
 
Familietilfredshet i intensivavdelingen  
-et kvalitetsforbedringsprosjekt i regi av Norsk Intensivregister 
 
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. Klargjør følgende for på forhånd estimert antall deltakere i hele prosjektperioden: 

a. Spørreskjema  
b. Informasjonsskriv  
c. Ferdig adressert og frankert returkonvolutt med sykehusets logo (Kan kanskje 

bestilles fra sykehusets trykkeri?) 
d. A4 (litt større) frankert konvolutt med sykehusets logo 

 
2. Liste over pasienter, med dato for innleggelse og utskrivelse fra intensivavdelingen for inntil 

tre uker tilbake, 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.  
 

3. Ved hjelp av listene, bestemmes hvilke pasienter som er utskrevet fra intensivavdelingen for 
ca tre uker tilbake.  
 

4. Sekretær åpner EPJ, sjekker utskrivelsesdato, og sjekker om det eventuelt har vært senere 
re-innleggelser. Da må man i så tilfelle avvente utsendelse. Markér dette på listen: Reinnl., 
avventer, dato, sign.  
 

5. Påfør koblingsnøkkel (NPR-id) mot pasientidentitet på spørreskjemaet 
 

6. 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.  
 

7. 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 (ca 10 min pr skjema). 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. Deretter makuleres svarskjemaene 

umiddelbart. 


