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Figur 1 Landsresultat for LUP Akutmodtagelse 2014
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Spørgsmålene i oversigtsfiguren (figur 1) er sorteret med spørgsmål med den højeste gennemsnitsscore øverst. Teksten
angiver spørgsmålene i afkortet form. Antal besvarelser er angivet i parentes. I spørgeskemaet i bilag kan du se de fulde
spørgsmålsformuleringer og svarkategorier.

Figur 2 Landsresultat for LUP Akutmodtagelse 2014
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Forord

Patienter og pårørende skal være centrum i alle dele af sundhedsvæsenet. Patienternes oplevelser er derfor helt afgørende for at kunne lave bedre patientforløb, så patienter har en god oplevelse, når de er på
sygehuset. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for ambulante patienter i akutmodtagelserne bidrager til at bringe patienternes perspektiv ind i arbejdet med at forbedre kvaliteten i
akutmodtagelserne.
Vi er glade for, at langt størstedelen af de adspurgte patienter, i akutmodtagelserne, føler sig behandlet på
en måde, så de er trygge ved at tage hjem. Det vidner om en høj faglighed på akutmodtagelserne. Samtidig
er der flere områder, som viser væsentlige rum for forbedring. Blandt andet skal personalet blive bedre til
at informere patienter om ventetid, årsag til ventetid og udvikling i ventetid. Undersøgelsen viser også,
at adgang til mad og drikke og løbende information skal forbedres. Når man besøger en akutmodtagelse,
er det på grund af pludselig opstået skade eller sygdom. Patienter og pårørende er derfor ikke forberedte
på, at skulle opholde sig i akutmodtagelsen i en kortere eller længere periode. Drejer det sig om børn, kan
udfordringen være særlig stor. Derfor er det regionernes ansvar, at skabe de rette rammer, som sikrer gode
ophold i akutmodtagelsen.
Undersøgelsen viser også, at 66 procent af de adspurgte patienter ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” har en
overordnet positiv oplevelse af deres besøg i akutmodtagelsen. På trods af, at flertallet således er tilfredse
med deres besøg i akutmodtagelsen, er dette et tal vi kan og skal forbedre.
Det er første gang, at ambulante patienter i akutmodtagelserne, er omfattet af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Der er de seneste år sket en omorganisering af akutområdet på landets
sygehuse. Det betyder, at patienter der bliver akut syge eller får en skade, som hovedregel kommer ind og
bliver udredt på en akutmodtagelse eller en mindre skadeklinik/skadestue. Vi er derfor meget glade for, at
vi med LUP nu har fået et indblik i patienters oplevelse af kvaliteten i landets akutmodtagelser.
Regionerne vil i den kommende tid arbejde målrettet med at forbedre de indsatsområder, hvor patienterne
ikke er tilfredse med det sundhedsvæsen, de møder. Derfor er et centralt fokusområde at understøtte forbedringsarbejdet på de enkelte akutmodtagelser.
LUP er en vigtig kilde til åbenhed i sundhedsvæsenet. Det er et redskab til, at de enkelte akutmodtagelser
kan se, hvor de gør det godt, og hvor de skal gøre det bedre. LUP giver en unik mulighed for at sammenligne
egne resultater med resultater fra sammenlignelige enheder og hente viden og læring fra de akutmodtagelser, hvor patienterne er særligt tilfredse.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange patienter, som via deres besvarelse af spørgeskemaet
har givet et vigtigt bidrag til akutmodtagelsernes arbejde med løbende at forbedre den patientoplevede
kvalitet.

Bent Hansen
Formand for Danske Regioner
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Resumé

2 Resumé
Fakta om undersøgelsen
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) er
en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse
af akut ambulante patienters oplevelser i forbindelse med deres besøg på en akutmodtagelse. LUP
Akutmodtagelse er gennemført for første gang i år
ud fra ønsket om at få en systematisk viden om,
hvordan patienter der har et besøg i en af landets
akutmodtagelser oplever dette besøg. Disse patienter har ikke tidligere været omfattet af LUP.

Patienterne har de mest positive oplevelser
af personalet og behandlingen
De fire spørgsmål, som patienterne vurderer mest
positivt er:
•
•
•
•

Resultaterne i LUP Akutmodtagelse er baseret
på spørgeskemasvar fra 6.764 patienter, der har
haft et akut ambulant besøg, uden efterfølgende
indlæggelse, i en akutmodtagelse i perioden 20.
august til 9. september 2014. Den samlede svarprocent er 43 %.

