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Prosjektplan 

Pårørendetilfredshet i intensivavdelingen -et kvalitetsforbedringsprosjekt i regi av Norsk 
Intensivregister. 
 

Bakgrunn 
Omkring 15 000 pasienter blir årlig behandlet i norske intensivavdelinger [1], hvorav 85 - 90 % disse 
overlever og blir utskrevet fra intensivavdelingen [2].  Selv om pasientene overlever 
intensivoppholdet kan de pga. sykdom og medisinering sjelden huske særlig mye fra 
intensivoppholdet [3]. Det kan derfor være komplisert å undersøke den pasientopplevde kvaliteten 
av pleien og behandlingen. Pårørende er som oftest til stede store deler av tiden pasienten er på 
intensivavdelingen, og en studie har vist at det er overensstemmelse mellom det som pasientene og 
pårørende opplever [4]. Det er derfor mulig å involvere pårørende til å vurdere den brukeropplevde 
kvaliteten av pleie og behandling.  
 
For intensivpersonalet blir det høyteknologiske miljøet til dels en del av hverdagen, men for de 
pårørende vil det for manges vedkommende være en ny og fremmed verden [5]. Kunnskap om 
pårørendes opplevelse av pleien og behandlingen som ytes pasienten, vil være en stor hjelp for 
personalet i det daglige arbeid med å optimere kvaliteten av pleien og behandlingen [6, 7]. Studier 
viser i tillegg at det å være pårørende til en alvorlig syk intensivpasient, i tiden etter innleggelsen kan 
medføre at de utvikler posttraumatisk stress syndrom (PTSD) og depresjon [8, 9]. Pleie og behandling 
som også tilgodeser pårørendes behov er derfor svært viktig, men for å kunne tilby dette er det 
nødvendig å innhente kunnskap om pårørendes opplevelser. Til slik bruk er det i Canada utviklet og 
validert et spørreskjema (FS-ICU24), som kan anvendes for å måle pårørendes generelle grad av 
tilfredshet med intensivbehandling og pleie [10] som en direkte indikator på en intensivavdelings 
arbeid med pårørende, og sekundært med pasient. 
 

Pårørendetilfredshet som kvalitetsindikator 
Bruk av kvalitetsindikatorer er en av flere metoder som benyttes for å overvåke og dokumentere 
kvaliteten i helsetjenesten. Vi har fra 2014 innført nasjonale kvalitetsindikatorer innen 
intensivmedisin også i Norge, slik man blant annet har i Sverige [11] og Skottland[12]. 
Pårørendetilfredshet er en av de internasjonalt anbefalte kvalitetsindikatorene for intensivavdelinger 
[13] og er derfor planlagt kvalitetsindikator i Norsk Intensivregister (NIR) [14]. 
Informasjon om pårørendes grad av tilfredshet kan være en nyttig indikator for å endre praksis slik at 
vi framtiden skal kunne gi bedre pasientbehandling og ivareta pårørende på en enda bedre måte [4, 
5]. Vi vet imidlertid ikke hvor grensen for akseptabel pårørendetilfredshet er. Et av målene med dette 
prosjektet er derfor å forsøke å etablere en slik standard for pårørendetilfredshet i Norge. En slik 
standard kan benyttes som sammenligningsgrunnlag ved senere prosjekter.    

 

FS-ICU24 som verktøy for måling av pårørendetilfredshet  
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE ønsker å bidra til å initiere 
kvalitetsforbedringsprosjekter med bruk av data fra kvalitetsregistre, og har i den forbindelse 
kontaktet NIR. NIR har nå foreslått å ta i bruk FS-ICU24 som verktøy for måling av 
pårørendetilfredshet og introdusere dette som kvalitetsindikator for systematisk bruk. Utvalgte 
intensivavdelinger inviteres til å delta i prosjektet. 
 
