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INNLEDNING 
 

Bakgrunn  
Hensikten med brukerundersøkelsen er først om fremst at den skal tjene som et styringsverktøy for ledelsen ved 
Lillehammer sykehjem. Resultatene skal hjelpe oss til å identifisere eventuelle forbedringsområder for at vi med 
utgangspunkt i dem skal kunne videreutvikle tjenesten i tråd med brukernes behov og ønsker. 
 
 
 

Gjennomføring 
Brukerundersøkelsen ved Lillehammer sykehjem omfatter både pasienter og pårørende og ble sendt ut 16. juni. 
De hadde svarfrist henholdsvis 28. og 30 juni.  
 
Det ble utarbeidet to spørreskjema, hvert tilpasset sin målgruppe. Det er forskjellige bakgrunnsspørsmål, og 
pårørende er spurt om samarbeid med sykehjemmet i tillegg til forhold knyttet til behandling og omsorg. Utover 
disse forskjellene omhandler spørsmålene de samme temaene.  
 
Ettersom ikke alle pasientene ved sykehjemmet er i stand til å svare på en slik undersøkelse, ble tilsynslegen bedt 
om å foreta et utvalg av pasienter som kunne delta. Dette utvalget bestod av 53 pasienter fordelt på de ulike 
avdelingene, med unntak av avdeling A. Svarprosenten i denne pasientgruppen var på 83 prosent når vi ser antall 
skjema vi fikk tilbake opp mot antall utsendte skjema. Holder vi antall svar opp mot den samla pasientgruppen på 
sykehjemmet, er ca. ¼ av pasientene representert i denne analysen. 
 
Det ble også foretatt et utvalg blant de pårørende; hovedpårørende til hver pasient fikk tilsendt spørreundersø-
kelsen. Til sammen 176 skjema ble sendt ut, og 130 ble returnert. Det gir en svarprosent på 74. 
 
I forkant av undersøkelsen arrangerte sykehjemmet et møte med de pårørende der det ble orientert om bruker-
undersøkelsen. Svarprosenten blant pårørende må vi si oss godt fornøyde med, og ved å legge et orienterings-
møte tett opp til gjennomføringen av undersøkelsen fikk sykehjemmet understreket at dette var noe de ønsket 
respons på. Den oppfordringen har tydeligvis de pårørende imøtekommet. 
 
For å ivareta de pasientene som ville trenge hjelp til å fylle ut skjemaet, valgte vi å bruke tre ansatte ved syke-
hjemmet som ”hjelpere”. De fikk opplæring i hvordan de skulle forholde seg til pasientene. Blant annet ble det 
lagt stor vekt på at de skulle opptre nøytralt i forhold til både spørsmålene som ble stilt og pasientenes svar. Det 
ble også utarbeidet en manual de kunne støtte seg på undervegs. 
 
Grunnen til at vi valgte å bruke ansatte ved sykehjemmet framfor studenter eller andre utenfra til dette arbeidet, 
var at de kjenner pasientgruppen og at de ikke ville være helt ukjente for pasientene. Men ettersom de byttet 
avdelinger slik at de ikke skulle hjelpe ”sine egne” pasienter, oppnådde vi at de ble oppfattet som nøytrale. Vi har 
sammen med ”hjelperne” hatt en evaluering i etterkant der vi tok opp både hvordan de opplevde sin rolle og 
hvordan pasientene tok i mot dem, samt pasientenes reaksjoner på de spørsmålene som ble stilt dem. Noen få 
spørsmål hadde blitt oppfattet som litt vanskelige, og disse vil vi se nærmere på til neste gjennomføring. 
 
 
 

Om spørreskjemaet 
Hoveddelen i spørreskjemaet består av spørsmål der man skal gi en vurdering av hvor fornøyd eller misfornøyd 
man er med ulike sider ved tjenesten. Skalaen vi bruker er delt i 6 kategorier der 1=’svært misfornøyd’ og 
6=’svært fornøyd’.  
 
Ved å dele denne 6-delte skalaen på midten og summere kategoriene 1 til 3 for seg og 4 til 6 for seg, får vi hvor 
mange som er misfornøyd i større eller mindre grad (1-3) eller fornøyd i større eller mindre grad (4-6). Fordeling-
ene på disse to hovedkategoriene er vist i diagram vedlagt rapporten. I rapporten er det tatt med detaljerte dia-
gram for pasienter og pårørende hver for seg der svarfordelingen tillater det1. 

                                                      
1 Der det er færre enn 3 svar i èn og samme kategori blir slike detaljerte diagram ikke tatt med pga. hensyn til anonymitet. 

Merknad [shl1]: Flytte?
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Det er også mulig å krysse for et syvende alternativ; ”har ingen mening”. Dette svaralternativet er viktig å ha 
med slik at de som svarer ikke tvinges til å ta et standpunkt de strengt tatt ikke har. Man velger dette syvende 
alternativet dersom man ikke kan gi en vurdering av egen tilfredshet, for eksempel fordi man ikke kjenner godt 
nok til det aktuelle temaet, eller at man rett og slett ikke har gjort seg opp noen mening. 
 
På noen av spørsmålene er andelen i denne svarkategorien relativt høy, og det vil bli kommentert under de 
spørsmålene det gjelder. Andelen påvirker imidlertid ikke gjennomsnittlig tilfredshet, men det kan likevel være 
nyttig å vite på hvilke områder denne andelen er høy ettersom det til en viss grad vil gjenspeile hva pasienter og 
(spesielt) pårørende ikke har noe nært forhold til eller mening om. Spesielt i forhold til pårørende kan det skyldes 
at de mangler informasjon til å kunne ta et standpunkt.  
 
Andelen som har svart at de ikke har noen mening er naturlig nok høyere blant pårørende enn blant pasienter, og 
kommer av at de ikke kjenner tjenesten like godt som pasientene. Et annet moment som kan spille inn er i hvil-
ken grad sykehjemmet synliggjør ulike forhold overfor pårørende. Derfor må dere på sykehjemmet ta en disku-
sjon på hva dere ønsker og/eller mener pårørende bør ha et bevisst forhold til på bakgrunn av det som frem-
kommer senere i rapporten. Noen ting er det ok at en del pårørende ikke har noen mening om, mens for andre 
ting kan det være at dere synes andelen er for høy. I tillegg må vi huske på at pårørende er forskjellige – noen 
besøker sykehjemmet langt oftere enn andre og har derfor bedre kjennskap til det som foregår. Og til slutt er vi 
også som mennesker forskjellige; noen mener lettere noe om ting de ikke vet så mye om enn andre. 
 
 
 

Om rapporten 
I denne rapporten presenteres resultatene fra brukerundersøkelsen. Resultatene for pasienter og pårørende er 
presentert hver for seg, og det er tatt med svarfordelingen på de benyttede kategoriene der dette ikke går på 
akkord med de retningslinjer vi har for publisering av resultater for å ivareta respondentenes anonymitet. Der det 
ikke har vært mulig å vise slike detaljerte diagrammer, har vi slått sammen svarene til både pasienter og pårø-
rende og vist den samlede svarfordelingen der det var mulig. 
 
Med utgangspunkt i bakgrunnsvariablene, kan vi se om det eksisterer forskjeller i tilfredshet mellom ulike grup-
per. Der vi finner at vi har statistisk signifikante2 forskjeller er de kommentert. Hvis forskjellene er så små at de 
ikke kan sies å være betydelige og/eller kan skyldes tilfeldige utslag, vil de ikke bli gått nærmere inn på.  
 
