Kvalitetsrapport 2015
Barn og Unge

Innledning
Dette er vår kvalitetsrapport for 2015 – for data vedrørende barn og unge. Rapporten er ment
å gi leseren en oversikt over vår virksomhet, samt formidle resultater og trender fra vår
pasientproduksjon, våre kvalitetsmålsettinger, våre avtalemessige og lovpålagte oppgaver,
våre interne og eksterne revisjoner og tilsyn, samt resultater fra noen av våre vedtatte
måleparametre (KPI).
For utfyllende data på institusjonsnivå er det laget egen rapport for dette.
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1 Avtaler
I 2015 har Valnesfjord Helsesportssenter hatt ytelsesavtaler med Helse Nord RHF for tilbud
som gjelder for barn og unge. Denne avtalen ble inngått med Helse Nord RHF høsten 2014
med gyldighet fra 1. januar 2015.
Avtalepart
Helse Nord RHF

Navn
Levering av spesialiserte
rehabiliteringstjenester

Fra
01.01.15

Til
31.12.18

Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

Uttak av volumopsjon
Tilleggskjøp

01.05.15
01.01.15

31.12.16
31.12.18

Merknad
Opsjon på
2 + 2 år
forlengelse

Det er i løpet av 2015 inngått avtaler med Helse Nord RHF om endring av fordelingen av
pasienter mellom de ulike ytelsene.
For 2015 har VHSS hatt følgende krav til leveranser av helsetjenester for barn og unge:
Avtale Helse Nord RHF:
Antall døgn
Habilitering barn og unge
% leveranse

Krav
3 084

Levert
3 233
104,8 %

Gjennomsnitt
varighet
Krav
Levert
13,5
13,5

Antall pasienter
Krav
229

Ledsagere:
I tillegg til leverte pasientdøgn har VHSS hatt inneliggende og gitt tilbud til ledsagere:
2010-2014
Gjennomsnitt døgn pr år
Habilitering barn og unge
2898
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Levert
240

2015
Døgn
3338

Side 4 av 12

2 Pasienttilfredshet
Våre avtaler med Helse Nord RHF stiller krav til regelmessighet i bruk av spørreskjema utviklet
av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (http://www.kunnskapssenteret.no/), og
VHSS ber alle pasienter om å fylle ut pasienttilfredshetsskjema i forbindelse med utskrivelse.
Tilgjengelig skjema er utviklet med tanke på bruk for voksne pasienter etter opphold på
rehabiliteringsinstitusjon, og er lite egnet med tanke på utfylling for / av barn. VHSS har derfor
egne skjema som er bedre tilrettelagt for ledsagere til barn og til ungdom.
Svaralternativene i skjemaene er gitt iht følgende skala og omregnet til følgende verdi:
Verdi

Svaralternativ Svaralternativ Svaralternativ
I svært stor
Svært stort
Svært fornøyd
grad
utbytte
Ganske
I stor grad
Stort utbytte
fornøyd

Svaralternativ
Mye bedre
enn forventet
Noe bedre enn
forventet

3

I noen grad

En del utbytte

Både og

Som forventet

2

I liten grad

Lite utbytte

1

Ikke i det hele
tatt

Ikke noe
utbytte

Ganske
misfornøyd
Svært
misfornøyd

Noe dårligere
enn forventet
Mye dårligere
enn forventet

5
4

Svaralternativ
Jeg skulle bli
helt bra
Stor bedring
Moderat
bedring
Liten bedring
Ingen bedring

I denne delen rapporten vises det til tilgjengelige resultater fra 186 utfylte svarskjema fra barn
og unge. Dette utgjør en samlet svarandel på 81 % på årsbasis for barn og unge.
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16. Hva slags type opphold har barnet vært på?
Habilitering - intensiv trening barn under 16
(diagnoseuavhengig)
Habilitering - intensiv trening unge 16 år eller
mer (diagnoseuavhengig)lerose/MS)

34 %

Overvekt barn og unge ca 6 - 20 år

36 %

CP barn og unge med multifunksjonshemming
Barn og unge med revmatisk sykdom, 6 - 20 år

5%
18 %

Annet / temakurs (spesifiser hvilket)

19. Hvilken gruppe tilhørte du?

1%
Gul

48 %

51 %

Blå
Annen

21. Hvem har svart på spørreskjemaet?
5%
4%
Mor
Far

31 %

Mor og far

60 %
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2.3.1

Kategori 1: Alt i alt... hvor fornøyd?

K1 Alt i alt…hvor fornøyd?
5

4,5

4

4,5

4,4

3
2
1
Alt i alt...
Alt i alt...
Alt i alt...
Alt i alt, hvor fornøyd er du med tilbudet Alt i alt, hvor fornøyd er du med hvordan Hvis du ser hele oppholdet under ett,
barnet fikk ved VHSS?
du ble behandlet som ledsager/foresatt? hvordan vil du vurdere oppholdet?

2.3.2

Kategori 2: Organiseringen av tilbudet

K2 Organiseringen av tilbudet
5

4,6

4
3

4,5

4,4

3,3

2

1,9
1
2. I hvilken grad
2. I hvilken grad
2. I hvilken grad
2. I hvilken grad
2. I hvilken grad
opplevde du/dere...
opplevde du/dere...
opplevde du/dere...
opplevde du/dere...
opplevde du/dere...
a) at det var én lege som b) at det var en fast
c) at de ansatte
d) at habiliteringen e) uforutsett venting av
hadde hovedansvaret
gruppe
samarbeidet om
barnet fikk på VHSS
noen art mens barnet
for barnet?
habiliteringspersonale habiliteringen barnet fulgte en gjennomtenkt
var på VHSS ?
som tok hånd om dere?
fikk?
plan?