Personalet lytter til deres beskrivelse af deres
sygdom/skade
Den mundtlige information de får af personalet
er forståelig
De får svar på de spørgsmål, de stiller under
deres besøg
Deres sygdom/skade er behandlet på en måde,
så de er trygge ved at tage hjem

Patienterne har de mest negative oplevelser af information om ventetid og smertelindring
De fire spørgsmål, som patienterne vurderer mest
negativt er:

Samlet tilfredshed
Flertallet af patienter, 66 %, har en samlet positiv
oplevelse af deres besøg i akutmodtagelsen, idet
35 % af patienterne ”i meget høj grad” er tilfredse
med deres forløb, og 31 % ”i høj grad” er tilfredse.

•

•
•
•

Bliver tilstrækkeligt informeret om udviklingen
i ventetiden, fra de ankommer, til de bliver behandlet
Bliver informeret om årsagen til ventetiden
Ved modtagelsen får information om, hvor lang
tid de kan forvente at vente
Får dækket deres behov for smertelindring,
mens de er i akutmodtagelsen

De fire spørgsmål, som vurderes mest negativt er
spørgsmål, som ikke bliver besvaret af alle de patienter, der har besvaret spørgeskemaet. De tre
spørgsmål om information om ventetid er besvaret
af de 65 % af patienterne, der oplever ventetid.
Spørgsmålet om smertelindring er besvaret af de
patienter, der har behov for smertelindring.
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Tema: Hvad skriver patienterne om?
Rapporten indeholder et temaafsnit, som giver
et uddybende perspektiv på, hvad patienterne
har skrevet i spørgeskemaets to åbne kommentarfelter. 52 % af patienterne har udfyldt et eller
to kommentarfelter, og denne analyse bygger på
1000 tilfældigt udvalgte kommentarfelter.

Patienterne kommer også med forslag til, hvordan
ventearealerne kan forbedres. Fx foreslår patienterne, at der er mulighed for forplejning i akutmodtagelsen, og at der er flere muligheder for adspredelse, som fx tv, nye magasiner og ugeblade samt
wi-fi.

Overordnet skriver 635, af de 1000 udvalgte, noget
negativt om deres besøg, mens 544 skriver noget
positivt. De temaer, som flest patienter har skrevet om, er:
1
2
3
4
5
6

Ventetid
Personale
Undersøgelse og behandling
Ventearealer
Velkomst
Visitering

Flest patienter skriver en kommentar om ventetid. Kommentarerne handler dels om varigheden af
ventetiden, både hvis den er kort og lang, og dels
om forslag til, hvordan patienternes oplevelse af
ventetiden kan forbedres. Patienternes forslag er
bl.a. information om den forventede ventetid, løbende information om årsager til ventetid og mulighed for at vente andre steder end selve ventearealerne i akutmodtagelsen. Patienterne foreslår,
at informationen formidles via monitor, tv-skærme
og en app.  
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3 Introduktion til undersøgelsen
Organisering af akutområdet
Akutmodtagelser:

Akutklinikker/skadestuer:

Selvstændige afdelinger med egen ledelse, som
typisk er døgnåbent. Personalet er typisk sammensat af personale, der er ansat i akutmodtagelsen (sygeplejersker og akutlæger) og personale der er ansat i specialafdelingerne, som
har vagter i akutmodtagelsen. Akutmodtagelsen har både ambulante og indlagte patienter.
Patienter kan typisk være indlagt op til 24-48
timer. Det betyder, at en stor del af de akutte
patienter, der tidligere har været korttidsindlagte på specialafdelingerne, nu kun er indlagt
i akutmodtagelserne. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at et minimum af specialer er repræsenteret på det sygehus, hvor akutmodtagelsen ligger samt at der bør være et minimum af
døgndækkende faciliteter som fx røntgen, CTscanning og akutte operationsfaciliteter.

Modtager som udgangspunkt kun de let tilskadekomne patienter. Det er forskelligt fra klinik
til klinik, hvilke typer af let tilskadekomne, de
modtager.

Der er de seneste år sket en omorganisering af
akutområdet på landets sygehuse. Den nye organisering betyder, at alle patienter der bliver akut
syge eller får en skade som hovedregel kommer ind
og bliver udredt på en akutmodtagelse, en mindre
skadeklinik/skadestue eller et traumecenter (herefter bliver de tre samlet omtalt som akutmodtagelse). Patienterne i akutmodtagelserne kan både
have et ambulant besøg og være indlagt. Indlagte
patienter kan typisk være indlagt i op til 48 timer.
Målgruppen for denne undersøgelse er de patien-
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Traumecentre:
Modtager som udgangspunkt de samme typer
patienter som en akutmodtagelse. Derudover
modtager de også svært tilskadekomne og kritisk syge patienter, som kræver speciel indsats
på højt specialiseret niveau. Sundhedsstyrelsen
anbefaler, at der skal være en lang række af
specialer og faciliteter tilgængelige på de sygehuse, hvor traumecentrene ligger.