Rapporten tar for seg hvert enkelt spørsmål, og rekkefølgen er den samme som i spørreskjemaet (jmf. innholds-
fortegnelsen). Vedlagt rapporten er det diagrammer som viser fordelingen på de ulike bakgrunnsvariablene. Der-
etter kommer diagrammer som viser gjennomsnittlig tilfredshet for pasienter og pårørende, samt standardavvik 
for de to gruppene. Til slutt er det vist andel fornøyde og misfornøyde i separate diagrammer for pasienter og 
pårørende. 
 
 

Gjennomsnitt og standardavvik – en kort forklaring 
Gjennomsnittet finner vi ved å summere alle verdiene og dele på antall verdier. Gjennomsnittet i denne sammen-
hengen sier noe om hvor fornøyde eller misfornøyde de pasienter og pårørende er. Standardavvik er et spred-
ningsmål som sier noe om hvor mye svarene avviker fra gjennomsnittet. Hvis alle svarer det samme er standard-
avviket lik null, dvs. ingen spredning i svarene. Jo større spredning, jo høyere vil standardavviket være. Vi kan 
med andre ord si at standardavviket forteller i hvor stor grad de ansatte vurderer et forhold likt. Vedlagt rappor-
ten er det diagrammer som viser gjennomsnitt og standardavvik, samt en tabell som viser både gjennomsnitt og 
standardavvik for hvert enkelt spørsmål. 
 
Skalaen vi har brukt for å måle tilfredshet går som nevnt fra 1 til 6 der 1 er dårligst og  6 er best. Med andre ord 
betyr et høyt gjennomsnitt at flere ansatte er fornøyde og/eller at de er mer fornøyde. For eksempel vil et gjen-
nomsnitt på 6 bety at alle er svært fornøyde.  
 
Kategorien ”har ingen mening” påvirker ikke gjennomsnittet.  
 

 
2 Når en forskjell kan sies å være statistisk signifikant, er forskjellene mellom grupper vi sammenligner så stor at det ikke kan 
skyldes tilfeldige variasjoner i datamaterialet. Vi bruker et konfidensintervall på 95 prosent. Når vi da omtaler en forskjell som 
statistisk signifikant, betyr det at vi med over 95 prosent sannsynlighet kan si at de forskjellene vi finner ikke skyldes tilfeldige 
utslag i datamaterialet. 
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Selv om andel fornøyde og misfornøyde kan være lettere å forstå, gir gjennomsnittet et bedre bilde av tilfredshe-
ten hos pasienter og pårørende. Dette er tilfelle ettersom gjennomsnittet også avspeiler fordelingen mellom de 
seks ulike svarkategoriene, mens andel fornøyde/misfornøyde kun viser hvor stor andel som er fornøyde eller 
misfornøyde. Eksempelvis kan andel fornøyde være lik på to forskjellige spørsmål, men ha forskjellig gjennom-
snitt. Da vil gjennomsnittet gi mer korrekt og nøyaktig informasjon om tilfredsheten ettersom det forteller oss noe 
om hvordan fordelingen på hele tilfredshetsskalaen er.  
 
Altså: Ettersom andel fornøyde og misfornøyde er summen av de som har krysset på henholdsvis 1-3 og 4-6, kan 
like store andeler inneholde forskjeller i graden av fornøydhet/misfornøydhet – men slike ulikheter blir synliggjort 
i gjennomsnittet.  
 
 
 

Kort om resultatene 
I det store og det hele er resultatene gode for sykehjemmet. Tilfredsheten er jevnt over høy, men det varierer 
selvsagt noe utfra hva det blir spurt om. 
 
Gjennomsnittlig tilfredshet ligger for det meste rundt 5, som vi tolker som godt/middels fornøyd. På noen forhold 
er den helt oppe i 5,7, og bare unntaksvis er den under 4. Tatt i betraktning at vi har en skala på 1-6 der 6 er 
best, er dette svært positive resultater. 
 
Når det gjelder hvor fornøyde eller misfornøyde pasienter og pårørende er med Lillehammer sykehjem, alle for-
hold tatt i betraktning, er andelen fornøyde henholdsvis 95 og 92 prosent for de to gruppene.  
 
Vi ser at pasienter og pårørende vurderer en del ting forskjellig, spesielt når det gjelder de forhold som er tatt 
opp i delen om trivsel. En del av disse forskjellene er statistisk signifikante og pasientene er som regel mer for-
nøyde enn sine pårørende, med unntak av når de blir spurt om deres mulighet til privatliv.  
 
For hvert forhold vi har spurt om, har vi sett om det finnes slike signifikante forskjeller basert på bakgrunnsvari-
ablene. Av spesiell interesse er selvsagt hvorvidt vi har veldig forskjellig vurdering knyttet til hvilken avdelingen 
pasienten bor på. Det finner vi imidlertid ikke på noe forhold blant de pårørende, men bare svært sjelden blant 
pasientene. De fleste forskjeller finner vi faktisk mellom pasienter og pårørende.  
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I dette overordnete spørsmålet skulle pasienter og 
pårørende gi en helhetlig vurdering av hvor fornøyde 
eller misfornøyde de er med Lillehammer sykehjem, 
alle forhold tatt i betraktning.  
 
Gjennomsnittlig tilfredshet for pasientgruppen (5,3) er 
signifikant høyere enn for de pårørende (4,9). 
 
Svarfordelingen på de seks tilfredshetskategoriene for 
pårørende er vist i diagrammet til venstre. Til sammen 
svarte 92 prosent at de er fornøyde (kategori 4-6) 
hvorav 20 er litt fornøyde (kategori 4), 40 er mid-
dels/godt fornøyde (kategori 5) mens 32 prosent har 
svart at de er svært fornøyde (kategori 6). 8 prosent 
er enten middels eller litt misfornøyde (hhv. kategori 
2 og 3), og ingen har svart at de er svært misfornøy-
de (kategori 1).  
 
Blant pasientene var det 55 prosent som svarte at de 
er svært fornøyde (kategori 6), mens 34 er 
godt/middels fornøyde (kategori 5). 

 
Blant de pårørende finner vi at det på dette spørsmålet er signifikante forskjeller når vi sammenligner resultatene 
for hvor pasientene kom fra den dagen de kom til Lillehammer sykehjem. De som er pårørende til pasienter som 
kom fra sykehus har en lavere gjennomsnittlig tilfredshet (4,6) enn de som enten kom fra sitt eget hjem (5,1) 
eller fra annet sted (5,25). Men som gjennomsnittene for de ulike gruppene viser, er de for alle tre gruppene 
relativt høy.  
 
Forskjeller på bakgrunn av hvor pasienten kom fra da han/hun kom til sykehjemmet, finner vi blant de pårørende 
også forskjell når det gjelder pasientens mulighet til å ta i mot besøk og pasientens mulighet til å bestemme når 
han/hun vil legge seg. For disse to gjelder det også at det er de som er pårørende til pasienter som kom fra sy-
kehus som har en lavere gjennomsnittlig tilfredshet enn de to øvrige. Dette kommer jeg nærmere tilbake til ne-
denfor. 
 
