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Brukererfaringer med BUP
Hvordan få vite mer om brukernes opplevelse av BUP?

- Spørreskjema for barn og unge -



Agenda

Bakgrunn og mål for prosjektet
Utvikling og testing av spørreskjema 
Noen resultater
Nasjonal undersøkelse blant foresatte 2018
Mulig nytte og bruk



Brukererfaringer

Kvalitet i helsetjenesten sammensatt av flere ting
Pasientrapportert kvalitet

Vanlig tilnærming i flere land med systematisk innhenting av 
pasientrapporterte data

Surveyer

Forskning viser at bruker- og pasienterfaringer er knyttet til:
Pasientsikkerhet¹
Klinisk effektivitet¹

Erfaringer vs tilfredshet²:
Tilfredshetsundersøkelser oppnår ofte høye(re) skårer og bedre resultater
Erfaringsundersøkelser etterspør vurdering av konkrete erfaringer

¹ Doyle C, Lennox L, Bell D. A systematic review of evidence on the links between patient experience and clinical safety and effectiveness. BMJ Open. 2013;3:e001570.
² Crow R, Gage H, Hampson S, Hart J, Kimber A, Storey L, et al. The measurement of satisfaction with healthcare: implications for practice from a systematic review of the literature. Health technology assessment
(Winchester, England). 2002;6(32):1-244.



Nasjonalt kompetansemiljø for 
brukeropplevd kvalitet

Nasjonale brukererfaringsundersøkelser
Systematisk innhenting av brukererfaringer

Grunnlag for nasjonal statistikk og nasjonale kvalitetsindikatorer

Sammenligning av sykehus/enheter mot et nasjonalt gjennomsnitt

Lokale rapporter

Fire formål:
Forbedringsarbeid i helsetjenesten
Virksomhetsstyring
Fritt brukervalg
Samfunnsmessig etterrettelighet

o Inneliggende somatikk

o Fastleger
o Legers vurdering av samarbeid 

med DPS
o Pasienters vurdering av leger

o Foresattes erfaringer 

med BUP

o Tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling

o Psykisk helsevern, døgn 

og poliklinikk

o Svangerskap-, fødsel-

og barselomsorgen

o Barnediabetes, 

poliklinikker

o Legevakt

o Rehabilitering



Bakgrunn 

Bestilling fra Helsedirektoratet
Spørreskjema for barn og unge i kontakt med BUP
Måle barn og unges erfaringer med BUP
Undersøke mulighet for å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer

Bestilling til Folkehelseinstituttet (FHI)
Nasjonalt kompetansemiljø for brukeropplevd kvalitet



Mål for prosjektet

Spørreskjema for foresatte med barn/unge i BUP
Utviklet tidligere av FHI (da: Kunnskapssenteret)

Nytt spørreskjema
For barn og unge
Testet og validert

Avgrensninger i prosjektet:
Ett skjema som måler erfaringer i aldersgruppen 12 år og eldre



Standardmodell for utvikling 
og validering
Spørsmålsutvikling
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Standardmodell for testing og validering av skjema

Spørsmålsutvikling

Testing av spørsmål

Reliabilitet

Validitet

Ø Litteraturgjennomgang
Ø Kvalitative intervjuer                        Innholdsvaliditet
Ø Referansegruppe

Ø 5- punkts svarskala 

Ø Testing av skjemaet ved intervju
Ø Pilotundersøkelse

Ø Datakvalitet – manglende svar
Ø Dimensjonalitet - faktoranalyse

Ø Intern konsistens
Ø Test-retest 

Ø Teori og forskning
Ø Generell tilfredshet, forventninger, negative hendelser

Skalering



Litteraturgjennomgang

Systematisk søk i flere store databaser

9105 treff

Mye «støy» på grunn av utvidet søkestrategi

41 artikler trukket frem som spesielt relevant

Gjennomgang av referanselister

Skjema og undersøkelser fra sentrale miljø

Picker/NHS, CAHPS, Kompetencecenter for Patientoplevelser

Konklusjon: 