ter, som har et ambulant besøg og som ikke bliver
indlagt i umiddelbar forlængelse af besøget – de
såkaldte akut ambulante patienter. Patienterne
kan beskrives som personer der har en mindre afgrænset skade eller akut sygdom, som ikke er så
behandlingskrævende, at en indlæggelse er nødvendig.  De akut indlagte patienter er omfattet af
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Det er første år Den Landsdækkende
Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) gennemføres. Det er

dog ikke alle akutte patienter, der modtages i en
akutmodtagelse. Der er akutte patienter, der kommer direkte på en specialafdeling. Det er de såkaldte ”sus-forbi patienter”. De patienter, der kommer
direkte til en specialafdeling, er bl.a. nogle hjerteog neurologiske patienter, kvinder der skal føde og
patienter med åbne indlæggelser. Hvilke patienter,
der kommer direkte til en specialafdeling, er ikke
ens på tværs af landet.
Når der sker ændringer i organiseringen af et område er det også vigtigt at undersøge, hvad patienterne oplever. Patienter med et akut ambulant besøg i en akutmodtagelse kan med deres (konkrete)
erfaringer være med til at pege på, hvor de oplever, at deres møde med akutmodtagelsen fungerer
godt, og hvor der er mulighed for at gøre noget
anderledes eller bedre.

3.1 Kort om LUP Akutmodtagelse

3.2 Fakta om patienterne der indgår i
undersøgelsen
3.2.1 Patienterne
Det er de akut ambulante, somatiske patienter, der
er inkluderet i undersøgelsen. Undersøgelsen er
baseret på et udtræk fra de daglige opdateringer
i Landspatientregistret. Undersøgelsens stikprøve
omfatter op til 405 patienter pr. akutmodtagelse,
som har haft en akut ambulant kontakt i perioden
20. august 2014 til og med 9. september 2014,
uden efterfølgende indlæggelse i op til 48 timer efter det ambulante besøg. Har der været færre end
405 patienter på en akutmodtagelse i inklusionsperioden er der sendt spørgeskemaer til samtlige
patienter. I undersøgelsen er 15.610 patienter inkluderet som mulige respondenter i inklusionsperioden. Patienter, der har haft mere end ét ambulant
besøg på en akutmodtagelse, indgår kun i undersøgelsen én gang.

LUP Akutmodtagelse er gennemført ud fra ønsket
om at få en systematisk viden om, hvordan patienter der har et besøg i en af landets akutmodtagelser oplever dette besøg. Desuden har disse patienter ikke tidligere været omfattet af LUP.
I 2014 var der på landsplan i alt 49 akutmodtagelser, heraf har 461 haft tilstrækkeligt med patienter
til, at de er omfattet af undersøgelsen.
Det primære formål med undersøgelsen er at give
de enkelte akutmodtagelser input til at arbejde
med kvalitetsforbedringer.
Det sker igennem:
•

•

Systematisk at indsamle viden om patienters
oplevelser og vurderinger af deres besøg i
akutmodtagelserne.
Årlig gentagelse af undersøgelsen, så udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger
følges systematisk over tid.

Undersøgelsens resultater bliver opgjort på lands-,
regions- og akutmodtagelsesniveau. De enkelte afdelingsresultater vil fra næste år blive sammenlignet med resultaterne fra året før.
Undersøgelsen indeholder 20 spørgsmål inden for
temaerne modtagelse og information om ventetid,
personalet og information under besøget, praktiske
forhold, hjemsendelse og samlet indtryk.
1

Akutklinikken i Grenaa og Skadeklinikken i Nakskov havde mindre end 20 besvarelser fra patienter og indgår derfor ikke i undersøgelsen.
Desuden har skadestuefunktionen på Ærø ikke en selvstændig SKS-kode, og den indgår derfor heller ikke i undersøgelsen.
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3.2.2 Fra patientens besøg til udsendelse
af resultater

3.2.3 Svarprocent

Figur 3.1 viser undersøgelsens tidsmæssige forløb. Der er udsendt postomdelte spørgeskemaer
ad tre omgange i september. De er udsendt ad tre
omgange for at sikre, at patienterne modtager et
spørgeskema kort tid efter deres ambulante besøg.
Patienterne modtager spørgeskemaet 1½ - 2½ uge
efter, de har haft et ambulant besøg i akutmodtagelsen. To til tre uger efter udsendelsen af spørgeskemaet bliver der udsendt et påmindelsesbrev
og spørgeskema til de patienter, der endnu ikke
har besvaret spørgeskemaet. Efter dataindsamlingen er afsluttet, går der fire uger til regioner og
akutmodtagelser modtager deres egne resultater.
Fra patienterne har været på akutmodtagelsen, til
akutmodtagelserne og regionerne modtager deres
resultater, går der 10-12 uger, afhængigt af om patienterne har haft et besøg i starten eller i slutningen af inklusionsperioden.