At pårørende til de som kommer fra sykehjem har en lavere tilfredshet enn de to øvrige kategoriene, represente-
rer ikke isolert sett et forbedringspotensiale for sykehjemmet som sådan, men det kan være et signal om at pårø-
rende til sykehuspasienter som kommer til sykehjemmet har større behov for enkelte ting enn de som kommer 
enten fra eget hjem eller annet sted, eller det kan dreie seg om særtrekk ved de pasientene som kommer direkte 
fra sykehus.  
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DEL 2 – TRIVSEL 
 
Denne delen av spørreskjemaet tar for seg ulike forhold som påvirker trivselsen til pasienten. De pårørende er 
spurt om hvor fornøyde eller misfornøyde de er med hensyn til pasientens situasjon. De skal med andre ord ikke 
svare på hvordan de tror at pasienten selv oppfatter de ulike forholdene (dette gjelder selvsagt også de andre 
delene av spørreskjemaet). Selv om dette ble presisert i følgebrevet, kan vi likevel ikke være 100 prosent sikre på 
at svarene de pårørende har gitt ikke også representerer pasientens syn. Hvorvidt dette utgjør et problem i for-
hold til de resultatene vi kan lese ut av datamaterialet, er heller ikke sikkert.  
 
Imidlertid finner vi at det for en del av forholdene i denne delen er signifikante forskjeller mellom hvor fornøyde 
pasientene og de pårørende er. Det kan tale for at de pårørende har fulgt oppfordringen om å gi sin egen vurde-
ring, men det kan også komme av at pasientgruppen som har svart på undersøkelsen ikke er representativ for 
alle pasientene ettersom det bare er de friskeste pasientene som har kunnet deltatt. 
 
Tabellen nedenfor viser hva det ble spurt om i denne delen, gjennomsnittlig tilfredshet og standardavvik for hen-
holdsvis pasienter og pårørende: 
 

 Gj.snitt  
Pasienter 

St. avvik 
Pasienter 

Gj.snitt  
Pårørende 

St. avvik 
Pårørende 

ta imot besøk 5,7 0,865 5,5 1,056 

mulighet til privatliv 4,1 1,838 4,9 1,344 

drive med aktiviteter 4,6 1,606 3,7 1,434 

bestemme over egen hverdag 5,0 1,305 4,6 1,206 

komme ut i frisk luft 4,7 1,771 4,1 1,490 

bestemme hva man skal ha hjelp til 5,3 1,028 4,7 1,126 

bestemme når man vil hvile 5,5 1,054 5,2 0,984 

bestemme når man vil legge seg 5,4 1,332 4,9 1,262 

bade/dusje 5,5 0,942 4,9 1,143 

toalettbesøk 5,7 0,693 5,1 1,110 

sosialt miljø mellom pasienter 4,2 1,697 4,0 1,457 

kultur-/underholdningstilbud 4,0 1,700 4,0 1,343 

livssynsrelaterte tilbud 4,8 1,459 4,3 1,528 

 
 
 

Ta i mot besøk 
Pasienter og pårørende vurderer dette ganske likt med gjennomsnittlig tilfredshet på henholdsvis 5,7 og 5,5. 
 
Blant pasientene svarer nærmere 80 prosent at de er svært fornøyde (kategori 6), mens 16 prosent er 
godt/middels fornøyde (kategori 5).  
 
Blant pårørende er ca. 3 av 4 svært fornøyde, mens i overkant av 7 prosent er misfornøyde i større eller mindre 
grad. Vi finner også at det er signifikante forskjeller i forhold til hvor pasienten kom fra den dagen han/hun kom 
til sykehjemmet, hvor de som kom fra sykehus også her er minst fornøyde med gjennomsnitt på 5,1. 
 
Det er også signifikant forskjell mellom pårørende til de som har enkeltrom og de som ikke har det. Naturlig nok 
er det de som er pårørende til pasienter som ikke har enkeltrom som er minst tilfredse. De har en gjennomsnittlig 
tilfredshet på 4,5, mens de som har enkeltrom har 5,6. I og med at tilfredsheten blant de som er pårørende til 
pasienter som ikke bor på enkeltrom ligger mellom kategori 4, litt fornøyd, og 5, godt/middels fornøyd, må vi 
kunne si at situasjonen er til å leve med i forhold til å ta imot besøk også for de som må dele rom. 
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Mulighet til privatliv 
 
På dette området er pasientene mindre tilfredse enn pårørende. Det ser vi utfra at pasientgruppen har et gjen-
nomsnitt på 4,1, mens de pårørende har 4,9, og denne forskjellen i tilfredshet er statistisk signifikant.  
 
Blant de pårørende finner vi at om pasienten bor på enerom eller ikke påvirker deres syn på pasientens mulighet 
til privatliv. Pårørende til pasienter som bor på enerom har et gjennomsnitt på 5,1, mens de som er pårørende til 
pasienter som bor på dobbeltrom har et gjennomsnitt på 3,4. 

 8 

 
Fordelingen på de ulike svarkategoriene er vist for pasienter og pårørende i diagrammene nedenfor: 

 
Til sammen er ca. 2 av 3 av pasientene fornøyde i større eller mindre grad (kategori 4-6), mens den siste tredje-
delen altså er misfornøyd i større eller mindre grad (kategori 1-3). Blant de pårørende finner vi at over 80 prosent 
i større eller mindre grad er fornøyde, mens ca. 1 av 6 er misfornøyde, og som diagrammet over viser er de fleste 
av disse litt misfornøyde (kategori 3). Blant de pårørende var det ca. 1 av 3 som ikke hadde noen mening om 
dette.  
 
 
 

Drive med aktiviteter 
 
På dette spørsmålet uttrykker pasientene en høyere 
tilfredshet enn de pårørende; gjennomsnittene er 
henholdsvis 4,6 og 3,7, og denne forskjellen er også 
statistisk signifikant. 
 
I overkant av ¾ av pasientene uttrykker at de er 
fornøyde (kategori 4-6) med sin muligheter til å drive 
med aktiviteter, hvorav nærmere 40 prosent er svært 
fornøyde. 
 
De pårørende er ikke fullt så fornøyde; som vi ser av 
diagrammet til venstre ligger hovedvekten av svarene 
i kategoriene 3 og 4, dvs. litt fornøyde eller litt mis-
fornøyde. Til sammen utgjør disse to kategoriene 
nærmere 50 prosent. Andelen som uttrykker at de er 
fornøyde (kategori 4-6) er til sammen på 56 prosent. 
 
Ca. 1/3 av de pårørende og ¼ av pasientene hadde 
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ikke noen mening om dette temaet. 
 
 
 

Bestemme over egen hverdag 
Når det gjelder pasientens mulighet til å bestemme over egen hverdag er uttrykt tilfredshet fra pasienter og pårø-
rende også relativt høy. Pasientgruppen har et gjennomsnitt på 5,0, mens tilsvarende for pårørende er 4,6. Ca. 
1/3 av de pårørende hadde ingen mening om dette. 
 
Ser vi nærmere på svarene fra de pårørende finner vi at det er signifikant forskjell utfra om de er oppnevnt som 
verge/hjelpeverge eller ikke. De som er oppnevnt uttrykker en lavere tilfredshet enn de som ikke er det. Gjen-
nomsnittene er hhv. 4,1 og 4,7. 
 
77 prosent av pasientene er fornøyde (kategori 4-6), mens resterende 13 er enten middels eller litt misfornøyde 
(kategori 2 og 3), og ingen har svart at de er svært misfornøyde (kategori 1). 
 
Litt større andel av de pårørende er fornøyde i forhold til pasientens mulighet til å bestemme over egen hverdag; 
ca. 80 prosent har krysset i kategoriene 4, 5 og 6, og fordeler seg ganske likt på disse tre kategoriene. På den 
andre siden er resterende 20 misfornøyde i større eller mindre grad, der størstedelen er litt misfornøyde (kategori 
3). 
 
 
 

Komme ut i frisk luft 
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I likhet med resultatet på spørsmålet om pasientens 
mulighet til å drive med aktiviteter, ser vi også når det 
gjelder pasientens mulighet til å komme ut i frisk luft 
at pasientene er mer tilfredse enn de pårørende, og 
forskjellen er statistisk signifikant. Gjennomsnittlig 
tilfredshet blant pasientene er 4,7 mens den for pårø-
rende er 4,1.  
 