Spørreskjemaet FS-ICU24 er oversatt til norsk (Knut Dybwik, Nordlandssykehuset) og tilbakeoversatt 
til engelsk av Paul Farmer (Paul Farmer Translations paulfarmertrans@yahoo.co.uk) , og deretter 
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drøftet opp mot opprinnelig versjon til enighet om kulturtilpasning ble oppnådd etter anbefalt 
prosedyre [15]. Spørreskjemaet har vært brukt kontinuerlig som verktøy for måling av 
pårørendetilfredshet som kvalitetsindikator ved intensivavdelingene ved Nordlandssykehuset, Bodø 
og UNN, Tromsø fra januar 2014.  
 
Den første delen av spørreskjemaet FS-ICU-24 fokuserer på tilfredshet med den generelle omsorgen 
og den siste delen med tilfredsheten med beslutningstakingen. Hvert av spørsmålene besvares med 
avkrysning på en Likert skala med ett svar fra 5 ulike svaralternativer som strekker seg fra 
"fremragende" til "dårlig". 
 

Pårørendefredshet og kvalitetsforbedring 
Ved å kartlegge pårørendetilfredshet i utvalgte intensivavdelinger over en bestemt tidsperiode kan 
man avdekke områder med rom for forbedring. Studier har vist at områdene emosjonell støtte, 
forståelig og konsistent informasjon og koordinasjon av behandling kan være spesielt utfordrende 
[13-15]. En retningslinje peker på mulige tiltak som kan støtte pårørende til intensivpasienter, få av 
disse tiltakene er imidlertid grundig undersøkt for effekt på pårørendetilfredshet [16]. Stricker [16] 
anbefaler små og enkle intervensjoner, for eksempel fokus på å bruke forståelig språk i samtaler med 
familien, slippe familiemedlemmene til i samtalene og anerkjenne betydning av familiens bidrag til 
omsorg for pasienten. Bruk av skriftlig informasjon til pårørende kan også ha effekt [15]. 
 
Siden man kan forvente at grad av pårørendetilfredshet vil variere mellom ulike avdelinger, er det 
naturlig at forbedringstiltak blir forankret og tilpasset lokalt [11]. Aktuelle tiltak vil trolig variere fra 
revisjon av visittider til nye kommunikasjonsstrategier. Feedback på resultat underveis i 
forbedringsprosessen kan i seg selv gi gode resultat [17]. Et eksempel på kontinuerlig rapportering til 
leger og sykepleiere er hentet fra Bodø, der resultatene blir vist som en kontinuerlig power-point-
presentasjon med tall/diagrammer på en flatskjerm i avdelingen, synlig for alle som ferdes der. 
Presentasjonen oppdateres automatisk når nye data legges inn. Hvis grad av tilfredshet endres i 
perioder, kan resultatene fra spørreundersøkelsen sammenlignes med variabler som vikarbruk, 
ferieavvikling, sykemeldinger, kontinuitet på legesiden, høyt arbeidspress i avdelingen osv. 
Styringsgruppen ønsker å innføre et felles forbedringstiltak for deltakeravdelingene i form av en 
strukturert oppsummeringssamtale mellom lege, sykepleier og pårørende før pasienten flyttes ut av 
avdelingen eller senest i løpet av første etterfølgende dagvakt. Oppsummeringssamtalen med 
nærmeste pårørende tar utgangspunkt i anbefalinger for effektiv kommunikasjonsstrategi [18] og er 
tenkt å inneholde en oppsummering av intensivoppholdet, status ved utskriving og videre plan. 
Toveis kommunikasjon står sentralt. En sjekkliste over emner samtalen bør inneholde kan være et 
nyttig hjelpemiddel.   
Hensikten med dette kvalitetsforbedringsprosjektet er derfor å undersøke 

i) om FS-ICU24 egner seg til å måle pårørendetilfredshet i norske intensivavdelinger  
ii) om det er mulig å etablere en akseptert standard for pårørendetilfredshet i norske 
intensivavdelinger. 
iii) grad av pårørendetilfredshet i et utvalg norske intensivavdelinger før og etter 
forbedringstiltak 
iiii) om innsamling av data via NIR er en egnet metode for kvalitetsforbedring i et nasjonalt 
perspektiv 

Målet med prosjektet er å forbedre pårørendes tilfredshet med hvordan de selv og pasienten blir 
ivaretatt i intensivavdelingen. 
 

