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Bakgrunn 

• Planla en kvantitativ brukerundersøkelse 
– ferdig utarbeidet spørreskjema

• Forespørsel fra HMN om å være pilot for 
Bruker Spør Bruker 
– Helse Midt-Norge – 3 årig FOU avtale med 

KBT (Kompetanssenter for Brukererfaring og 
Tjenesteutvikling)

– Styrke brukermedvirkning i Helseforetaket



Metoden

• ”Bruker spør bruker” er et metodeverktøy 
utviklet for å involvere brukerne i arbeidet 
med å samle inn og analysere data for å 
få til kvalitetsforbedringer

• Tidligere brukere utfører evalueringen for 
å få en form for brukerstyrt evaluering



Metoden forts

• Kvalitativ, dialogbasert evaluering:
– Fokusgrupper og individuelle intervjuer
– Dokumentasjon gjennom bruk av 

kvalitative data
– Kvalitativ analyse. NVIVO
– Dialogkonferanse



1. Intervjuer
2. Analyser
3. Prosessrapport
4. Dialogkonferanse
5. Sluttrapport



Dialogkonferansen
• Resultatene fra fokusgruppeintervjuene dannet grunnlag for 

dialogkonferansen. 

• Brukere, pasientforening, ansatte, fagdirektør, klinikksjef

• En dag

• Utdype innsikten om hvordan tjenestene fungerer og oppnå 
felles virkelighetsforståelse 
– av styrke, svakheter og potensialer for mulige forbedringer.



Avdelingens oppgaver

• Problemstillinger 

• Forankre prosjektet i ledelsen og blant de ansatte

• Rekruttere pasienter

• Lokaler

• Dialogkonferanse- invitere og organisere



Tema for intervju
• Kontinuitet

• Tilgjengelighet
o Ventetid og venteliste 
o Tid i konsultasjonene
o Tilgjengelighet til personalet

• Avdelingens verdigrunnlag
o Respekt, likeverd, medbestemmelse og helhet

• Informasjon, opplæring og likemannsarbeid

• Avdelingens kompetanse
o Personalets kunnskaper og kompetanse



• Åtte intervjuer med til sammen 25 
pasienter

• To telefonintervju



Erfaringer fra revmatologisk 
avdeling

– Lett å organisere 

– Fått funn man ikke ville fått ved ordinær 
brukerundersøkelse

• Tverrfaglighet 
• Likemannsarbeidet

– Dialogkonferansen ga forankring av 
undersøkelsen i personalgruppa



Pasientutsagn

• ”Vi har fått hevet status”

• ”En blir mer tilfreds, mer verdsatt og mer verdt”

• ”- Å få være med å bestemme, å påvirke sitt eget 
liv, er behandling i seg selv”

• ”Med dialog kommer realitetene frem. Dette er en 
undersøkelse som bør ha stor betydning for 
veivalg og prioriteringer i en avdeling”



”Bruker spør bruker” 
Pasienttilfredshetsundersøkelse 

ved revmatologisk avdeling

• Erfaringer fra brukerundersøkelsen
• Tiltak avdelingen har satt i verk



Hovedmålsetting

• Bidra til utvikling av tilbudet ved 
avdelingen med basis i erfaringer fra 
avdelingens pasienter/brukere.



Problemstillinger/hovedtema 
for undersøkelsen

• Kontinuitet

• Tilgjengelighet
- Ventetid og venteliste 
- Kontakt med avdelingen
- Tid i konsultasjonene
- Tilgjengelighet til personalet ved   
sengepost



• Avdelingens verdigrunnlag

- Respekt, likeverd, medbestemmelse     
og helhet 

- Opplever du å bli møtt med respekt  
blant avdelingens ansatte?

- Hva gir tillit til avdelingen?
- Helhetlig tilnærming? 



• Informasjon, opplæring og 
likemannsarbeid

• Avdelingens kompetanse
- Personalets kunnskaper og 

kompetanse.
- Arbeidsgruppene sitt samarbeid 

om oppfølging og behandling.



Oppsummering og 
anbefalinger

• Tilliten til avdelingen er høy

• Høy kompetanse på fakta om sykdommen, 
konsekvenser for pasienten og viten om 
medisiner og deres bivirkninger

• Vennlig, omsorgsfull og tjenesteorientert måte å 
møte pasientene på



• Avdelingen får god tilbakemelding på 
pasientenes opplevelse av å bli møtt 
med respekt

• Forbedringspotensiale på spørsmål 
om livskvalitet og helhet 



• Det oppleves gode rutiner for 
individuell medvirkning som for 
eksempel innflytelse på valg av 
behandlingsmodell 

• Det ble fremmet ønske om å etablere 
brukergruppe på avdelingen eller på 
klinikknivå



• Hvordan kan pasientopplæring og 
likemannstilbudet samhandle og 
utvikles?



• Kontinuiteten blant sykepleiere 
oppleves god for pasienter som er i 
kontakt med avdelingen over lang tid

• Sykepleierne gir pasientene en 
opplevelse av at de har tid til 
pasientene, selv om de har mye å 
gjøre



• Utfordring i å møte pasienters behov 
for kontinuitet blant legene

• Særlig viktig i oppstart av utredning 
og behandling

• Bedre/fyldigere notater og epikriser 
kan minske noe av behovet for 
kontinuitet 



• I konsultasjon med lege ønskes 
diskusjon om pasientens totale 
situasjon. 



• Behov for kompetanseheving blant 
fastlegene 

• Bedre informasjon om fastlegens 
funksjon kontra spesialistens.



• Utilstrekkelig informasjon om det 
tverrfaglige tilbudet



• Viktig med pålitelig informasjon og  
”en til en-samtaler” med 
avdelingspersonalet

• Informasjonen bør særlig 
kvalitetssikres i utredningsfasen



• Ønsker informasjon om hvilke 
nettsider man kan oppsøke for 
spørsmål om for eksempel 
rettigheter i arbeidsliv, kunnskap om 
sykdommen etc



• Det nye sykehuset oppleves svært 
godt

• Den sosiale kontakten mellom 
pasienter, og mellom pasienter og 
ansatte har blitt redusert. Det savnes 
en ”stue”



• Avdelingen har en utfordring på 
tilgjengeligheten på telefon



Tiltak etter BSB

• Bedre kontinuitet i oppfølging fra 
lege
- Samme lege første året hos nysyke
eller til tilstanden er stabilisert

• Bedre tilgjengelighet på telefon
- Oppstart nytt callback
telefonsystem fra 18. jan.-12 



• Likemenn er tatt med i 
diagnosespesifikke LMS-kurs

• Informasjon om avdelingens 
tverrfaglige tilbud i LMS-grupper

• Individuell samtale med sykepleier 
som en del av LMS

• Opprettet brukergruppe bestående 
av 5 medlemmer med ulike 
diagnoser



• Standardisering av pasientforløp

• Praksiskonsulent i avdelingen
- fastlege som representerer
primærhelsetjenesten

- for å fremme dialog og bedre   
samarbeidet mellom spesialist- og   
primærhelsetjenesten
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