43 % af patienterne i undersøgelsen har besvaret
spørgeskemaet. Svarprocenten er lavere end i de
seneste LUP undersøgelser. Dette kan skyldes, at
de patienter der indgår i denne undersøgelse oftest
har en kort og enkeltstående kontakt med akutmodtagelsen, samt at patientpopulationen er yngre, end den er i LUP undersøgelser. Fra andre LUP
undersøgelser2 ved vi, at de yngre patienter har de
laveste svarprocenter.

3.3 Hvis du vil vide mere
I publikationen ”Faktarapport for LUP Akutmodtagelse 2014” kan du læse mere om baggrund, metode og patientkarakteristika for LUP Akutmodtagelse.

Figur 3.1  Det tidsmæssige forløb af undersøgelsen

Ambulant
besøg

1½-2½ uger

Patienterne
modtager
spørgeskema
1. gang

3-6 uger

Dataindsamlingen
afsluttes

4 uger

10-12 uger

2
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”Fakta om patienter og spørgeskemaer i LUP 2012” og ”Fakta om patienter og spørgeskemaer i LUP 2013”

Resultater til
akutmodtagelser
og regioner

Nationale tendenser

4 Nationale tendenser
Dette afsnit er en gennemgang af de nationale
resultater. Resultaterne knytter sig til oversigtsfigurerne (figur 1 og 2), hvis andet ikke er angivet.
Oversigtsfigurerne viser en frekvensfordeling for
hvert spørgsmål. Derudover viser figur 1 en gennemsnitsscore for hvert spørgsmål.

Gennemsnitsscore
Gennemsnitsscoreren udregnes på baggrund af antal svar i svarkategorierne; ”slet
ikke (1)”, ”i ringe grad (2)”, ”i nogen grad (3)”,
”i høj grad (4)” og ”i meget høj grad (5)”. Det
vil sige, at svarkategorierne også er en skala
fra 1 til 5. Spørgsmålene i figur 1 er sorteret
efter gennemsnitsscoren, således at spørgsmålet, patienterne svarer mest positivt på,
ligger øverst.

4.2 Spørgsmål med den laveste gennemsnitsscore
Det er tre spørgsmål om information om ventetid, samt spørgsmålet om smertelindring, der har
de laveste gennemsnitscorer. Blandt de patienter,
der har oplevet ventetid i akutmodtagelsen, er det
mellem 45 % og 61 %, der ”slet ikke”:
•

•
•

Blandt de patienter, der har behov for smertelindring, er det 30 %, der ”slet ikke”:
•

4.1 Spørgsmål med den højeste
gennemsnitsscore
For de spørgsmål, der har de højeste gennemsnitscorer, er der mellem 40 % og 43 % af patienterne, der vurderer, at de ”i meget høj grad” oplever,
at:
•
•
•
•

Personalet lytter til deres beskrivelse af deres
sygdom/skade
Den mundtlige information de får er forståelig
De får svar på de spørgsmål, de stiller under
deres besøg
Deres sygdom/skade er behandlet på en måde,
så de er trygge ved at tage hjem

Bliver tilstrækkeligt informeret om udviklingen
i ventetiden fra de ankommer, til de bliver behandlet
Bliver informeret om årsagen til ventetiden
Ved modtagelsen får information om, hvor lang
tid de kan forvente at vente

Får dækket deres behov for smertelindring,
mens de er i akutmodtagelsen.

4.3 Samlet tilfredshed
Spørgsmålet om patienternes samlede tilfredshed
med besøget i akutmodtagelsen har en gennemsnitsscore, der placerer spørgsmålet et sted i midten mellem de spørgsmål, der har de højeste og
laveste gennemsnitsscorer. 35 % af patienterne er
alt i alt ”i meget høj grad” tilfredse med deres besøg, mens 31 % ”i høj grad” er tilfredse.

4.4 Ventetid og information
om ventetid
Patienterne i undersøgelsen bliver bedt om at svare på, om de har oplevet ventetid, fra de ankommer
til akutmodtagelsen, til de bliver undersøgt. 65 %
af patienterne oplever ventetid. Når vi ser nær-
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mere på, hvordan de patienter, der oplever ventetid, vurderer de øvrige spørgsmål i spørgeskemaet
sammenlignet med de patienter, der ikke oplever
ventetid, er der statistisk signifikant forskel. Patienter, der oplever ventetid, vurderer resten af
spørgsmålene mere negativt, end de patienter der
ikke oplever ventetid.