Metode 
Kvalitetsforbedringsprosjektet er planlagt gjennomført etter Kunnskapssenterets fem-trinnsmodell 
for kvalitetsforbedring; forberede, planlegge, utføre, evaluere og følge opp endringen [19]. Til å 
forberede prosjektet er det laget en prosjektstyringsgruppe som består av representanter fra Norsk 
intensivregister, Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre ved SKDE og fagmiljøet. 
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Fagmiljøet er representert med ledere, leger og intensivsykepleiere og har geografisk spredning. 
Gruppens oppgave er å planlegge prosjektet med tanke på kunnskapsgrunnlag og metodevalg, og 
initiere og bistå i praktisk gjennomføring. 
For å kunne vise kvalitetsforbedring på nasjonalt nivå planlegges prosjektet gjennomført i form av en 
før-etter undersøkelse med tre måneders datasamlingsperiode for baselinemåling av 
pårørendetilfredshet, deretter planlegging og implementering av tiltak før ny måling av 
pårørendetilfredshet over en periode på tre måneder.  
På lokalt plan vil småskala utprøving av forbedringstiltak være aktuelt. 
Vi planlegger at den enkelte intensivavdeling kan utføre småskala utprøving av sine 
kvalitetsforbedringstiltak i perioden for resultatmåling, for eksempel etterlevelse av ny rutine. 
Prosessindikator for prosjektstyringsgruppens forslag til tiltak vil være etterlevelse av rutine for 
oppsummeringssamtale før utskrivelse av pasienten fra avdelingen, mens prosjektets 
resultatindikator er pårørendetilfredshet målt med FS-ICU24. 
 
 

Utvalg 
1. Intensivavdelinger/-avsnitt. Utvalget er strategisk ved at intensivavdelinger fra alle tre nivå 

rekrutteres gjennom direkte henvendelse (Reidar Kvåle, daglig leder i Norsk intensivregister).  
 

2. Pårørende  
 

a. Pårørende til pasienter som oppfyller NIRs kriterier for å være "ekte intensivpasient" 
[14] blir i utgangpunktet inkludert.  

b. Vi vil bare kontakte pårørende > 18 år og som er oppgitt i pasientjournalen som 
intensivpasientens hovedpårørende.  

c. Avgrensninger:  
i. Prosjektet vil omfatte pårørende til pasienter som har hatt liggetid over to 

døgn (48 t) på intensiv (for å unngå mange korte, «ukompliserte» opphold 
der det har vært lite kontakt mellom personalet og pårørende) 

ii. Dersom pasienten dør på intensiv innen to døgn, inkluderes pårørende i 
prosjektet. 

iii. Pårørende til pasienter som overflyttes mellom intensivavdelinger, blir ikke 
inkludert. Unntak: når pasienten er kortvarig innom lokalt sykehus for 
stabilisering før transport til større sykehus anses dette oppholdet som en 
del av transporten og pasienten kan inkluderes. Dette må i hvert enkelt 
tilfelle vurderes på pragmatisk grunnlag. Oppholdets varighet og hvilken grad 
pårørende er ivaretatt er variabler som må legges til grunn for beslutning om 
evt inklusjon. 

iv. Pårørende til pasienter med flere intensivopphold på samme 
intensivavdeling blir ikke inkludert mer enn en gang. Kun det første 
oppholdet skal legges til grunn for svar på spørreskjemaet.  

Avgrensningene vil gjøre materialet mer homogent – og unngå at pårørende blir bedt om å 
fylle ut skjemaet mer enn en gang. «Erfarne» pårørende har sannsynligvis også et helt annet 
behov for informasjon, og informasjon på et annet plan, enn de som ikke har vært pårørende 
til en intensivpasient før. Ved overflyttinger kan det bli vanskelig å unngå dobbelt bokholderi, 
og det blir også tidkrevende å finne ut hvor pasienten var lengst, dårligst etc.  
 

