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Innledning  
 
Det følgende er en praktisk veiledning i hvordan lokale legevakter kan forberede og gjennomføre en 
elektronisk brukerundersøkelse med spørreskjemaet «Undersøkelse om pasienters erfaringer med 
legevakten». 
Spørreskjemaet ble utviklet og validert i samarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter for 
helsetjenesten (Folkehelseinstituttet) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) og 
var tilgjengelig i papirform fra 2010. Denne veilederen er revidert av NKLM i 2019 og tilpasset 
elektronisk gjennomføring. Den elektroniske brukerundersøkelsen gjennomføres som samarbeid 
mellom den lokale legevakten og NKLM.  
 
Ved spørsmål eller endringsforslag, ta gjerne kontakt med Nasjonalt kompetansesenter for 
legevaktmedisin, brukerus.nklm@norceresearch.no.    
 
For generell informasjon om brukerundersøkelser henviser vi til:  

o Veileder for bruk av papirskjema i brukerundersøkelsen  
https://www.norceresearch.no/nasjonalt-kompetansesenter-for-legevaktmedisin/veiledere-faglige-
rutiner-og-prosedyrer-for-legevakt  

o Sjekkliste: Planlegging av lokale kvantitative brukerundersøkelser: 
https://www.fhi.no/kk/brukererfaringer/sjekkliste---lokale-brukerundersokelser/ 

o Faglige veiledere og brukerdokumentasjon:  
https://www.bedrekommune.no 
 
 
 

Bakgrunn 
Det er bred enighet om at helsetjenestene trenger brukererfaringer i kvalitetssikring og 
forbedringsarbeid. Viktigheten av systematisk arbeid med kvalitetsforbedring er lovfestet i Helse og 
omsorgstjenestelovens § 4-2 og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgstjenesten § 8 [Plikten til å evaluere d) vurdere virksomheten på bakgrunn av pasienter, 
brukere og pårørendes erfaringer]. 
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I helsevesenet brukes ofte kvalitetsmodellen til Donabedian som basis i kvalitetsutvikling. Der 
påvirker tre kvalitetsområder hverandre: 1) strukturkvalitet, 2) prosesskvalitet og 3) resultatkvalitet. 
Innenfor hvert område er det mulig å definere ulike dimensjoner som kan undersøkes gjennom 
brukerundersøkelser. 

    = Brukeropplevd kvalitet  
 
Ved hjelp av pasienterfaringer måles brukeropplevd kvalitet som naturligvis er subjektiv og påvirkes 
blant annet av individuelle forventninger og tidligere erfaringer, men også tjenestens omdømme.  
 
Jamfør den ovennevnte kvalitetsmodellen omhandler skjemaet alle 3 kvalitetsområder.  
 

Struktur Prosess Resultat 
Kontakttype Kommunikasjon Informasjon 
Tilgjengelighet Respekt Oppfølging 
Organisering Pålitelighet  
Informasjon   

 

Formål & lokal forankring  
Spørreskjemaet har som formål å måle pasienterfaringer med legevakttjenesten i Norge. Lokalt bør 
man tidlig klargjøre hva man ønsker å undersøke og hva resultatene skal brukes til i etterkant. 
Typiske momenter her kan være: a) brukeropplevd tjenestekvalitet b) brukerdialog c) 

Brukernes erfaringer & forventninger 
Legevaktens omdømme 
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brukermedvirkning i utforming av helsetjenester d) kvalitetsutvikling/ forbedringsarbeid e) 
planlegging og styring av tjenestetilbudet. I dette arbeidet inngår også en vurdering av hvor 
hensiktsmessig en kvantitativ brukererfaringsundersøkelse og dette skjemaet er.  
 
Brukerundersøkelsen krever engasjert innsats fra alle involverte ansatte. Dette forutsetter en god 
forankring av formålet og forståelse for betydning av kvalitetsarbeid blant alle yrkesgruppene på 
legevakten. Det er viktig å klargjøre at en brukerundersøkelse ikke skal brukes til evaluering av de 
ansatte, men for å utvikle legevakttjenesten.   
 

Spørreskjema  
 
Spørreskjemaet adresserer pasienter og pårørende til barn under 16 år som bruker legevakttjenesten 
i et gitt tidsrom. Det skal gi et godt bilde av hvordan målgruppen opplever sitt lokale legevakttilbud.  
 
Skjemaet er tilrettelagt for alle typer legevaktkontakter: 
1. Direkte oppmøte på legevaktlokalet uten telefon først. 
2. Telefon og deretter oppmøte. 
3. Kun telefonkontakt. 
4. Sykebesøk i hjemmet. 
 

Språk og tilgang  
Per i dag foreligger spørreskjemaet bare på norsk. NKLM vil vurdere oversettelse til andre språk 
senere.  
 
