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Respons

Merknader:
• Antall svar og fullførelse av undersøkelsen er forskjellig i forhold til spørsmål – i snitt ligger 

det ca. 350 som har besvart undersøkelsen 
• Prosentvis fordeling i grafer inkluder ikke «vet ikke» og «ikke relevant» svar
• Siden kommuner var valgfritt har vi ikke laget en fordeling basert på disse



1. Hvor ofte har du vært involvert i 
akutte hendelser?



2. Hvor ofte benytter 
du akuttkjedeappen?



3. Hvor fornøyd er du med appen - er 
den nyttig og fungere den som et 
samhandlingsverktøy?



4. Er pasientens følgeskjema enkelt å 
bruke?



5. Har du fått god nok opplæring i bruk 
av pasientens følgeskjema?



6. Hvor ofte benytter du pasientens 
følgeskjema?



7. Har du fått god nok opplæring i bruk 
og måling av vitalparameter?



8. Opplever du at pasientens 
følgeskjema bidrar til å sikre god 
dokumentasjon og observasjon av 
pasienten?



9. I hvor stor grad har du opplevd at 
bruk av pasientens følgeskjema har 
ført til bedre samhandling i det akutte 
pasientforløpet?



10. Hvor ofte har akuttsekken blitt 
brukt i akutte hendelser?



11. I hvor stor grad har tilgangen til 
akuttsekk gitt økt trygghet for deg i 
hjemmetjenesten?



12. Opplæring – kryss av for de 
påstandene som er riktig?



13. Hvor fornøyd er du med e-
læringskurset på KS-læring?



14. I hvor stor grad opplever du at din 
avdelingen har hatt et faglig utbytte 
som igjen har økt akuttkjeden 
sin tototale kompetanse?



15. I hvor stor grad har du hatt nytte 
av info/instruksjonsfilmene (sepsis, 
hoftebrudd, traume og forsterket 
traumemottak)?



16. I hvor stor grad har du opplevd at 
akuttkjedeprosjektet har ført til økt 
tillit og annerkjennelse mellom 
aktørene i akuttkjeden?



17. I hvor stor grad opplever du et 
likeverdig og respektfullt samarbeid 
mellom aktørene i akuttkjeden? 



18. I hvor stor grad mener du at 
akuttkjeden har vært med på å bidra 
til bedre kommunikasjon mellom 
aktørene?



19. Velg de flytene du har benyttet.



20. I hvor stor grad mener du at 
pasientene i akuttkjeden får en raskere 
og sikrere behandling etter 
innføringen av prosjektet?



Kommentarer (1/2)



Kommentarer (2/2)
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