Innsamling av data 
I noen studier har man delt ut FS-ICU24 mens pasienten ligger i intensivavdelingen [20]. Dette kan 
føre til at familien føler seg forpliktet til å skåre høyt på tilfredshet og ikke utrykke sin egentlige 
mening, kanskje av frykt for at pasienten ikke skal få optimal behandling eller at det skal gå ut over 
deres eget forhold til leger og sykepleiere. Det kan derfor være mer hensiktsmessig at 
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spørreskjemaet sendes ut ca 3 uker etter at pasienten ble utskrevet fra intensivavdelingen sammen 
med et kort informasjonsskriv til den som i pasientjournalen er oppgitt som intensivpasientens 
nærmeste pårørende.  
I følgeskrivet blir det presisert at dersom pårørende allerede har svart på et slikt skjema, blir dette 
krysset av for i svarbrevet, og nytt skjema blir ikke utfylt. Ferdig utfylt og returnert skjema regnes 
som samtykke til å delta i spørreundersøkelsen og også til at anonymiserte data kan brukes i senere 
forskning. 
 
Data om deltakeravdelingene 
For at prosjektet skal ha overføringsverdi til andre avdelinger er det ønskelig å undersøke hvilke tiltak 
som fungerer i den ulike settingen. Aktuelle variabler omhandler organisering, kapasitet, bemanning, 
fasiliteter for pårørende, rutiner for informasjon til pårørende og hvordan denne kvalitetssikres. Det 
er også interessant å vite om det skrives dagbok til pasienten, om avdelingen har skriftlige kriterier 
for utskriving av pasienten og/eller rutiner for oppfølging etter dødsfall (vedlegg: reg.skjema). Data 
for avdelingskarakteristika blir innsamlet ved oppstart av prosjektet.  

Implementering av forbedringstiltak 
Det finnes ikke noe enkeltstående tiltak som peker seg ut som spesielt effektivt ved implementering 
av forbedringstiltak [21-24]. Det kan imidlertid være effektivt å skreddersy tiltakene til lokale forhold 
[25]. De som har lykkes med å innføre forbedringstiltak på dette området har også brukt flere tiltak 
som tverrfaglig tilnærming, undervisning om ”best practice”, sjekkliste, daglige påminnere i form av 
plakater / informasjonsrunder i avdelingen og tilbakemelding på etterlevelse [26]. Vi planlegger 
derfor at deltakeravdelingene lager lokale arbeidsgrupper som selv velger tiltak som passer lokal 
setting basert på ulike kartleggingsverktøy [19].  

Tidsplan 
Prosjektgruppen legger opp til at intensivavdelingene som blir med på kvalitetsprosjektet 
gjennomfører baselinemåling i en periode på 3 måneder (oktober – desember 2015). Deretter 
analyseres data (NIR). Denne perioden vil trolig ta litt tid da de siste svarskjema sannsynligvis vil 
komme primo februar 2016. 
Forbedringstiltak blir så planlagt og implementert med påfølgende måling av forbedring i en tre-
månedsperiode fra mars – mai 2016 med påfølgende analyseperiode. Prosjektslutt med presentasjon 
av forbedringsresultat planlegges til ultimo juni 2016.

 
 
 
Hensikten med oppfølgingsmøtene er at prosjektledelsen kan bistå de deltakende intensivavdelinger 
i prosessen rundt datainnsamling og registrering. Deltakeravdelingene vil kunne drøfte erfaringer fra 
prosjektet med hverandre, og komme med innspill underveis til prosjektledelsens forslag til 
forbedringstiltak.  

TIDSPLAN

juni juli aug. sept okt. nov. des. jan feb. mars april mai juni

informasjonsmøte x

oppstartmøte x

baselinemåling x x x * *

resultatmåling x x x

dataanalyse (NIR) x x x x

KF-workshop x (2) x (1) x (1)

oppfølgingsmøter pr tlf. x x x x

resultatpresentasjon x

*) fortsett å sende ut spørreskjema, men denne  perioden er ikke del av datasamling for KF-prosjektet

2) to dagers møte      1) dagsmøte

2015 2016
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Workshop i januar 2016 bør foregå over to dager. Møtet bør ha fokus på tolkning av baselinedata, 
valg av forbedringstiltak, lokal prosjektledelse og implementeringskunnskap.  Workshoper i mars og 
april (dagsmøter) bør fokusere på implementering.   
 