Ingen validerte 

spørreskjema som kunne 

brukes direkte

Noen vi kunne hente 

inspirasjon fra

Måtte likevel utvikle eget 

skjema



Resultater litteraturgjennomgang

Tema hyppig nevnt i litteraturen som viktig: 
Om helsepersonell og terapeuter
Negative hendelser
Kompetanse, ekspertise
Personlig forhold til terapeutene
Kommunikasjon, informasjon
Åpenhet, omtanke, hjelpsomhet, forståelse, kontinuitet
Behandling: effektivitet, behovsdekning, resultat



Kvalitative intervju

Hvilke tema og spørsmål er viktige å spørre om? 
Ni semistrukturerte intervju (12 – 18 år)

Innholdsanalyse for å finne hovedtema og evt undertema

1. Behandling -> «finne løsninger», «jobbe med ting», «sette mål», «trygg», «ærlig», «åpen»

2. Trygghet og tillit -> kan snakke om alt, tryggere med samme person over tid (kontinuitet), 

bli litt kjent før helt åpen, god kontakt for å tørre å snakke, «kjemi»

3. Informasjon og samarbeid med familie -> Viktig for noen, andre vurderte ikke 

dette så ofte



Referansegruppe

Brukere, klinikere, personer som jobber med/på feltet
Tips om skjemaer som allerede er i bruk ved ulike BUPer
Tema og spørsmål skjemaet burde inneholde
Antall spørsmål -> ikke for langt
Papir (hjemme, i forbindelse med konsultasjon) eller elektronisk (e-post, sms, app)
Svarskala -> smilefjes i tillegg til tekst? 

Tre møter
Bidro med rekruttering av deltakere både til intervju og pilotundersøkelse



Testing av spørreskjema 1
Kognitive intervju



Kognitive intervjuer - metode

Intervju med personer i populasjonen spørreskjemaet er ment for
Forsøker å oppnå variasjon i gruppa

Undersøker hvordan det oppleves å fylle ut skjemaet
Bidrar til å sikre at spørreskjemaet inneholder relevante og forståelige spørsmål

Som det er enkelt å finne passende svaralternativ til

Gjennomførte 13 intervju
Alder 12-18 år
BUP Oslo Syd og Forandringsfabrikken



Kognitive intervjuer - gjennomføring
Før utfylling:

Noe som er vanskelig å forstå?
Hele spørsmål eller begreper

Lett å finne svaralternativ?
Tenke høyt

Etter utfylling:

Overordnet inntrykk av skjema
Spørsmålene viktige/relevante?
Noen spørsmål som mangler?
Noen spørsmål som kan kuttes
Lengde på skjema:

Ok? For langt? For kort?

Svarkategorier: 
Svarskala, passende svaralternativ, 
smilefjes

Tidsbruk
Kortest: 3 minutter

Lengst: 17 minutter

Gjennomsnitt: 9 minutter



Kognitive intervjuer - resultat

Få kommentarer underveis i utfylling

Spørreskjemaet beskrevet som lett å forstå og svare på

Viktige og relevante spørsmål

Eksempler på tema som noen savnet i skjemaet: 
Utbytte, sosialt, miljøet på BUP, oppstartsfasen, kontakt, trygghet, bytte 
av behandler

Ok lengde på skjema
Ønske om mulighet for fritekst på flere spørsmål

Svarskala:
Stivt språk, «ikke aktuelt/vet ikke» på flere spørsmål, lett å bruke

Smilefjes:
Variasjon i hva som ble brukt, men nevnt som nyttig for de som har 
vanskelig for å lese

Endringer i skjema:
Tydelig introduksjonstekst 
om anonymitet i skjema
Noen spørsmål kuttet
Noen spørsmål flyttet på i 
skjemaet
Noen reformuleringer



Testing av spørreskjema 2
Pilottest



Formål og fremgangsmåte
Formål

Testing av skjema
Anonymt

Uten bakgrunnsspørsmål eller fritekstfelt

Sikre nok svar for å teste 
skjemaet grundig

Fremgangsmåte

FHI:
Sendte spørreskjema og svarboks til BUPene
Utarbeidet og sendte ansatte- og foresatteinformasjon
til BUPene

