
   

Forespørsel om deltakelse i kvalitetsforbedringsprosjekt 

 
PÅRØRENDETILFREDSHET 

 

 

 

Bakgrunn og hensikt 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et kvalitetsforbedringsprosjekt, der hensikten er å kartlegge 

pårørendes tilfredshet med pleie, behandling og beslutninger under oppholdet i intensivavdelinger. Du mottar 

denne henvendelsen fordi du er registrert som pasientens nærmeste pårørende ved vår intensivavdeling for 

kort tid siden. Dersom pasienten du var pårørende for var innlagt på intensivavdelingen flere ganger under 

samme sykehusopphold, gjelder dette spørreskjemaet kun det første intensivoppholdet.  

Dersom du har svart på dette skjemaet tidligere, kan du se bort fra denne henvendelsen. 

 

Pasienter som intensivbehandles er vanligvis kritisk syke, svært svekkede og ofte trøtte eller sovende som 

følge av medikamenter eller sykdommen i seg selv. Personalet kommuniserer derfor mye direkte med 

pasientens pårørende, som ofte er til stede større deler av tiden og/eller har hyppig telefonkontakt med 

avdelingen. Forskning har vist at det ofte er overensstemmelse mellom det pårørende og pasienten opplever.  

Vi ønsker med dette å bruke et utprøvd og godkjent spørreskjema til å kartlegge hvor tilfredse pårørende ved 

norske intensivavdelinger faktisk er med måten vi har tatt oss av dem og pasienten på.  Resultatene fra denne 

spørreundersøkelsen vil være et nyttig mål på pasientbehandlingens kvalitet, og vil kunne bidra til at vi i 

framtiden kan ivareta både pasienter og pårørende på en bedre måte.  

Intensivavdelingen ved dette sykehuset deltar i prosjektet, som er et landsdekkende forbedringsprosjekt etter 

initiativ fra Norsk Intensivregister.  

 

 
Hva innebærer prosjektet? 
Vedlagt dette brevet ligger et spørreskjema og en ferdig frankert og adressert svarkonvolutt. Det er selvsagt 

frivillig å besvare spørreskjemaet. Dersom du ikke ønsker å delta, kan du returnere spørreskjemaet blankt, 

eller bare velge å se bort fra henvendelsen.  Hvis du besvarer spørsmålene, er det å betrakte som et samtykke 

til å delta. Det er samtidig et samtykke til at din besvarelse, sammen med alle andre besvarelser, anonymt kan 

brukes til senere forskning vedrørende omsorg for og ivaretakelse av intensivpasienters pårørende. Vi ønsker 

også på et senere tidspunkt å bruke resultatene fra denne spørreundersøkelsen i en vitenskapelig artikkel.  Om 

du velger ikke å delta, får det selvsagt ingen konsekvenser for ditt eller pasientens forhold til 

intensivavdelingen eller sykehuset. Du kan også trekke deg fra kvalitetsundersøkelsen på et senere tidspunkt.  

 

Mulige fordeler og ulemper 
Ved at du deltar i studien, vil dine erfaringer fra tiden på intensivavdelingen kunne komme andre framtidige 

intensivpasienter og deres familier til gode. Vi ønsker å bruke pårørendes erfaringer til å bedre våre rutiner og 

vår behandling. En ulempe for deg kan være at du må tenke gjennom denne tiden og kan bli påminnet 

erfaringer som kan ha vært vonde. Forskning har imidlertid vist at det også kan være godt å få dele sine 

erfaringer, og på slutten av skjemaet gis du også anledning til å utdype dine erfaringer med egne ord.  



   

 

Hva skjer med informasjonen du deler med oss i prosjektet? 

I nasjonal sammenheng vil svar fra deltakerne kunne bidra til at man etablerer en standard for ivaretakelse av 

pårørende. Resultatene fra vår intensivavdeling lokalt vil bli anvendt til å arbeide med forbedringer av pleien 

og behandlingen som vi tilbyr. Kvalitetsforbedringsprosjektet vil for øvrig bli oppsummert i en rapport til Norsk 

intensivregister og presentert i foredrag til leger og sykepleiere.  

 

Det vil ta ca. 20 minutter å fylle ut spørreskjemaet. Skjemaet er kodet opp mot Norsk intensivregister slik at 

det er mulig å få vite hvilke intensivpasienters pårørende som har returnert spørreskjemaet. Dette gjør vi fordi 

vi ønsker å se om det er grupper av intensivpasienter der pårørende jevnt over er mer eller mindre fornøyde 

enn gjennomsnittet. Datatilsynet har godkjent denne koblingen. Det er kun prosjektansvarlig/registeransvarlig 

(autorisert personell) ved hver enhet som har adgang til kodelisten, og alle svar behandles fortrolig. Leger og 

sykepleiere som behandlet pasienten du var pårørende for, vil ikke få mulighet til å identifisere dine svar. 

Resultater fra kvalitetsforbedringsprosjektet vil selvsagt ikke bli rapportert i en form som kan spores tilbake til 

deg eller dine nærmeste.  

 

Utfylte spørreskjema vil bli makulert etter at data er registrert i databasen hos Norsk intensivregister. Svarene 

blir dermed lagret like trygt og beskyttet som nasjonale kvalitetsregisterdata. Datalagringsområdet er ikke 

tilgjengelig for andre enn prosjektansvarlige leger og sykepleiere. 

 

 

Ønsker du mer informasjon kan du henvende deg til: 

____________________________ (Intensivsykepleier/lege)  

Adresse:_____________________ avdeling 

 _____________________ Sykehus,  ________________HF 

Postnr / sted:       

 

Mail: ……………………………………………..tlf. …………………. 

 

Sted, dato 

Vennlig hilsen 

 

____________________________________ 

 

 

 


