
 

 
 

 

Klassifisering GUL 

Årsmelding 2021 pasienterfaringsundersøkelse Betanien Sykehus 

Formål  
 å innhente og sikre at pasientens erfaringer og innspill tas på alvor og er kilde til læring og 

kvalitetsforbedring. 

 å kartlegge forbedringsområder i tjenestene våre. 

 å utvikle og forbedre tjenester i tråd med pasientens behov. 

 at pasienter, pårørende og andre skal føle seg ivaretatt, sett og hørt. 

 at resultat fra pasienterfaringsundersøkelser skal brukes i kvalitetsforbedringsarbeid ved 

virksomheten, og på den måten øke brukermedvirkning. 

 å gi pasienter, brukere og pårørende mulighet til å si fra om hvordan de opplever kvaliteten på 

tjenestene og dialogen med helsepersonell. 

 å gi viktig styringsinformasjon til ledere på ulike nivå i virksomheten. 

Arbeidsform 
Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Vest 

 Fagsenteret bistår avdelinger og idelle samarbeidsparter som skal gjennomføre 

pasienterfaringsundersøkelser. 

 Fagsenteret leder regionalt nettverk for pasienterfaringsundersøkelser i Helse Vest RHF og kaller 

inn til møter fire ganger i året. Nasjonale føringer følges og standardiserte spørreskjema/resultat 

gjennomgås før og etter spørreundersøkelser i de ulike lokale virksomheter/ foretak. 

 

Betanien sykehus 

Kvalitetsrådgiver deltar i regionalt nettverk, får oversikt over årlige nasjonale/regionale 

pasienterfaringsundersøkelser og koordinerer, planlegger, tilrettelegger, følger opp nasjonale og lokale 

pasienterfaringsundersøkelser i Betanien sykehus. Alle undersøkelser publiseres på WEB.  

Avdelingsvis pasienterfaringsundersøkelse følger en to årssyklus og  gjennomføres elektronisk via nettbrett 

med bistand fra HVIKT. 

2021 

I oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementetet HOD utviklet og etablerte Folkehelseinstituttet (FHI) et 

system for kontinuerlige, elektroniske målinger av voksne pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk 

helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Måleperiode 2020 – 2025. 

Betanien sykehus, enhet  psykisk helse er deltakende og resultatrapporter på institusjonsnivå blir tilsendt 

avdelingene kvartalsvis etterfulgt av en årlig nasjonal rapport. Rapporter publiseres på FHI sin studieside: 

Rapporter - FHI. 

Enhet psykisk helse har levert tilfredstillende i 2021. Avdelingsvis årsrapport gjennomgås i enhet psykisk 

helse og er kilde til læring og kvalitetsforbedring. 
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https://www.fhi.no/publ/2021/pasienters-erfaringer-med-dognopphold-i-psykisk-helsevern---arsrapport-2020/


 

 

Klassifisering GUL 

I 2021 ble lokale pasienterfaringsundersøkelser gjennomført ved radiologisk avdeling, laboratoriet, avdeling 

psykose, og allmenn poliklinikk. Rapporter gjennomgås avdelingsvis og legges ut på virksomhetens Web. En 

kilde til læring og kvalitetsforbedring. 

 
 
Med vennlig hilsen 
Nina Misje Heggøy 
Kvalitetsrådgiver 
01.03.2022 
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