Ansatte ved BUPene delte ut skjema til:
Barn og unge 12-18 år
Som samtykket til å delta
Som hadde tre eller flere konsultasjoner

Behandler innhentet samtykke fra 
foresatte for ungdommer 12-15 år

I tillegg til ungdommenes eget samtykke
Besvarte skjema levert i egen svarboks
Gjennomført vinter 2017/2018



Utvalg og gjennomføring

Gjennomført ved:
Sørlandet sykehus HF (tre BUPer)
BUP Indre Salten
BUP Vesterålen

Én uke hos noen, flere uker hos andre
For å sikre større antall svarere

47 svarere
Usikker svarprosent gitt datainnsamlingsmåte
Noen færre svarere enn håpet

Likevel mange nok til å kjøre alle analyser av skjemaet

Alder:
12-15 år: 41%
16 år eller eldre: 59%

92% svarte på skjemaet alene
9% sammen med sine foreldre/foresatte



Resultater – validering

Tre dimensjoner/faktorer/tema

Pluss én teoretisk basert

15 av 20 spørsmål med <10% manglende svar

Ikke-svar eller svart «ikke aktuelt/vet ikke)

Takeffekter større enn 50% på ni spørsmål

Forventet noe forhøyet takeffekter

Nærhet til BUP – måler rett etter konsultasjon

Vil kunne endre seg med større utvalg og standard innsamlingsmåte

Vurdering av én behandler/én relasjon i stedet for flere aspekter 

ved f.eks. en sykehusavdeling

Cronbach’s alpha: 0,74 – 0,94

Høyere korrelasjon med egen dimensjon enn 

de andre



Resultater - pilot
Behandleren



Resultater - pilot
Medbestemmelse Organisering

Resultat



Konkusjon - pilot

Vi har fått testet skjemaet godt
Gode resultater på testing av skjemaets validitet og kvalitet

Resultatene på erfaringsspørsmålene kan ikke generaliseres
Antar at resultatene på erfaringsspørsmålene kan bli mer nyansert ved mer standardiserte 
datainnsamlingsmåter
Kan være påvirket av nærhet til BUP
Behandler delte ut skjema



Siste versjon spørreskjema



Nasjonal undersøkelse
Foresatte med barn og unge i kontakt med BUP



Nasjonal måling – BUP foresatte

Foresatte til barn og unge (0 – 18 år) med fire eller flere konsultasjoner 
ila 2017

Eller oppstart forløp etter 1.november 2017

Datainnsamling september 2018 – januar 2019
Skjema tidligere utviklet, testet og brukt i nasjonal undersøkelse

Noe revidering og «modernisering» av skjema
Fem pakkeforløpsspørsmål



Nasjonal måling – BUP foresatte

Bruttoutvalg: 16 413 foresatte
Fordelt på 80 BUPer

5 932 svarere
Svarprosent: 36

Resultater rapporteres til kvalitetsbasert finansiering i juni
Lokale og nasjonale rapporter ila året



Mulig nytte og bruk
Skjema for barn og unge



Mulig bruk

Skjema som kan brukes i nasjonale målinger
BUPer får sine egne lokale rapporter

BUPer kan sammenlignes mot et landsgjennomsnitt 

Nasjonal statistikk

Skjema fritt tilgjengelig på FHIs nettsider: https://www.fhi.no/kk/brukererfaringer/sporreskjemabanken2/

Kan tilpasses lokale forhold av dere som ønsker å bruke skjemaet
Noen tips til lokale undersøkelser: https://www.fhi.no/kk/brukererfaringer/sjekkliste---lokale-brukerundersokelser/

Støtte til faglig kvalitetsarbeid

Nasjonale kvalitetsindikatorer

https://www.fhi.no/kk/brukererfaringer/sporreskjemabanken2/
https://www.fhi.no/kk/brukererfaringer/sjekkliste---lokale-brukerundersokelser/


Tusen takk for 
oppmerksomheten!

mona.haugum@fhi.no