Datasikkerhet 
Norsk Intensivregister har fått godkjenning fra Datatilsynet til å bruke  spørreskjemaet FS-ICU24 som 
verktøy for måling av kvalitetsindikatoren «Pårørendetilfredshet», og å kople data fra dette til 
registrerte pasientdata.  

Prosedyre gjennomføring:  
Deltakende intensivavdelinger etablerer en liten arbeidsgruppe. Det er hensiktsmessig at en av 
gruppemedlemmene er helsesekretær eller kode-kontroller. Gruppen møtes hver 3.uke til et møte av 
en times varighet i rom med PC med tilgang til pasientjournalen.  
 

1. Utsendelse av skjema: 
Spørreskjema påført koblingsnøkkel (NPR-id) mot pasientidentitet, informasjonsskriv og ferdig 
adressert og frankert returkonvolutt med sykehusets logo gjøres klar på forhånd til estimert antall 
deltakere for hele prosjektperioden, og legges inn i stor, frankert konvolutt med sykehusets logo. 
Liste over pasienter, med dato for innleggelse og utskrivelse fra intensivavdelingen for de siste tre 
ukene, hentes ut fra elektronisk pasientjournal (EPJ) av avdelingens kode-kontroller eller leder. I 
noen intensivavdelinger finnes slik pasientoversikt fortløpende registrert i protokoll, noe som gjør 
lister fra EPJ overflødige. Ved hjelp av listene, bestemmes hvilke pasienter som er utskrevet fra 
intensivavdelingen for ca tre uker tilbake. Sekretær åpner EPJ, sjekker utskrivelsesdato, og sjekker 
om det eventuelt har vært senere re-innleggelser. Da må man i så tilfelle avvente utsendelse. I 
journalens oversiktsark hentes navn og adresse på nærmeste pårørende, og påføres den klargjorte 
forsendelsen for hånd. Der det ikke er adresse, kun telefonnummer på pårørende, sjekkes dette opp 
mot 1881. Der verken adresse eller telefonnummer finnes, utelates den aktuelle pårørende fra 
undersøkelsen. Det registreres i prosjektlogg hvilke pasienters pårørende som har fått tilsendt 
spørreskjema og hvilke som ikke får det, og årsaker til at spørreskjema ikke sendes ut.  Kun 
prosjektmedarbeidere skal ha tilgang til prosjektlogg som skal oppbevares innelåst i de ulike 
avdelingene. 
 

2. Registrering 
Data fra returnerte svarskjema punches av sekretær lokalt og lagres i NIR. Deretter makuleres 
svarskjemaene umiddelbart. De ulike sykehus får tilgang til sine data i NIR umiddelbart. Tekst fra 
åpne svarfelt, skrives fortløpende i et word-dokument under tilhørende tema-overskrift. Disse data 
brukes lokalt og vil ikke inngå i NIR-registreringene. 

3.  Analyse av kvalitativ del[BÅS1] 
Fri tekst i spørreskjemaets siste del vil fortløpende bli skrevet ordrett og anonymisert over i en Word-
fil og deretter lagret i et passordbeskyttet og adgangsbegrenset tekstbehandlingsprogram (N’Vivo) på 
forskningsserveren hos NIR. Teksten kan senere bli analysert tematisk med formål kontinuerlig 
kvalitetsforbedring, men det ligger også til rette for at slike data kan supplere og utdype svar fra den 
kvantitative delen av undersøkelsen [20].   
 

Etikk 
For å ivareta brukermedvirkning i prosjektet søker vi Brukerutvalget ved Helse Bergen om å få to 
representanter til styringsgruppen. 
 
Spørreskjemaet sendes ut til alle pårørende over 18 år, enten pasienten ble utskrevet i live eller døde 
under intensivoppholdet. I det medfølgende informasjonsskrivet orienteres pårørende om 
prosjektets formål, metode og at det er frivillig å delta. De orienteres om at innsendt skjema er å 
betrakte som samtykke til å delta. Deltakelse eller ikke deltakelse vil ikke få innflytelse på senere 
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pleie og behandling av pasienten, og avdelingens personale vil kun få informasjon om undersøkelsens 
resultater som en samlet rapport fra mange pårørende.   
 