”Der var ikke meget kontakt til personalet. På
et tidspunkt kaldte jeg på en sygeplejerske og
spurgte om jeg kunne få noget smertestillende. Svaret var: Ja, om 3 timer     . Efter 3 timer
måtte jeg selv rette henvendelse og spørge
om smertestillende.”  Akut ambulant patient

56 % af de patienter, der ikke oplever ventetid, er i
meget høj grad tilfredse med deres forløb alt i alt,
mens det samme gør sig gældende for 23 % af de
patienter, der har oplevet ventetid (se figur 4.4.1).

Ingen benchmarking
af resultaterne
I denne nationale undersøgelse bliver regionernes resultater ikke sammenlignet med
landsresultaterne. Det skyldes, at regionerne og akutmodtagelserne har organiseret
sig forskelligt og de typer af patienter, der
bliver behandlet på den ene akutmodtagelse
kan være væsentlig forskellig fra dem, der
findes på en anden. Ligesom typerne af patienter kan variere mellem regioner. Fx bliver det der traditionelt er vagtlæge-patienter behandlet i akutmodtagelserne i Region
Hovedstaden, mens de i de andre regioner
bliver behandlet af vagtlæger og ikke er inkluderet i akutmodtagelserne.

I forhold til dækning af behov for smertelindring
er det 38 % af de patienter, der oplever ventetid,
der slet ikke får dækket deres behov, mens det for
patienter uden ventetid er 16 %, der slet ikke får
dækket deres behov for smertelindring, mens de er
i akutmodtagelsen (se figur 4.4.2). Det kunne tyde
på, at det især er patienter, der venter på at blive
behandlet, der ikke får taget hånd om deres smerter i deres ventetid.

4.4.1  Ventetid og samlet tilfredshed
19. Patienterne er alt i alt tilfredse
med deres besøg
Ikke oplevet ventetid (2.465)

Slet ikke (1)

I ringe grad (2)

1

2

2

Oplevet ventetid (3.728)

I nogen grad (3)

10
11

3

4

31
9

5

•

56

• 31

26

0%

I meget høj grad (5) • Gennemsnitsscore

I høj grad (4)

25%

23

50%

75%

100%

Grupperne er statistisk signifikant forskellige fra hinanden på et 2,5 % signifikansniveau.

4.4.2  Ventetid og smertelindring
14. Patienterne får dækket behov for
smertelindring, mens de er på akutmodtagelsen

Slet ikke (1)

I ringe grad (2)

1

Ikke oplevet ventetid (1.277)

2
16

Oplevet ventetid (2.079)

4

10

25%

I meget høj grad (5) • Gennemsnitsscore

I høj grad (4)

3

4

•

32

•9

38
0%

I nogen grad (3)

15
50%

5
38

21
75%

17
100%

Grupperne er statistisk signifikant forskellige fra hinanden på et 2,5 % signifikansniveau.
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5 Hvad skriver patienterne om?
I spørgeskemaet til LUP Akutmodtagelse får patienterne mulighed for at skrive kommentarer i to
åbne kommentarfelter. Det benytter 52 % (3.495)
af respondenterne sig af.

Hvordan er kommentarerne
udvalgt?
I spørgeskemaet til LUP Akutmodtagelse 2014
er der to kommentarfelter. Det første kommentarfelt handler om modtagelse og ventetid
og i det sidste og afsluttende kommentarfelt
bliver patienterne opfordret til at skrive, hvis
de har oplevet noget særlig godt eller noget
akutmodtagelsen kunne gøre bedre.

Hvad optager patienterne, når de får mulighed for
at skrive kommentarer frem for at svare på spørgsmål med lukkede svarkategorier? Det stiller dette
tema skarpt på.

mentarfelt, mens 1.430 (21 %) udfylder begge
kommentarfelter. Vi har tilfældigt udtrukket
1.000 kommentarfelter. Indholdet af kommentarfelterne er blevet analyseret ved, at hvert
kommentarfelt er kategoriseret i overordnede
temaer. Alle kommentarer er kategoriseret
som positive og/eller negative. Et kommentarfelt kan godt kategoriseres under mere end ét
tema, hvis kommentaren indeholder flere temaer, fx både ventetid og personale.