Det elektroniske spørreskjemaet ligger på en internettbasert plattform (Qualtrics®) som er 
lisensbelagt og sikker. NKLM forvalter tilgang til og utforming av skjemaet. Ved interesse ta kontakt 
med brukerus.nklm@norceresearch.no.   
 
Pasienter får tilgang til spørreskjemaet gjennom en anonym lenke som hver enkelt får tilsendt for 
eksempel per SMS.  
 
 
Papirskjema  
For bruk som papirversjon er spørreskjemaet fritt tilgjengelig og kan lastes ned i PDF- og Word-
format fra www.legevaktmedisin.no under «Verktøykasse for legevakt», «Veiledere, faglige 
prosedyrer og rutiner». For utfyllende informasjon om brukerundersøkelser på papir se «Veileder for 
gjennomføring av brukerundersøkelser». 
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Planlegging 
 

Før man går i gang med brukerundersøkelsen må man planlegge både den teoretiske og praktiske 
framgangsmåten, oppgavefordelingen og viktige prosedyrer. Det viktige forarbeidet skjer lokalt på 
hver legevakt. Vi anbefaler å ha fokus på elektronisk undersøkelse, men å tilrettelegge også for 
besvarelse på papir for å imøtekomme pasientgrupper uten mulighet til elektronisk besvarelse. 
Underveis i forberedelsene ber vi om kontakt og dialog med NKLM. Henvendelser sendes til 
brukerus.nklm@norceresearch.no.  

Tillatelser  
Undersøkelsen gjennomføres anonymt. NKLM har søkt NSD om tillatelse til å gjennomføre 
brukerundersøkelsen. 
 

Kostnader 
NKLM utfører sitt arbeid i forbindelse med brukerundersøkelsen uten at det oppstår kostnader for 
den enkelte legevakt. Legevakten må regne med utgifter knyttet til sms-utsending og 
informasjonsmateriell samt lokalt brukt arbeidstid. 
 

Pasientutvalget   
I planleggingsfasen må man tenke gjennom og gjøre valg i forhold til hvilke pasienter man ønsker skal 
delta i brukerundersøkelsen.  
 
Inklusjonskriterier: Vi anbefaler i utgangspunktet at alle pasienter (voksne og barn) inkluderes i 
undersøkelsen. For barn under 16 år må det informeres om at foreldre/foresatte skal besvare 
spørreskjemaet. For andre som trenger hjelp til utfylling av skjemaet (for eksempel eldre), må det 
informeres om at pårørende kan hjelpe pasienten med skjemautfyllingen. 
 
Eksklusjonskriterier: Man bør unngå å sende spørreskjemaet til pasienter som er registrert døde 
mellom legevaktbesøket og utsendelse av spørreskjemaet. Også ungdom under 16 år som oppsøker 
legevakten uten følge av pårørende og helsepersonell som ringer på vegne av en pasient kan ikke 
delta i brukerundersøkelsen. I tillegg kan man ekskludere pasienter fra undersøkelsen dersom det 
vurderes at han/hun ikke bør få skjemaet av andre etiske grunner. 
 
Utvalgets størrelse: Mange legevakter er så små at man bør invitere alle brukerne i et gitt tidsrom til 
å delta. Også legevaktene med større pasientvolum kan velge å invitere alle personer, men disse har 
også mulighet til å trekke et utvalg fra alle brukerne innenfor pasientgruppen.  
 
Det er viktig at pasientutvalget i størst mulig grad blir tilfeldig sammensatt for at det skal gi et mest 
mulig representativt bilde av dem som undersøkes. For å oppnå dette bør man etablere og 
dokumentere en prosedyre basert på et kriterium for hvem skal inviteres til å delta i undersøkelsen.  
Her noen forslag til trekking av utvalget:  

o Hver n`te pasient ved henvendelse/innskriving eller utskriving  
o Alle pasienter med en tilfeldig valgt forbokstav i etternavnet 
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For at undersøkelsen skal ha nytteverdi og gi grunnlag for pasienterfaringsstatistikk, anbefaler vi at 
man sitter igjen med minst 200 svar (50 på små legevakter) før undersøkelsen avsluttes. Ved 
forventet svarprosent på cirka 50% må det derfor realistisk sett distribueres ut minst 400 (100) 
skjemaer før man kan forvente å sitte igjen med 200 svar. 
 

Undersøkelsesperiodens lengde   
Undersøkelsen bør pågå til man har fått tilbake ønsket antall svar. Dette vil naturlig nok avhenge av 
legevaktens størrelse/ pasientgrunnlaget. Vi anbefaler at undersøkelsen pågår minst 3-4 uker for å få 
en god spredning på ulike ukedager og vaktskift. Legevakter med lite pasientgrunnlag vil måtte 
inkludere pasienter over en lengre tidsperiode enn fire uker for å komme opp i det anbefalte antallet. 
 