Fordelingen på de ulike svarkategoriene for pårørende 
er vist i diagrammet til venstre.  
 
I pasientgruppen har 55 prosent svart at de er svært 
fornøyde (kategori 6), mens det til sammen er 79 
prosent som er fornøyd i større eller mindre grad 
(kategori 4-6). Men det er samtidig 21 prosent som 
ikke er fornøyd (kategori 1-3), og hovedvekten av 
svarene ligger på kategoriene 1 og 2, hhv. svært 
misfornøyd og middels misfornøyd. 
 
 
 

 
Blant pasientene finner vi at det signifikante forskjeller både i forhold til alder og avdeling: 
 Alder: 

De eldste er minst fornøyde mens de yngste er mest fornøyde. De ulike aldersgruppene har følgende gjen-
nomsnittlig tilfredshet: 

 67-79 år:  5,8 
 80-89 år:  4,27 
 90 år eller eldre: 4,25 

 Avdeling: 
Også her er det avdeling 2. etasje som har lavest tilfredshet: 

 avdeling 1. etasje: 4,4 
 avdeling 2. etasje: 2,8 
 avdeling 3. etasje: 5,4 
 avdeling 4. etasje: 5,1 
 avdeling A:  5,0 
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Bestemme hva man skal ha hjelp til 
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Også på dette punktet er det signifikant forskjell mel-
lom pasientenes og pårørendes tilfredshet, og det er 
pasientene som er mest fornøyde med 5,3 i gjennom-
snitt. Pårørendes gjennomsnittlige tilfredshet er 4,7. 
 
Av diagrammet til venstre ser vi at hovedvekten av 
svarene i pårørende-gruppen ligger i kategoriene 5 og 
6, dvs. godt/middels og svært fornøyd med til sam-
men 67 prosent. Ingen er svært misfornøyd (kategori 
1), men det er til sammen 19 prosent som enten er 
middels eller litt misfornøyd. 1 av 4 av de pårørende 
hadde ikke noen mening om dette forholdet. 
 
For pasientgruppen finner vi at hele 60 prosent svarer 
at de er svært fornøyde (kategori 6). Til sammen er 
90 prosent fornøyde i større eller mindre grad (kate-
gori 4-6), mens 10 prosent er litt eller middels misfor-
nøyde (kategori 2 og 3). 
 
 
 

 
 
 
 

Bestemme når man vil hvile 
 
 
 
 
På dette spørsmålet er gjennomsnittlig tilfredshet for 
pasienter og pårørende henholdsvis 5,5 og 5,2. 
 
3 av 4 i pasientgruppen uttrykker at de er svært for-
nøyde (kategori 6). Blant de pårørende er det 46 
prosent som er av samme oppfatning. I alt svarer 93 
prosent av de pårørende at de i større eller mindre 
grad er fornøyde (kategori 4-6). Hvordan svarene er 
fordelt på de enkelte kategoriene for pårørende-
gruppen er vist i diagrammet til venstre. Der ser vi 
også at ingen har svart at de er svært misfornøyde. 
20 prosent av de pårørende har på dette spørsmålet 
oppgitt at de ikke hadde noen mening. 
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Bestemme når man vil legge seg 
Også her er gjennomsnittlig tilfredshet relativt høy, i 
alle fall for pasientene, men andelen misfornøyde er 
noe høyere for begge grupper enn på forrige spørsmål. 
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9 prosent av pasientene er enten svært eller middels 
misfornøyde (kategori 1 og 2). Blant de pårørende er 
det 13 prosent som har uttrykt misnøye på dette punk-
tet, men av disse var det ingen som var svært misfor-
nøyde (kategori 1). 
 
Ingen av pasientene har benyttet kategoriene 3 og 4, 
dvs. litt misfornøyd og litt fornøyd, men 3 av 4 oppgir 
at de er svært fornøyde (kategori 6). Blant de pårø-
rende er også andelen svært og godt/middels fornøyde 
(kategori 5 og 6) relativt høy, men andelen svært 
fornøyde er langt mindre enn det som er tilfelle for 
pasientene, og differansen i gjennomsnittlig tilfredshet 
blir derfor signifikant. Gjennomsnittet for pasientene 
var 5,4, mens det for pårørende var 4,

4% 3% 5% 12% 25% 52%

Sv ært misf ornøy d
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Sv ært f ornøy d

bestemme når man vil legge seg

9.  
¼ av de pårørende hadde ingen mening om dette.  
Diagrammet til venstre viser fordelingen for pasienter 
og pårørende samlet. 

 
På dette spørsmålet finner vi at det blant de pårørende er signifikant forskjell utfra hvor pasienten kom fra den 
dagen han/hun kom til sykehjemmet, hvor det også her er lavest tilfredshet blant de som kom fra sykehus. Den-
ne gruppen har et gjennomsnitt lik 4,6. På de to øvrige kategoriene; fra eget hjem og annet, er gjennomsnittlig 
tilfredshet henholdsvis 5,0 og 5,5 – med andre ord, finner vi her igjen det samme mønsteret vi har sett tidligere 
(helhetlig vurdering og mulighet til å ta i mot besøk); at de som er pårørende til pasienter som kom fra sykehus 
er minst tilfreds mens de som kom fra annet sted uttrykker høyest tilfredshet.  
 
 
 

Bade/dusje 
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Også på dette spørsmålet er det signifikant forskjell 
mellom uttrykt tilfredshet i de to gruppene som deltok 
i undersøkelsen, og igjen er pasientene mer fornøyde 
(gjennomsnitt = 5,5) enn deres pårørende (gjennom-
snitt = 4,9). 
 
Hovedvekten av svarene for begge grupper ligger i 
kategoriene 4, 5, og 6, dvs. at de er fornøyde i større 
eller mindre grad. Blant pasientene svarer over 60 
prosent at de er svært fornøyde (kategori 6), og vi 
finner ingen i den andre enden av skalen (svært mis-
fornøyd, kategori 1).  
 
Svarfordelingen for de pårørende er vist i diagrammet 
til venstre. Over 40 prosent er svært fornøyde, og 
heller ingen i denne gruppen har sagt at de er svært 
misfornøyde. 20 prosent hadde imidlertid ingen me-
ning om pasientenes mulighet til å bade/dusje. 
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Toalettbesøk 
Vi finner også her signifikant forskjell mellom pasien-
ter og pårørende. Alle pasientene er fornøyd i større 
eller mindre grad (kategori 4-6), og gjennomsnittlig 
tilfredshet er hele 5,7. Svarfordelingen på de benytte-
de kategoriene er vist i diagrammet til venstre.  
 
Gjennomsnittlig tilfredshet blant de pårørende er også 
relativt høy, 5,1, men likevel signifikant lavere enn det 
som er tilfelle for pasientgruppen. 9 av 10 er fornøyde 
i større eller mindre grad (kategori 4-6), mens reste-
rende 10 prosent er misfornøyde i større eller mindre 
grad (kategori 1-3), men de fleste gir uttrykk for at de 
er litt misfornøyde (kategori 3). Over 40 prosent sier 
de er svært fornøyde (kategori 6), i underkant av 30 
prosent er godt/middels fornøyde (kategori 5) mens 
17 prosent er litt fornøyde (kategori 4). 
 