Spørgsmål 8: Skriv her, hvis du har kommentarer
til modtagelsen og din oplevelse af ventetiden og
evt. forslag til forbedringer.
Spørgsmål 20: Skriv her, hvis du synes, at akutmodtagelsen kunne gøre noget bedre, og/eller
hvis du synes, at akutmodtagelsen gjorde noget
særlig godt.
Der er i alt 3.495 (52 %) af de patienter, der
besvarer spørgeskemaet, der angiver en kommentar i et eller begge kommentarfelter. 968
(14 %) udfylder kun det første kommentarfelt,
1.097 (16 %) udfylder kun det andet kom-
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Hvilke temaer skriver patienterne om?
Patienternes kommentarer om deres besøg i en
akutmodtagelse varierer. Overordnet skriver 635
patienter noget negativt om deres besøg, mens
544 skriver noget positivt om deres besøg.
”Jeg fik en meget fin behandling generelt. Hele
tiden god information. Forholdsvis kort ventetid. Samme søde sygeplejerske fulgte mig
under hele forløbet. Alle steder, læge, røntgen
mv. var meget venlige og imødekommende.
Alt i alt var jeg meget tilfreds med behandlingen og besøget på akutmodtagelsen. Tak for
det     .”
”Jeg blev behandlet meget dårligt og følte, at
jeg var på et hospital i det mest fattige land
i verden.”
De temaer som bliver beskrevet i afsnittet, er de
temaer, som flest patienter har angivet en kommentar om.
Tallet i parentesen angiver antallet af kommentarer for hvert tema.

Ventetid
(548)

Visitering
(58)

Personale
(342)

Velkomst
(108)

Undersøgelse
og behandling
(161)

Ventearealer
(150)
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Der er et vist overlap mellem de temaer, som patienterne vælger at skrive en kommentar om og
de temaer, som spørgeskemaet spørger ind til.
Selve spørgeskemaet indeholder spørgsmål inden
for temaerne: Skiltning, velkomst, ventetid, venteværelset, personalet, information, smertelindring,
adgang til mad og drikke, hjemsendelse og samlet indtryk. De mange kommentarer om ventetid
kan derfor skyldes, at spørgeskemaet i det første
kommentarfelt direkte spørger til patienternes oplevelse af netop ventetiden.

At der ”ikke er nogen ventetid” dækker ifølge patienternes kommentarer over, at patienten enten
er kommet til med det samme eller har ventet under en time. Det handler om, at man som patient
i en akutmodtagelse kommer med en forventning
om, at der kan være ventetid, da de mest akutte skader kommer til undersøgelse og behandling
først.
”Ventetiden var ca. 30 min, hvilket jeg oplevede som helt ok for en akutmodtagelse. Jeg
er fint tilfreds med den ventetid, jeg oplevede
ift. den skade, jeg havde.”
Hvad patienterne også beskriver som positivt i forhold til ventetid er muligheden for at få angivet en
ca. tid i den telefoniske visitation for, hvornår de
kan forvente at komme til. Der er dog blandt patienterne en oplevelse af, at den tid de tildeles er
fast – som en tandlægetid. Det betyder, at patienterne forventer at komme til på det pågældende
tidspunkt.
”Der var MEGET kort ventetid, idet vi havde
bestilt tid.”

5.1 Ventetid
Ventetid er det tema, som flest patienter skriver
om i kommentarfelterne. I alt handler 524 kommentarer om ventetid. 155 kommentarer er positive, og 291 kommentarer er negative. Derudover
er der 78 kommentarer, der indeholder forslag til
forbedringer. Det skal bemærkes, at første kommentarfelt spørger direkte til patienternes oplevelse af ventetiden, hvilket kan være medvirkende
til de mange kommentarer om ventetid.

5.1.1 Kort ventetid
De positive kommentarer om ventetiden handler mest af alt om, at patienterne har oplevet en
kort ventetid. Derudover handler det om, at den
telefoniske visitation giver mulighed for at vente
hjemme.
En kort ventetid er af stor betydning for deres helhedsoplevelse af besøget på akutmodtagelsen.
”Det betyder alt, at der ikke var nogen ventetid.”

Fleksibilitet i hvor den eventuelle ventetid kan tilbringes er også vigtigt for patienterne. Fx beskriver
patienterne, at det er positiv, at der i den telefoniske visitation er mulighed for at få angivet en ca.
tid for, hvornår de kan forvente at blive undersøgt
i akutmodtagelsen, da det giver mulighed for at
vente hjemme.
”Jeg synes det er perfekt, at man ved telefonisk henvendelse får oplyst en ca. tid for,
hvornår man kan blive behandlet. Specielt
med børn er det langt bedre at vente hjemme
end at sidde i et venteværelse.”

