva som skjer videre og hvem 

jeg skal forholde meg til 
• Tilpasset informasjon (type, mengde) avhengig 

av min situasjon 
• Ved beskjed om en alvorlig sykdom, ha tilbud 

om noen å snakke med 
• Tilgang på hvileområde, ved behov 
• Enkel utregistrering 
• God forventningsavklaring både før, under og 

etter kontakt 
• God innsats, tidlig 
• Koordinering av besøk, men mulighet til å 

velge «hvor mye på samme dag» 
• Kontinuerlig møte tilstrekkelig kunnskap 
• Klare tidsrammer 
• Å treffe samme person hver gang er «over 

forventing» 
• Ta ansvar for egen behandling og mestring. 

Kunnskap om å håndtere en hverdag med 
sykdom 

• Få oppfølging eller behandling andre steder 
enn på sykehuset 

Positive tilbakemeldinger 
• «Det er godt å bli husket fra gang til gang» 
• «Ble møtt med respekt og likeverdighet, noe 

som er svært godt å føle for en pasient» 
• «Blitt bedre siste tid» 
• «Jeg fikk utmerket god service da dere 

koordinerte mine timer, slik at det ble ett og 
ikke to besøk» 

• «Oppi all elendighet er det faktisk godt å 
komme inn til dere» (Kreftpasient) 

• «Eksepsjonelt!» 
• «Fantastisk behagelig og forklarende lege» 
• «Det er slik jeg vil og ønsker vårt helsestell å 

være» 
 
Forbedringspunkter 
• «Har aldri kommet inn til rett tid. Det er 

regelen, ikke unntaket» 
• «Alltid ca 1 time for sent inn» 
• «Lang ventetid på lege» 
• «Flinke folk, men kun OK behandlingsrom» 
• «Møtte til time, men materiell manglet. Fikk ny 

time» 
• «10 minutters forberedelse hadde nok gjort en 

stor forskjell» 
• «Behandler var ikke forberedt, spurte meg om 

hvorfor jeg var der» 
• «Opplever gang på gang at det blir ingen tid til 

god informasjon» 
• «Snakker til tider over hodet ditt med mye 

fremmedord» 
• «Etter 8 månader med behandling har eg aldri 

fått spørsmål om korleis eg eigentleg har det» 
• «Legen burde informert mer om hva hun 

gjorde underveis i undersøkelsen» 
• «Bare husk å behandle folk som dere selv vil 

bli behandlet» 
• «Jeg syntes ikke det er greit å bli behandlet av 

forskjellige leger hver eneste gang jeg skal på 
kontroll»  

• «Han håndhilser, ny lege. Er det lege #15 jeg 
har hilst på?» 

• «At jeg kan komme til legen min for endelig å 
få vite, få beskjed om at røntgen ikke har 
beskrevet bildene mine for så å bli sendt hjem» 

• «Timer blir avlyst samme dag som de skal 
være, timer blir flyttet og avtaler brutt» 

•  «Lang ventetid ved betaling» 

 