 
 

 
 
 

Sosialt miljø mellom pasientene 
Når det gjelder det sosiale miljøet mellom pasientene, er svarfordelingen for pasienter og pårørende mindre for-
skjellige. Blant pasientene er gjennomsnittlig tilfredshet 4,2 og blant pårørende 4,0. I pasientgruppen finner vi at 
det er signifikant forskjell på dette spørsmålet mellom de som har dusj på rommet og ikke. Dette kan virke noe 
søkt, men vi tar det likevel med i tilfelle det kan være med på å kaste lys over enkelte forhold for dere som kjen-
ner sykehjemmet best. 
 
De som ikke har dusj på rommet har en gjennomsnittlig tilfredshet med hensyn til sosialt miljø mellom pasientene 
på 2,8 mens de som har dusj på rommet ligger på 4,5. Vi finner statistisk signifikant forskjell også på neste 
spørsmål med hensyn til om pasienten har dusj på rommet eller ikke. Også der er det de uten dusj som har la-
vest tilfredshet. Vi har gjort analyser for å se om dette kan henge sammen med noen av de andre bakgrunnsvari-
ablene og grupper som skiller seg ut med å uttrykke en lavere tilfredshet, men finner ingen slike sammenhenger. 
 
Det kan være nærliggende å spørre seg om de som ikke har dusj på rommet generelt er mindre fornøyde, og at 
dette tilfeldigvis slår såpass mye ut på disse to spørsmålene at forskjellen blir statistisk signifikant. I og med at vi 
er usikre på hvorfor vi ser det akkurat på disse spørsmålene, må dere ikke legge for stor vekt på dette når dere i 
neste omgang skal bruke rapporten aktivt i forhold til å videreutvikle tjenesten. 
 
Svarfordelingen for både pårørende og pasienter er vist på neste side. 
  
62 prosent av de pårørende er fornøyde i større eller mindre grad (kategori 4-6), mens resterende 38 er misfor-
nøyde (kategori 1-3), men samtidig er det ca. 1/3 av de pårørende som ikke har noen mening om dette. Blant 
pasientene er det 68 prosent i kategoriene 4-6 (fornøyde i større eller mindre grad) og 32 i kategoriene 1-3 (mis-
fornøyde i større eller mindre grad). 
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Kultur-/underholdningstilbud 
Gjennomsnittlig tilfredshet på dette spørsmålet er likt for pasienter og pårørende; 4,0. Med andre ord kan vi si at 
i snitt er alle litt fornøyde. Som nevnt under forrige spørsmål fant vi også her en signifikant forskjell blant pasien-
tene på bakgrunn av om de hadde dusj på rommet eller ikke, og kommenterer derfor ikke dette nærmere her.  
 
Andelen fornøyde pasienter er 65 prosent, mens det for pårørende er 71. Men som vi ser av svarfordelingen for 
de to gruppene nedenfor er de pårørendes tilfredshet konsentrert rundt midten av skalaen, mens det for pasien-
tene er jevnere fordelt (Legg også merke til at skalaen som viser prosent (y-aksen) er forskjellig for de to grup-
pene slik at det ser ut som at andelene for pasientgruppen i de ulike svarkategoriene er høyere enn for de pårø-
rende.)45 prosent av de pårørende hadde ingen mening om dette.  
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Livssynsrelaterte tilbud 
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l

prosent er

På dette spørsmålet er gjennomsnittlig tilfredshet for 
pasienter og pårørende henholdsvis 4,8 og 4,3. Blant 
pårørende var det hele 60 prosent som ikke hadde 
noen mening og det samme var tilfelle for ¼ av pasi-
entene. Gjennomsnittene viser altså tilfredsheten til 
de som har uttrykt sin tilfredshet. 

bud’. 

). 

 litt fornøyde (kategori 4).  

 
Noe av grunnen til at det var en del som ikke har 
ytret noen mening på dette spørsmålet kan være at 
de er litt usikre på hva som ligger i begrepet ’livssyns-
relaterte ti
 
Svarfordeling blant pårørende på de ulike kategoriene 
er vist i diagrammet til venstre. Til sammen er 73 
prosent fornøyde (kategori 4-6) mens resterende 27 
er misfornøyde (kategori 1-3
 
Blant pasientene er fordelingen 81 prosent fornøyde 
(kategori 4-6) og 19 prosent misfornøyde (kategori 1-
3). 40 prosent er svært fornøyde (kategori 6), 28 
prosent godt/middels fornøyde (kategori 5) og 12,5 

 
Blant de pårørende fant vi at det var signifikant forskjell mellom de som var oppnevnt som hjelpeverge eller ikke. 
Det er de som ikke er oppnevnt som hjelpeverge som uttrykker høyest tilfredshet i forhold til livssynsrelaterte 
tilbud med 4,6. De som er oppnevnt som hjelpeverge har et gjennomsnitt på 3,2. 
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DEL 3 - BEHANDLING, OMSORG OG SAMARBEID 
 
Som overskriften indikerer konsentrerer denne delen seg om det mer faglig relaterte, samt samarbeidet mellom 
sykehjemmet og de pårørende.  
 
Som det går fram av tabellen nedenfor som viser gjennomsnitt og standardavvik for hver gruppe, har pasientene 
ikke fått spørsmål om samarbeid og mottakelse ved sykehjemmet. Pårørende er ikke spurt om personalets evne 
til å snakke klart og tydelig da det ikke ble ansett som så relevant for pårørende-gruppen. 
 

 Gj.snitt  
Pasienter 

St. avvik 
Pasienter 

Gj.snitt  
Pårørende 

St. avvik 
Pårørende 

samarbeid med pårørende   5,1 1,142 

mottakelse på sykehjemmet   5,3 1,084 

evne til å snakke klart og tydelig 5,3 1,220   

lytte til synspunkter 4,7 1,587 5,0 1,110 

gi informasjon 4,8 1,270 4,5 1,445 

personalets høflighet 5,4 0,879 5,4 1,001 

personalets faglige dyktighet 5,4 0,959 5,2 0,925 

overholdelse av taushetsplikten 5,5 0,846 5,6 0,643 

legetilbudet 3,9 1,646 4,3 1,405 

tannhelsetilbudet 4,8 1,545 4,0 1,581 

opptrenings-/treningstilbudet 4,3 1,459 3,3 1,668 

 
I denne delen er det færre signifikante forskjeller mellom pasientenes og de pårørendes tilfredshet enn det vi fant 
i forrige del som omhandlet forhold relatert til trivsel. Vi finner også langt færre slike forskjeller når vi splitter opp 
resultatene og sammenligner ulike grupper utfra opplysninger gitt på bakgrunnsvariablene. 
 
 
 

Samarbeid med pårørende 
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Kun de pårørende ble spurt om hvor fornøyde eller 
misfornøyde de var med hensyn til personalets evne 
til å samarbeide med dem. Gjennomsnittlig tilfredshet 
er 5,1. Den høye tilfredsheten gjenspeiles i fordeling-
en mellom de ulike svarkategorien som er vist i dia-
grammet til venstre. 
 
Nærmere halvparten er svært fornøyde (kategori 6), 
og til sammen er 90 prosent er fornøyde i større eller 
mindre grad (sum kategori 4-6). Samtidig er 10 pro-
sent litt eller middels misfornøyde (kategori 2 og 3), 
men ingen har oppgitt at de er svært misfornøyde 
(kategori 1). 
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Mottakelse på sykehjemmet 
Høy tilfredshet er også når det gjelder hvordan de pårørende synes de blir tatt i mot som besøkende på syke-
hjemmet. Gjennomsnittlig tilfredshet er hele 5,3. 92 prosent oppgir at de er fornøyde i større eller mindre grad 
(kategori 4-6), og hele 62 prosent sier de er svært fornøyde (kategori 6). Av de 8 prosent som ikke er fornøyde, 
er de fleste litt eller middels misfornøyde. 
 