5.1.2 Lang ventetid
De negative kommentarer om ventetiden handler oftest om, at ventetiden var lang. Derudover
handler de negative kommentarer i forhold til ventetiden om: Manglende information om længden
af ventetiden, uoverensstemmelse mellem fremmødetid fra den telefoniske visitation og den tid
patienten kommer til og lang ventetid, selvom der
er tale om en mindre skade.
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”Lang” ventetid dækker ifølge patienternes kommentarer over en ventetid på alt mellem 1 1/2 time
til 10 timer.
”Ventetid var generelt årsag til, at det blev en
dårlig oplevelse. Det er bestemt ikke optimalt
at sidde og vente i 7 timer med et lille barn.”
Udover selve ventetiden beskriver patienterne, at
uvisheden om varigheden af ventetiden er frustrerende.
”Ventetiden er frustrerende, især fordi man
ikke ved noget om, hvor længe man skal vente.”
Derudover kan en lang ventetid, uden vished om
årsagen, medføre at patienterne føler sig glemt.
Som nævnt oplever patienterne det positivt at få
en ca. tid i den telefoniske visitation for, hvornår
de kan forvente at blive undersøgt og behandlet i
akutmodtagelsen. Men kun hvis den tid holder stik.
Ellers fører det til frustration hos patienterne.
”Der var meget ringe overensstemmelse mellem det ”fremmødetidspunkt”, jeg fik at vide
i telefonen og den tid, der faktisk gik. Selvfølgelig kan I ikke garantere behandling på et
bestemt tidspunkt, men fire timers margin er
simpelthen for langt ude.”

Andre kommentarer handler om, at patienten ikke
er blevet korrekt registreret enten i visiteringen
eller ved ankomst til akutmodtagelsen, og at patienten derfor er blevet glemt og har oplevet en
forøget ventetid.
Med til en negativ vurdering af ventetiden er også
de patienter, der oplever lang ventetid, hvorefter
undersøgelsen og eventuelt behandlingen af deres
skade kun tager et øjeblik.
”4 timers ventetid. Undersøgelsen tog 5 min.
Hånden var heldigvis ikke brækket. Det burde
kunne gøres på en anden måde, så sådan en
’lille’ undersøgelse ikke fylder i venterummet.”

5.1.3 Hvad er vigtigt for den
”gode venteoplevelse”?
Selvfølgelig er selve varigheden af ventetid afgørende for, hvordan patienterne oplever ventetiden,
og generelt er det et ønske, at ventetiden er kortere. Men der er flere ting, som kan være med til
at forbedre oplevelsen af ventetiden. Den nedenstående boks viser patienternes forslag til, hvordan
oplevelsen af ventetiden kan forbedres.

Hvad er vigtigt for den ”gode”
venteoplevelse?

Prioritering

Information

•

•

•
•

•
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For patienterne er den tid, som de får tildelt i den
telefoniske visitation fast. Patienterne forventer at
komme til ca. til den tid. Hvis ikke det er muligt
pga. akutte skader, forventer patienterne at få besked om, at der er forsinkelser, og at tiden derfor
ikke kan overholdes.

Information om forventet ventetid (skal
være synlig eller kommunikeres af personalet).
Løbende information om årsager til ventetid.
Information om hvilket nummer man er i
køen (fx på monitor, info tv-tavler, app hvor
ventetid kan følges).
Løbende information om udvikling i ventetid og årsager til, at ventetiden evt. bliver
forlænget (fx på monitor, tv-skærme, app
hvor ventetid kan følges).

•

Børn og ældre undersøges og behandles
først.
Opmærksomhed på ældre patienter, der er
alene (mad, toiletbesøg, smerter).

Fleksibilitet i venteområde
•

Mulighed for at vente hjemme og blive kontaktet ca. 1/2 time før undersøgelse.

Arbejdsgange
•

Sygeplejerske til stede i ventearealerne,
som kan undersøge og behandle ”småskader”, der kan klares uden læge.

5.2 Personalet
Der er mange patienter, der i kommentarfelterne
skriver om deres oplevelse af personalet i forbindelse med deres besøg i akutmodtagelsen. 372
kommentarer handler om personalet. Men oplevelsen af personalet beskriver patienterne meget
forskelligt. 232 er positive kommentarer, og 119 er
negative kommentarer. Personalet inkluderer læger, sygeplejersker, plejepersonale og andet personale, som patienterne møder under deres ophold.
Undtaget er det personale, der modtager patienterne ved en skranke. Dette personale er beskrevet
i afsnittet ”Velkomst” .  

5.2.1 Hvad gør personalet godt?
Der er mange patienter, der roser personalet i
akutmodtagelserne. Der er særligt tre forhold, som
patienterne lægger vægt på i deres beskrivelse af
personalet: At personalet er inddragende, at personalet informerer, og at personalet taler til børn
i børnehøjde.

Inddrager patienten
Med til en positiv oplevelse af personalet er, at de
inddrager patienten. Patienterne beskriver vigtigheden af, at personalet lytter til deres beskrivelse
af deres skade eller sygdom, og at de spørger ind til
forløbet forud for deres besøg i akutmodtagelsen.