Både positiv motivasjon hos de ansatte og god pasientinformasjon på flere kanaler vil kunne bidra til 
en høyrere svarprosent samt rask og effektiv gjennomføring av brukerundersøkelsen.  
 

Plan for distribusjon  
NKLM lager en individuell elektronisk lenke til hver brukerundersøkelse. Det er mulig å distribuere 
lenken til pasienter ved hjelp av for eksempel SMS, e-post eller på papir.  
Vi anbefaler utsending per SMS av følgende grunner: 

o De fleste innbyggere i Norge disponerer og bruker en mobiltelefon.  
o Telefonnummeret inngår ofte i kontaktopplysninger som registreres ved ankomst på 

legevakten.  
o Direkte tilgang (1 klikk) til undersøkelsen fra SMS betyr lavere terskel for deltakelse.   
o Fleksibilitet for når spørreskjemaet besvares. Forhold som tidspress, nedsatt almenntilstand, 

ruspåvirkning eller innleggelse på sykehus får mindre innvirkning for svarprosenten. 
o Man trenger uansett muligheten til å sende lenker til pasienter som kun har telefonkontakt 

med legevakten eller ved hjemmebesøk.   
 
For SMS-utsending kan man bruke journalsystemet, nettbaserte SMS-tjenester eller en bestemt 
mobiltelefon (ikke privat). Ved å følge lenken får pasienter tilgang til spørreskjemaet. Lenken er 
anonym og kan ikke spores tilbake til brukeren. 

Et eksempel for SMS-tekst med lenke:  
«Hjelp oss å forbedre legevakttjenesten ved å svare på noen spørsmål. Mange takk! Trykk her: 
https://norce.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eYdWJjE27SMehZr» 
 
 
Distribusjon papirskjema 
Når det gjelder spørreskjema på papir kan man velge mellom utdeling på legevakten og utsendelse 
per post. Felles for begge fremgangsmåter er at a) pasientene svarer på undersøkelsen hjemme og b) 
spørreskjemaet ligger i eller har vedlagt en frankert svarkonvolutt. Pasienten bes om å returnere 
ferdigutfylt skjema i posten. Begge metoder har sine styrker og svakheter. Ved direkte utdeling kan 
det i praksis å være vanskelig å ha kontroll over antall utleverte skjemaer og dermed vanskelig å 
regne ut svarprosenten. Vi anbefaler å dokumentere det totale antallet av utskrevne skjemaer samt å 
nummerere svarkonvolutter på forhånd. Utsendelse via Posten er mer resurskrevende og det bør 
lages en rutine for utsendelse av skjemaene. Vi anbefaler utsendelse minst en gang pr. 14. dag for at 
ikke pasienterfaringen skal bli for gammel. 
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Prosedyrer 
Det er viktig å lage robuste prosedyrer for gjennomføring som tar høyde for til dels hektisk 
arbeidshverdag og ulike kontakttyper (telefon, direkte oppmøte, hjemmebesøk). Anbefalte 
prosedyrer:  

o Trekking av pasientutvalget (når, hvem, hvor mange)  
o Utsending av SMS med undersøkelseslenke (når, hvem).  
o Registrering av antall utsendte svar (hvem, hvordan)  
o Håndtering av papirskjemaer (forberedelser, utdeling/utsending, innsamling)  

 

Pasientinformasjon  
I undersøkelsesperioden bør det henge oppe lett synlige informasjonsplakater på legevakten om den 
pågående brukerundersøkelsen. I tillegg kan det være til fordel å levere ut et kort informasjonsskriv 
om undersøkelsen til alle under registreringen. Første side i det elektroniske spørreskjemaet 
inneholder også noe pasientinformasjon. På www.legevaktmedisin.no under «Verktøykasse for 
legevakt», «Veiledere, faglige prosedyrer og rutiner» finnes det forslag til et informasjonsplakat/-
skriv. Vi anbefaler at den lokale legevakt legger inn sin egen logo på toppen av informasjonsmateriell. 
 