 
 

Evne til å snakke klart og tydelig 
Bare pasientene ble spurt om personalets evne til å snakke klart og tydelig, og 90 prosent var fornøyd i større 
eller mindre grad (kategori 4-6) mens resterende 10 prosent var misfornøyd i større eller mindre grad (kategori 1-
3). Over 60 prosent var svært fornøyde (kategori 6) mens en av fire var godt/middels fornøyd (kategori 5). 
 
 
 

Lytte til synspunkter 
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e.  

yde.  

tgjør den største.  

De pårørende er noe mer fornøyde med personalets 
evne til å lytte til synspunkter enn det pasientene er; 
pasienter – 4,7, pårørende - 5,0, men forskjellen i 
tilfredshet er ikke statistisk signifikant.  
 
Ser vi på andel fornøyde og misfornøyde blant pasien-
tene er andelen som har valgt alternativene 1-3 23 
prosent, dvs. misfornøyde i større eller mindre grad. 
Hos de pårørende var denne andelen 12 prosent. 
Andelen som i større eller mindre grad er fornøyde 
blir dermed 77 for pasientene og 88 for pårørend
 
Fordelingen på de ulike svarkategoriene blant de 
pårørende er vist i diagrammet til venstre, og vi ser 
der at ingen har oppgitt at de er svært misfornø
 
Pasientene har benyttet hele skalaen, men hovedvek-
ten av svarene ligger i kategoriene 5 og 6 
(godt/middels og svært fornøyd) som til sammen 
utgjør 88 prosent. 
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Gi informasjon 
I forhold til personalets evne til å gi informasjon er 
pasientene mer fornøyde enn de pårørende, og gjen-
nomsnittlig tilfredshet er henholdsvis 4,8 og 4,5. For-
skjellen er imidlertid ikke statistisk signifikant. 
 
Svarfordelingen blant pasientene er vist i diagrammet 
til venstre. De fleste er, som vi ser enten 
godt/middels fornøyde (kategori 5) eller svært for-
nøyde (kategori 6), men på den andre siden er i over-
kant av ¼ misfornøyde i større eller mindre grad, 
hvorav kategori 3, litt misfornøyd, u
 
Blant pasientene har 16 prosent gitt uttrykk for en 
viss misfornøydhet. Ingen har oppgitt at de er svært 
misfornøyde (kategori 1), men hovedvekten av svare-
ne ligger i kategori 2 (middels misfornøyd). Men til 
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sammen 84 prosent sier at de er fornøyde i større eller mindre grad der de aller fleste har krysset av for enten 
godt/middels fornøyd eller svært fornøyd (kategoriene 5 og 6). 
 
 
 

Personalets høflighet 
Pasienter og pårørende vurderer dette forholdet helt likt, begge med gjennomsnittlig tilfredshet lik 5,4. 
 
Blant pasientene oppgir over halvparten at de er svært fornøyde (kategori 6), og ingen er svært misfornøyde 
(kategori 1). Til sammen er 90 prosent enten svært eller godt/middels fornøyd. 
 
Ser vi på pårørende-gruppen, er 60 prosent svært fornøyd (kategori 6). Til sammen er 92 prosent fornøyde i 
større eller mindre grad, og 8 prosent misfornøyde i større eller mindre grad (kategori 1-3), der de fleste er litt 
misfornøyd (kategori 3). 
 
 
 

Personalets faglige dyktighet 
Gjennomsnittlig tilfredshet for henholdsvis pasienter og pårørende er 5,4 og 5,2. Ingen, verken pasienter eller 
pårørende, uttrykker at de er svært misfornøyde. Som gjennomsnittet viser er tilfredsheten i begge grupper høy, 
men blant pasienten har over 40 prosent svart at de ikke har noen mening. Det samme har over 20 prosent av de 
pårørende gjort. 
 
Nær 60 prosent av de pasientene som har gitt uttrykk for sin tilfredshet, har svart at de er svært fornøyde med 
personalets faglige dyktighet, mens 1 av 4 har oppgitt at de er godt/middels fornøyde (kategori 5). Blant de pårø-
rende er det til sammen 94 prosent som i større eller mindre grad er fornøyde (kategori 4-6) og til sammen har 
ca. 80 prosent svart enten kategori 5 eller 6 og fordelingen mellom disse to er ca. 50:50. 
 
 
 

Overholdelse av taushetsplikten 
Gjennomsnittet viser at både pasienter og pårørende er godt fornøyde i forhold til personalets evne til å overhol-
de taushetsplikten, henholdsvis 5,5 og 5,6. Men blant pasientene er det bare vel halvparten som har svart på 
dette spørsmålet, men som gjennomsnittet viser er de som har gitt en vurdering godt fornøyde; 65 prosent har 
svart at de er svært fornøyd, vel 20 prosent har krysset i kategori 5, mens ca. 13 prosent er enten litt fornøyd 
eller litt misfornøyd. Ingen har krysset i kategoriene 1 og 2 (svært og middels misfornøyd). 
 
Når det gjelder de pårørende har en nesten like stor andel svart at de ikke har noen mening, 43 prosent. Men 
utover fordelingen på de ulike svarkategoriene veldig lik pasientenes. 
 
 
 

Legetilbudet 
Når det gjelder legetilbudet er pasientene mindre tilfredse enn de pårørende, men forskjellen er ikke signifikant. 
Pasientene har en gjennomsnittlig tilfredshet på 3,9 mens pårørende har 4,3. 
 
Svarfordelingen på de enkelte kategoriene er vist for både pårørende og pasienter på neste side. Til sammen er 
64 prosent av pasientene og 80 prosent av pårørende fornøyde i større eller mindre grad (kategori 4-6), mens 
andelen misfornøyde (kategori 1-3) er henholdsvis 37 og 20 prosent for de to gruppene. 
 
30 prosent av de pårørende har brukt kategoriene ”har ingen mening” på dette spørsmålet. 
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Tannhelsetilbudet 
 
 
 
Pasientene er signifikant mer fornøyde med tannhel-
setilbudet enn de pårørende. Gjennomsnittlig tilfreds-
het er 4,8 mot 4,0. Men i underkant av ¼ av pasien-
tene har ingen mening, og det samme gjelder 43 
prosent av de pårørende. 
 
Til sammen er 81 prosent av pasientene enten 
godt/middels eller svært fornøyde (kategori 5 og 6 – 
ingen har benyttet kategori 4), mens resterende 19 er 
misfornøyde i større eller mindre grad (kategori 1-3) 
der hovedvekten er på kategori 1 (svært misfornøyd). 
 
Blant de pårørende er 72 prosent fornøyde i større 
eller mindre grad mens 28 prosent har krysset i en av 
kategoriene 1, 2 eller 3. Fordelingen på de ulike svar-
kategoriene for pårørende er vist i diagrammet til 
venstre. 
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Også på dette forholdet finner vi at det er signifikant 
forskjell i pasientenes og pårørendes tilfredshet, og 
igjen er pasientene mest fornøyde. Gjennomsnittlig 
tilfredshet for de to gruppene er henholdsvis 4,3 og 
3,3. Blant pårørende er det også signifikant forskjell 
mellom de som er oppnevnt som verge eller hjelpe-
verge, og det er de som ikke er oppnevnt som er 
mest fornøyde med et gjennomsnitt på 3,5. Den and-
re gruppen har et gjennomsnitt på 2,5. Av alle forhol-
dene som er tatt opp i undersøkelsen er det dette de 
pårørende er minst fornøyde med. 
  