2.3.3

Kategori 3: Organisering av hverdagen på institusjonen

K3 Organisering av hverdagen på institusjonen
5
4

4,5

4,4

4,4

4,5

4,4

3,9

3
2
1

4. Organisering av 4. Organisering av 4. Organisering av 4. Organisering av 4. Organisering av
hverdagen på VHSS hverdagen på VHSS hverdagen på VHSS hverdagen på VHSS hverdagen på VHSS
a) Opplevde du at b) Fikk du inntrykk c) Var institusjonens d) Var institusjonens e) Var det godt
institusjonens
av at institusjonens lokaler tilrettelagt
uteområder
utvalg av utstyr til
arbeid var godt bygninger og lokaler for behovene til
tilrettelagt for
habiliteringen av
organisert?
var i god stand?
barnet?
behovene til
barnet?
barnet?
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4. Organisering av
hverdagen på VHSS
f) Fikk du inntrykk
av at utstyret som
ble brukt i
habiliteringen var i
god stand?
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2.3.4

Kategori 4: Om timeplanen

K4 Om timeplanen
5

4,6

4,6

4
3
2

1,5
1
5. Om timeplanen..
a) Var du fornøyd med timeplanen for
ditt barns aktviteter under oppholdet?

2.3.5

5. Om timeplanen..
c) Fulgte institusjonen opp timeplanen
som planlagt?

5. Om timeplanen..
b) Synes du det tok lang tid før
timeplanen var klar?

Kategori 5a: Var følgende tilfredsstillende

K5a Var følgende tilfredsstillende…
5

4,5

4

3

2

1
7. Var følgende tilfredsstillende på VHSS:
a) Aktivitetstilbudet for barnet på dagtid

2.3.6

Kategori 5b: Var følgende tilfredsstillende

K5b Var følgende tilfredsstillende…
5
4

4,0

4,0

4,0

7. Var følgende
tilfredsstillende på
VHSS:
b) Tilbudet til
ledsager/foresatt
(hvilerom, overnatting
o.a.)

7. Var følgende
tilfredsstillende på
VHSS:
c) Fritidstilbud

7. Var følgende
tilfredsstillende på
VHSS:
d) Renhold

3

3,6

3,9

2
1
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7. Var følgende
tilfredsstillende på
VHSS:
e) Inneklima

7. Var følgende
tilfredsstillende på
VHSS:
f) Mat
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2.3.7

Kategori 6: Informasjon

5

K6 Informasjon
4

4,3

4,0
3

2

1
8. Før hjemreisen, fikk du den informasjonen du mente var
nødvendig om tiden etter at oppholdet var ferdig?

2.3.8

9. Alt i alt, hvor fornøyd er du med informasjonen dere fikk
fra VHSS i tiden før oppholdet?

Kategori 7 Utbytte

K7 Utbytte
5
4

4,4

4,1

4,1

3,9

3
2
1
10. Hvilket utbytte har barnet 11. Hvilket utbytte har barnet 11. Hvilket utbytte har barnet 11. Hvilket utbytte har barnet
hatt, alt i alt, av tilbudet ved hatt av oppholdet i forhold til hatt av oppholdet i forhold til hatt av oppholdet i forhold til
VHSS?
følgende:
følgende:
følgende:
a) Sin fysiske helse
b) Sin psykiske helse
c) Sitt sosiale nettverk

2.3.9

Kategori 8: Feilbehandling

K8 Feilbehandling
5

4

3

2

1,1
1
12. Mener du at barnet på noen måte ble feilbehandlet ved VHSS ?
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3 Anbefalinger til forbedringer
Etter gjennomgang av de innsamlede data er det generelle inntrykket at Valnesfjord
Helsesportssenter i det store og hele leverer gode og trygge rehabiliteringstilbud av høy
faglig kvalitet og god standard – også til barn og unge (og deres foresatte).
Å peke på særlige områder som krever særskilt oppfølging eller fokus er ikke så lett når det
gjelder denne pasientkategorien – ikke minst da gjennomsnittlig score er relativt høy.
Det kan imidlertid se ut til å være et forbedringspotensiale for inneklima, standard på
institusjonens bygninger og lokaler, samt bedre stabilitet på legesiden.

Valnesfjord Helsesportssenter, 11.05.2016
Jann-Hårek Lillevoll, Kvalitetssjef
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Et helhetlig helsebegrep
- et helhetlig menneskesyn

Valnesfjord Helsesportssenter ligger i naturskjønne omgivelser i Fauske kommune.
Nærmeste byer er Fauske og Bodø.
Fra tettstedet Strømsnes er det ca 14 km opp til senteret.

Valnesfjord Helsesportssenter · www.vhss.no · JHL

Valnesfjord Helsesportssenter, Østerkløft, 8215 Valnesfjord
Telefon:75 60 21 00 Telefax: 75 60 02 55
E-post: post@vhss.no
Hjemmeside: www.vhss.no