 
Forberedelser papirskjema 

o Spørreskjemaer må tilpasses lokalt både med tanke på form og innhold.  
o Vi anbefaler at den lokale legevakt legger inn sin egen logo på toppen av papirskjemaet. FHI 

og NKLM sine logoer er plassert nederst på side 1 med følgende tekst: «Skjemaet er i 
utgangspunktet utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og Nasjonalt 
kompetansesenter for legevaktmedisin». Dette bør benyttes dersom skjemaet er brukt 
uendret eller med kun lokale tilleggsspørsmål. 

o Informasjonsbrev bør vedlegges papirskjemaer. 
o Papirskjemaer bør ligge ferdigpakket i frankerte svarkonvolutter sammen med 

informasjonsbrev. Konvoluttene (ikke spørreskjemaene) bør nummereres fortløpende for å 
kunne finne ut svarprosent etter endt undersøkelse.  

o For innsamling av papirskjemaer bør man opprette” svarsendingsavtale” med Posten/Bring 
(http://www.bring.no/sende/post/svarsendinger) 

For utfyllende informasjon om brukerundersøkelser på papir se «Veileder for gjennomføring av 
brukerundersøkelser». 

Gjennomføring av brukerundersøkelsen  
 
Per i dag anbefaler vi kombinert opplegg med  

A. elektronisk lenke via SMS og mobiltelefonbasert besvarelse både ved telefonhenvendelser, 
direkte oppmøte, hjemmebesøk og  

B. papirskjema til brukere som ikke ønsker eller kan besvare det elektroniske skjemaet. 
 
Under gjennomføringen er det legevaktens oppgave å sende ut den elektroniske lenken til pasienter 
som er invitert til å delta i brukerundersøkelsen. NKLM står for datainnsamling og sikker lagring.   
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Vi anbefaler at hver enkel legevakt tett følger egne prosedyrer knyttet til pasientutvalg og utsending 
av elektronisk lenke. Essensiell er at det sørges for en pålitelig dokumentasjon av antall utsendte SMS 
gjennom hele undersøkelsesperioden. Tallene er viktig for å kunne regne ut svarprosenten for 
brukerundersøkelsen.  
 
Gjennomføring papirskjema 
Det er den enkelte legevakten som er ansvarlig for distribusjon og innsamling av papirskjemaene. 
NKLM er ikke involvert i denne delen av brukerundersøkelsen.   
 
 

Etterarbeid  
 

Databehandling og analyse 
Alle innkommende svar registreres på en nettbasert plattform (Qualtrics®). Etter avsluttet 
undersøkelsesperiode eksporteres alle data inn i et dataprogram som muliggjør 
dataanalyse (et regneark eller et statistikkprogram).  NKLM utfører deskriptive analyser og lager et 
rapportutkast til hver enkel legevakt. Dette utkastet skal danne grunnlag for en endelig rapport som 
bør utarbeides lokalt på hver legevakt. Dersom tilgjengelig bør en person med kompetanse innen 
dataanalyse og statistikk involveres i prosessen med å analysere disse data og kvalitetssikre 
rapporten. 
Aktuelle analyser:  

o Frekvensoversikter over svarene på hvert enkelt spørsmål, eventuelt gjennomsnittsverdier. 
o Summere opp gjennomsnittsverdier.  
o Eventuelt gjennomsnittsverdier for ulike kontakttyper.  
o Eventuelt sammenholde svarene fra hovedspørsmål med bakgrunnsspørsmål (for eksempel 

tilfredshet med legevakten i ulike aldersgrupper) dersom dette vurderes som interessant for 
legevakten.  

o Utvikling over tid på den enkelte legevakten.  
 
 
 
 
 
Etterarbeid papirskjema 
For papirskjemaene må innregistreringen foretas manuelt eller via optisk avlesning (såkalt OCR-
scanning). Det er den enkelte legevakten som er ansvarlig for analyse av data fra papirskjemaer. Ved 
å henvende seg til NKLM kan en få tilsendt en Excel-fil eller SPSS-fil med ferdig innlagte variabler og 
svarkategorier som er klare til å fylle inn svarene. For utfyllende informasjon om brukerundersøkelser 
på papir se «Veileder for gjennomføring av brukerundersøkelser». 
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Endelig rapport  
Ved avslutning av undersøkelsen bør man beskrive undersøkelsens framgangsmåte og 
resultater i en rapport. Rapporten bør inneholde hensikten med undersøkelsen, beskrivelse av 
spørreskjemaet, prosedyrer som ble valgt under gjennomføringen, utvalgets størrelse, hvor mange 
som svarte, samt hovedresultatene i form av tabeller eller grafer. De mest interessante resultatene 
oppsummeres og kommenteres spesielt og kan for eksempel knyttes til kvalitetsutviklende tiltak som 
legevakten ønsker å arbeide med (tiltaksplan). 
 
I tillegg anbefaler vi at hovedresultatene synliggjøres for legevaktens brukere for eksempel på 
nettsider eller i form av en plakat i legevaktlokalet. Det kan fremme dialog med brukere og viser 
legevaktens fokus på kvalitetsutvikling.  
 
NKLM ønsker å få tilsendt et eksemplar av endelig rapport (brukerus.nklm@norceresearch.no).  
 
Lykke til med brukerundersøkelsen!        
  