43 prosent av de pårørende har krysset i det 7. alter-
nativet – ”har ingen mening”. De som har gitt uttrykk 
for sin tilfredshet er fordelt som vist i diagrammet til 
venstre. Over halvparten uttrykker misnøye i forhold 
til denne delen av tjenesten, 55 prosent, hvor hoved-
vekten av svarene ligger i kategori 2 (middels misfor-
nøyd). I den andre delen av skalaen finner vi at 45 
prosent er fornøyd i større eller mindre grad der de 
fleste har krysset for kategori 4, litt fornøyd. 

 
Blant pasientene er det også en relativt høy andel som ikke har noen mening om dette forholdet; 43 prosent. 
Men andelen fornøyde er høyere enn det vi fant for de pårørende. 3 av 4 oppgir at de er fornøyde i større eller 
mindre grad (kategori 4-6) og hovedvekten av svarene ligger i kategori 5 (godt/middels fornøyd) med 33 prosent. 
De resterende 25 prosentene er misfornøyde i en eller annen grad, der de fleste er middels misfornøyde (kategori 
2). 
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DEL 4 – MATTILBUD OG MÅLTIDER 
 
Denne delen tar for seg ulike forhold knyttet til mat og måltider. Først og fremst blir selve maten evaluert, men 
også tidspunkt for måltidene og fleksibilitet i forhold til hva og når man ønsker å spise. 
 
Resultatene er jevnt over bra både for pasienter og pårørende. 
 
Tabellen nedenfor viser hva det ble spurt om i denne delen, gjennomsnittlig tilfredshet og standardavvik for hen-
holdsvis pasienter og pårørende: 
 

 
Gj.snitt Pasi-

enter 
St. avvik 
Pasienter 

Gj.snitt Pårø-
rende 

St. avvik 
Pårørende 

maten 5,6 0,774 5,3 0,803 

tidspunkt for måltidene 5,3 0,764 5,3 0,823 

bestemme når man vil spise 5,0 1,307 4,8 1,106 

bestemme hva man vil spise 4,9 1,355 4,5 1,312 

hjelp i forbindelse med måltidene 5,3 1,121 5,1 0,977 

matro 5,5 0,679 5,2 0,990 

 
 
 
 

Maten 
 
 
Utfra den gjennomsnittlige tilfredsheten ser vi at både 
pasienter og pårørende er godt fornøyd med maten; 
henholdsvis 5,6 og 5,3. Forskjellen er imidlertid signi-
fikant, men ettersom resultatet for begge grupper er 
så bra, er det ingen grunn til å problematisere dette
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For pasientgruppen ligger andelen svært fornøyde på 
75, og tilsvarende for pårørende er 52 prosent. Til 
sammen i kategoriene 5 og 6 har pasientene 93 pro-
sent og pårørende 83. 
 
Fordelingen på de benyttede svarkategoriene samlet 
for både pasienter og pårørende er vist i diagrammet 
til venstre, og som vi ser er det ingen som har benyt-
tet kategoriene 1 og 2 (svært og middels misfornøy-
de). 

3% 12% 27% 58%
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Her har både pårørende og pasienter gjennomsnittlig 
tilfredshet lik 5,3. 
  
Svarfordelingen for pårørende er vist i diagrammet til 
venstre.  
 
Blant pasientene er nærmere 90 prosent enten svært 
eller godt/middels fornøyd (hhv. 48 og 40 prosent).  
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På dette spørsmålet er gjennomsnittlig tilfredshet noe 
lavere enn på de foregående to, men fortsatt høy. 
Pasientene har gjennomsnitt lik 5,0 mens pårørende 
ligger hakk i hæl med 4,8. 
 
Ser vi nærmere på pasientene, finner vi at til sammen 
81 prosent er fornøyde i større eller mindre grad. 50 
prosent svært fornøyde, mens i overkant av 30 pro-
sent er godt/middels eller litt fornøyde (kategori 4 og 
5). Ingen er svært misfornøyde, men til sammen 19 
prosent er enten litt eller middels misfornøyde, men 
20 prosent har svart at de ikke har noen mening om 
dette forholdet.  

. 

 
Det samme har 42 prosent av de pårørende gjort. 
Men av de som har gjort seg opp en mening fordeler 
svarene seg slik: 35 prosent svært fornøyde (kategori 
6), 30 prosent godt/middels fornøyde (kategori 5), 22 
prosent litt fornøyde (kategori 4) mens det til slutt er 
13 prosent som enten er litt eller middels misfornøyde 
(katagori 2 og 3). Ingen har svart at de er svært 

misfornøyde. Diagrammet viser fordelingen på de benyttede svarkategoriene for pasienter og pårørende samlet
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Gjennomsnittlig tilfredshet er her 4,9 for pasientgrup-
pen og 4,5 for pårørende. Andelen som ikke har noen 
mening er høy, spesielt for pårørende med nær 50 
prosent. Men av de som har krysset i en av tilfreds-
hetskategoriene ser vi at til sammen 82 prosent er 
fornøyde (kategori 4-6) mens 18 prosent er misfor-
nøyde i større eller mindre grad (kategori 1-3).   
 
Blant pasientene var det 20 prosent som ikke hadde 
noen mening. Andelen fornøyde er noe høyere blant 
paisentene med 88 prosent, der de fleste er svært 
eller godt/middels fornøyde (kategori 5 og 6). 
 
Diagrammet til venstre viser resultatet for både pasi-
ent- og pårørende-gruppen samlet.  

4% 11% 18% 28% 40%

 2 3 4 5 Sv ært f ornøy d

bestemme når man vil spise  
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Hjelp i forbindelse med måltidene 
De fleste er også fornøyd med hensyn til hjelpen man får i forbindelse med måltidene. Gjennomsnittlig tilfredshet 
er 5,3 for pasienter og 5,1 for pårørende. 
 
62 prosent av pasientene oppgir at det er svært fornøyde og nærmere 30 prosent er enten godt/middels fornøy-
de eller litt fornøyde. Ingen er svært misfornøyde, men til sammen 9 prosent er litt eller middels misfornøyde 
(kategori 2 og 3). 
 
Over ¼ av pårørende hadde ingen mening om dette forholdet, men til sammen 82 prosent er enten svært eller 
godt/middels fornøyd (kategoriene 5 og 6), og det er ca. like mange i hver av de to kategoriene. 12 prosent har 
oppgitt at de er litt fornøyde (kategori 4), mens 6 prosent er litt eller middels misfornøyde (kategori 2 og 3). 
Ingen har svart at de er svært misfornøyde. 
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Alle pasientene er i større eller mindre grad fornøyde 
med matroen på sykehjemmet. Fordelingen er vist i 
diagrammet til venstre. 
 
Blant de pårørende er det ca. 1 av 3 som ikke hadde 
noen mening om dette. Nesten halvparten av de som 
har svart i en av tilfredshetskategoriene gir uttrykk for 
at de er svært fornøyde (48 prosent i kategori 6) og 
1/3 har krysset av i kategori 5 (godt/middels for-
nøyd). 12 prosent er bare litt fornøyd, mens 8 prosent 
er litt eller middels misfornøyde (kategori 2 og 3). 
Heller ikke på dette spørsmålet er det noen som har 
svart at de er svært misfornøyde (kategori 1). 
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DEL 5 – FYSISKE FORHOLD 
 
Utfra resultatene i brukerundersøkelsen, ser det ut til at både pårørende og pasienter er tilfredse med de fysiske 
forholdene ved sykehjemmet. De ble spurt om bevegelsesmulighet, renhold, inneklima samt deres mulighet til å 
sette sitt eget preg på rommet og i hvilken grad de opplever de fysiske omgivelsene som trivselsfaktor. 
 