Pårørende til pasienter som døde under oppholdet er i en sårbar situasjon preget av sorg og sjokk i 
forbindelse akutt og kritisk sykdom. Vi mener imidlertid at det er svært viktig å innhente erfaringene 
også fra denne gruppen, fordi en god ivaretakelse av pårørende ved slike behandlingsutfall er ekstra 
viktig [27]. Vi har etter nøye overveielse kommet fram til at avstand i tid fra utskrivelse til 
henvendelse fra oss kan være tre uker. Dersom annen tilbakemelding gis når undersøkelsen har 
startet, vil vi revidere dette punktet.  

  
I informasjonsskrivet som følger spørreundersøkelsen, informeres det om at deltagelse i 
spørreundersøkelsen er frivillig og at spørreskjemaet returneres med NPR-kode. Dette gjør at 
pasient-ID kun kan hentes ut av lokalt, autorisert personell ved pålogging i loggførte journalsystemer. 
Dette personellet har fra før tilgang til nettopp disse opplysningene. Det er av stor interesse å 
undersøke totalmaterialet med tanke på om det er grupper av intensivpasienter der pårørende er 
mer eller mindre tilfredse enn gjennomsnittet. Derfor ønsker vi å linke svarskjemaet til aktuelt 
opphold registrert i NIR. Pårørende blir selvsagt ikke identifisert. Det gis informasjon om at resultater 
fra spørreundersøkelsen vil bli systematisert og brukt kontinuerlig i forbedringsarbeid i 
intensivavdelingene. Det informeres samtidig om at data i anonymisert form senere også kan bli 
brukt til forskning. Slik forskning kan for eksempel handle om å teste ut bestemte forbedringstiltak på 
noen avdelinger og sammenligne grad av forbedring med andre avdelinger som kan fungere som 
kontrollgruppe, og/eller å undersøke hvorfor noen avdelinger lykkes bedre med forbedringsarbeidet 
enn andre. Det vil bli søkt separat REK-godkjenning for slike studier hvis dette blir aktuelt. 
 
 
Forskning/publisering  
Ved prosjektslutt skal det skrives rapport om det samlete prosjektet. 
Vi planlegger i samarbeid med SKDEs servicemiljø å publisere resultatene fra prosjektet etter 
retningslinjer for publisering av kvalitetsforbedringsarbeid (SQUIRE) [28] i tidsskrift med 
fagfellevurdering. Resultater fra prosjektet vil også kommuniseres til andre intensivavdelinger 
gjennom undervisning, innlegg på nasjonale konferanser og gjennom NIR sin årlige fagdag.  
Det enkelte sykehuset står fritt til å publisere prosjektdata fra egen virksomhet. Det kan også bli 
aktuelt å forske med utgangspunkt i materialet, for eksempel sammenligning mellom deltakende 
intensivavdelinger og med data fra andre land. 
 

Budsjett  

Estimat for reise, opphold for X personer 

Informasjonsmøte juni -15 38 pers x 1800 68 400 

Tilbakeoversettelse av 
spørreskjema til engelsk 

Ca 1 kr / ord 2000 

Oppstartmøte sept.-15 50 pers x 1800 90 000 

Prosjektgruppemøte nov.-15 10 pers x 1800  18 000 

Prosjektgruppemøte jan.-16 10 pers x 1800  18 000 

Workshop 2 dager jan. -16 50 pers x 4700  235 000 

Workshop dagsmøte x 2 (mars 
+ april 2016) 

50 pers x 1800 x 2  180 000 

Eksterne bidragsytere 
(implementeringsfase 2016) 

 40 000  

Statistiker(usikkert behov)  20 000 

Møte med resultatpresentasjon  50 pers x 1800 
Postere: 1500/poster x 15 
sykehus 

90 000 
22 500 
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Publiseringskostnader  20 000 

Prosjektadm. lønn 20% stilling i 
10 mnd = ca 1 dag / uke 

14 400/mnd 144 000 

   

SUM  947 900 

 
Prosjektet er tildelt 500 000 kroner fra Den Norske Legeforening. Pengene kan for eksempel brukes 
til frikjøp av tid til implementering av forbedringstiltak. 
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