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Møtedato: 20. april 2017 

 
Arkiv nr. Saksbehandler  Dato 
2017/138-15   Per Christian Lindberg Tromsø, 7. april 2017 

 

Styresak 028-2017   Oppfølging av brukerundersøkelsen 2016 

Bakgrunn 

HNIKT gjennomfører annethvert år spørreundersøkelse mot helseforetakene for å få 
tilbakemelding om brukerne er fornøyd med våre tjenester. 

Resultatene fra tidligere års brukerundersøkelse har vært relativt like på de fleste områdene. 
Vi skårer høyt på tilfredshet med brukerstøtte, lokal service, kundeportal og hvilken rolle og 
oppgaver HNIKT har. Det er en generell nedgang i hvordan IT-tjenestene utvikles i takt med 
sykehusenes behov, at IT-tjenestene følger den medisinske utviklingen dårligere og en liten 
nedgang i totaltilfredshet. Det er også fremdeles veldig uklart for brukerne hvordan 
helseforetakene selv er organisert med tanke på IKT og bestillertjenestene. 

Oppsummerte resultater 

• Helse Nord RHF på topp, Luftambulansen minst fornøyd. Den store gruppen i UNN er 
ganske tilfreds, men det er rom for forbedring 

• Sykepleiere/Jordmor og de i «annet» er mest fornøyd. Leger og Psykologer minst 
fornøyd. Den store gruppen PC-brukere er også mest fornøyd. 

• God på planlagte hendelser og brukertilpasning, men kan bli bedre på info om egne 
tjenester 

• Har en vei å gå for å bedre virksomhetsforståelsen og forståelse av brukernes 
utfordringer 

• Serviceinnstilte og flinke folk med god kompetanse! 

• Oppfattes som svært kunnskapsrike om PC og programvare, men lite kunnskap om 
brukers arbeid 

• Kollegaer hjelper hverandre. 1 av 2 oppgir at de kontakter brukerstøtte sjeldent. 

• Utvalg av IT tjenester oppfattes middels godt, opplæringstilbudet oppleves ikke bra 

• Det er utfordringer med organisering og middels god total score 
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Historisk utvikling 

– Noe mer fornøyd med opplæring, kjennskap til kundeportal og Helse Nord IKTs 
rolle og oppgaver. 

– Liten nedgang i hvordan IT-tjenester utvikles i tråd med sykehusenes behov. 

– Raskere svar på telefon som gir mer tilfreds brukere. 

– Lokalt driftspersonell har økning på alle punkter. 

– Tendens til at IT-løsningene følger den medisinske utviklingen dårligere 

– Små skritt mot forbedring i organisering! 

– Noe nedgang i totaltilfredshet 

Viktighetsanalysen peker på at utvalget av IT tjenester påvirker tilfredshet mest. Det betyr at 
de som opplever utvalget som godt er mer fornøyd enn de som opplever mindre godt utvalg. 
Det er her hvor Helse Nord Ikt har mest å hente.  

Forskjeller mellom helseforetakene 

– Informasjon om feil og planlagte endringer er jevnt over god 

– Store grupper som har middels opplevelser 

– De fleste opplever serviceinnstilte personer med solid faglig kompetanse 

– Lokalt driftspersonale scorer lavere på kunnskap om brukers arbeid men svært 
bra på teknisk kompetanse 

– De alle fleste er fornøyd med utvalget av IT produkter og tjenester. Løsninger 
og opplæring scorer jevnt over lavere. 

– Stor forskjell i forståelse av organisering 

Korrigerende tiltak 

1. Det gjennomføres en «mini-undersøkelse» for å finne ut hvorfor brukerne er 
misfornøyde med utvalget av IT-tjenester og hvilke tjenester de savner. Det 
gjennomføres i samarbeid med Advicia slik at vi får best mulig sammenheng mellom de 
faktiske funnene og oppfølgingen. 

2. Iverksette prosjekt for innføring av selvbetjeningsportal med bl.a. Chat-robot/manuelt 
svar og automatiserte funksjoner (installasjon, retting av standardfeil osv.). 

3. Det lages nå forslag til produktark som beskriver de ulike tjenestene HNIKT leverer. 
Dette arbeidet intesiveres og utvides. 
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Styret i Helse Nord IKT HF inviteres til følgende vedtak: 

1. Vedtakspunkt 1 – Styret tar informasjonen til orientering 
 

 

Tromsø, 7. april 2017 

 

 
Oddbjørn Schei  
Administrerende direktør  
 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Brukerundersøkelse rapport 2016 
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