Pasientene er jevnt over godt fornøyde med gjennomsnitt over 5 på alle spørsmålene. Det er litt større variasjon i 
resultatene for de pårørende, men også de virker å være relativt godt fornøyde. Gjennomsnitt og standardavvik 
er vist i tabellen nedenfor: 
 

 
Gj.snitt  

Pasienter 
St. avvik 
Pasienter 

Gj.snitt  
Pårørende 

St. avvik 
Pårørende 

bevegelsesmulighet innendørs 5,2 1,272 4,6 1,252 

renhold 5,4 0,744 5,2 0,992 

fysiske omgivelser som trivselsfaktor 5,2 1,067 4,6 1,431 

sette eget preg på rommet 5,1 1,355 5,2 1,141 

inneklima 5,1 1,191 4,9 1,168 

 
 
 

Bevegelsesmuligheter innendørs 
Pasientene er signifikant mer fornøyde enn de pårørende med bevegelsesmulighetene innendørs. Pasientene har 
en gjennomsnittlig tilfredshet på 5,2 mens pårørende har 4,6. 
 
Ser vi på andel fornøyde og misfornøyde, er de for pasientene 88 prosent i større eller mindre grad fornøyde 
(kategori 4-6) – 57 prosent svært fornøyde. 12 prosent er misfornøyde i større eller mindre grad. 
 
Andelen misfornøyde blant pårørende er noe høyere; til sammen 18 prosent, hvorav hovedvekten er i kategori 3 
(litt misfornøyde). Resterende 82 prosent er altså fornøyde, og fordeler seg relativt likt utover de tre kategoriene 
4, 5 og 6. 
 
 
 

Renhold 
 
 
Det store flertall er fornøyde også med renholdet på 
Lillehammer sykehjem. 92 prosent av de pårørende er 
fornøyde i større eller mindre grad, der hovedvekten 
av svarene er i kategorien svært fornøyd med 45 
prosent. Ingen er svært misfornøyde, men til sammen 
8 prosent har svart at de er litt eller middels misfor-
nøyde (kategori 2 og 3). Gjennomsnittet for pårøren-
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Pasientene har en gjennomsnittlig tilfredshet på 5,4, 
og er for det meste også fornøyde. Til sammen har 90 
prosent svart at de enten er svært eller godt/middels 
fornøyde, resterende 10 prosent er enten litt fornøyd 

sfornøyd.  

 og pårørende samlet er 
ammet til venstre. 

elle
 
Svarfordelingen for pasienter
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7. 

og 4,8. 

 
Når det gjelder hvor fornøyde pasienter og pårørende 
er med de fysiske omgivelsene som trivselsfaktor, er 
pasientene fortsatt relativt godt fornøyde med gjen-
nomsnitt på 5,2, men pårørende er litt mer kritiske 
med 4,6 i gjennomsnitt. Denne forskjellen er også 
statistisk signifikant. 
 
Svarfordelingen for de pårørende er vist i diagrammet 
til venstre. Til sammen er 78 prosent fornøyde i større 
eller mindre grad (kategori 4-6), men 22 prosent er 
misfornøyde (kategori 1-3). 
 
I tillegg finner vi at det blant pårørende er signifikante 
forskjeller avhengig av om pasienten bor på enkel-
trom og om det er dusj på rommet. Når deg gjelder 
enkeltrom, kan det naturlig nok være slik at de som 
må dele rom er minst fornøyde (gjennomsnitt 3,9). 
De som har enkeltrom har en gjennomsnittlig tilfreds-
het på 4,
 
Ser vi på forskjellen på hvorvidt det er dusj på rom-

met eller ikke, finner vi at de som ikke har dusj er mindre fornøyde enn de som har; gjennomsnittene er hen-
holdsvis 3,6 
 
 
 

Sette sitt eget preg på rommet 
Utfra gjennomsnittlig tilfredshet å dømme, er de fleste fornøyde med deres muligheter til å sette sitt eget preg på 
rommet sitt; pasienter 5,1 og pårørende 5,2. 
 
Ikke uventet finner vi, både blant pasienter og pårørende, at de med dobbeltrom er mindre fornøyde enn de som 
har enkeltrom.  
 
I tillegg finner vi at det blant pasienten er signifikante forskjeller mellom avdelingene 1. og 2. etasje og avdeling 
A. De enkelte avdelingers gjennomsnitt er: 
 avdeling 1. etasje  4,00 
 avdeling 2. etasje 4,33 
 avdeling 3. etasje 5,00 
 avdeling 4. etasje 5,78 
 avdeling A  5,88 
 
 
 
 

Inneklima 
Dette er et tema som vanligvis får et relativt lavt gjennomsnitt, men etter brukernes tilbakemeldinger er dette 
forholdet bra på sykehjemmet. Gjennomsnittlig tilfredshet for pasienter og pårørende er henholdsvis 5,1 og 4,9. 
 
Både blant pasientene og de pårørende svarer 88 prosent er fornøyde i større eller mindre grad (kategori 4-6) og 
12 prosent at de er litt eller middels misfornøyde (kategori 2 og 3), med andre ord var ingen som svært misfor-
nøyde. Grunnen til at de har ulikt gjennomsnitt er at en noe større andel av pasientene har oppgitt at de er svært 
fornøyde. 
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DEL 6 – KOMMENTARER FRA PASIENTER OG PÅRØRENDE 
 
52 av i alt 130 pårørende leverte også skriftlig kommentar på skjemaet. 13 inneholder utelukkende positive 
kommentar eller ros, 15 inneholder både ros og ris mens resterende 24 av inneholder kun påpeking av forhold 
man ønsker forbedret. Til sammen har da 39 av de pårørende som har svart på siste spørsmål funnet grunn til å 
konkretisere forhold de mener bør forbedres, mens det har framkommet 28 kommentarer på forhold som de 
mener er positive ved Lillehammer sykehjem. 
 
Kommentarer som omhandler forbedringspunkter (i alt 39): 
 Ca. 40% av disse kommentarene omhandler behov for mer trening og stimuli. Dette gjelder både fysisk og 

sosial trening.  Aktiviteter og sosial stimulering går igjen som stikkord i disse kommentarene.  En del knytter 
disse forholdene til for lav bemanning. 

 Ca. 35% av disse kommentarene omhandler forhold som oppfattes som for dårlig informasjonen fra syke-
hjemmet til de pårørende.  Det etterspørres mer regelmessig og systematisk informasjon.  I og med at pårø-
rende i mange tilfeller er på besøk på kveldstid, er det også en del som føler at det er tilfeldig når de treffer 
kontaktpersoner eller andre som kan svare på deres spørsmål.  Flere omtaler også at det virker som om in-
formasjonsutveksling mellom vaktskiftene er mangelfull. 

 Ca. 20% av disse kommentarene tar opp måltidstidspunktene som en mener er for konsentrert og for lite 
fleksible. 

 Ca. 10% omhandler forhold ved rommene.  Det dreier seg først og fremst om misnøye med dobbeltrom. 
 
 
Kommentarer som omhandler positive forhold (i alt 28):  
 Ca. 40% av disse roser personalet.  Det brukes ord som hjelpsomme, imøtekommende, blide, hyggelige, 

positive, dyktige, vennlige og snille. 
 Ca. 45%  uttrykker trygghet for at pasientene blir godt tatt vare på. 
 Ca. 15%  sier de blir godt mottatt og/eller føler seg velkomne når de kommer på besøk. 
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