”De informerede mig jævnligt og var meget
omhyggelige med at undersøge og spørge ind
til det, jeg havde oplevet.”  
”Den læge, jeg mødte, var rigtig god og omhyggelig. Og allerbedst var han meget god til
at inddrage mig, lade mig se med på røntgenbilleder/scanninger mm. TAK.”
”Jeg synes, det var dejligt, at jeg selv måtte
vælge farven på gipsen. Jeg synes, de var rigtig
søde alle sammen.” Barn i akutmodtagelsen
Patienterne beskriver også det, at personalet udviser interesse for deres situation, som vigtigt.
”God modtagelse af læge og sygeplejerske.
Medfølelse og respekt for min situation og ligeværdighed. Jeg følte mig set og hørt.”

Informerer patienten
Et andet aspekt, som patienterne betoner i deres
beskrivelse af personalet er, at de informerer om
forløbet, og hvad der skal ske, og hvordan det skal
foregå.
”De var gode til at informere om, hvad der
skulle foregå! De gjorde, at jeg følte mig tryg
ved at være der.”
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Taler i børnehøjde
Patienterne roser også personalet for at tale til
børn i ”børnehøjde”, direkte til barnet, og ikke kun
tale til barnets forældre.
”Personalet skal have stor ros for at tale direkte til barnet om hvad, der skulle ske og få
ham til at føle sig tryg. TAK.”
Det, at personalet tydeligt forklarer barnet, hvad
der skal ske, har en beroligende effekt. Patienterne beskriver også, hvis personalet har gjort noget
”ekstra” som fx at komme med en bog eller en is.

meget bedre tilpas trods smerter. Og så hastede hun videre til de næste patienter. Jeg
var meget imponeret over at få så god en behandling.”

5.2.2 Hvad gør personalet mindre godt?
Udover de positive tilkendegivelser til personalet,
er der også patienter, der har en negativ oplevelse
af personalet i forbindelse med deres besøg på en
akutmodtagelse. Overordnet handler det om, at
personalet ikke lytter, ikke tager patienten alvorligt, er svære at forstå og taler privat.

Lytter ikke
Medvirkende til den negative oplevelse er, at patienterne ikke føler, at personalet lytter til dem, når
de har forklaret deres skade og symptomer. Derudover har nogle patienter en oplevelse af, at personalet virker uengageret.
”Lægen var meget uengageret og svarede ikke
på mine spørgsmål. Han gik bare uden at sige
farvel, mens jeg talte til ham.”
Andre patienter beskriver, at personalet har givet
dem et indtryk af, at de var til ulejlighed og forstyrrede dem.

Faglighed og fremtoning
Derudover fremhæver patienterne både personalets faglighed – det at de er ”kompetente” og
giver sig tid til at forklare og svare på spørgsmål
– og personalets fremtoning, hvor patienterne beskriver, at personalet er ”venlige” og ”imødekommende”, og at de ”smiler”. Hvad der også er vigtigt
for patienterne er, at personalet viser, at patienten
ikke blot er en blandt mange.
”Personalet var gode til at være personlige, så
man ikke følte, at det var et fabrikssamlebånd,
man var havnet på. Er meget tilfreds med rigtig god behandling og information.”
”Sygeplejersken var helt enestående. Selv om
flere sure patienter var efter hende, og kollegaer hev i hende fra alle sider, tog hun det
hele med et smil og gav sig tid til at undersøge hver enkelt patient professionelt og uden
hastværk. Selvom jeg ’bare’ kom med en forstuvet hånd, gav hun sig tid til omsorg og lige
at få mig til at grine også, så jeg følte mig
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”Det var en ringe fornøjelse at være på skadestuen. De havde meget travlt med hurtigst
muligt at få mig ekspederet af vejen, som om
jeg nærmest kom til ulejlighed. Følte mig slet
ikke velkommen på stedet.”
Et eksempel, som en patient beskriver er, at vedkommende venter længe, og at den samme læge
går forbi 20 gange uden at sige noget.

Tager ikke patientens symptomer/
henvendelse alvorligt
Nogle patienter oplever også, at personalet ikke
tager deres skade eller symptomer, som de kommer med, alvorligt. Patienterne beskriver, at personalet ikke tror på deres symptomer – også selv om
det senere, efter flere undersøgelser, viser sig at
være en alvorlig tilstand.  
”Lægen lagde ud med at fnyse ad mig og sige,
at det ’kun er unge mennesker, der kommer
med den slags småproblemer (før han havde
undersøgt mig). Ældre mennesker derimod

”Det er frustrerende at se, der står 8 stk. personale og småsludrer og griner, når man sidder
og venter så lang tid. Er min tid mindre værd
end deres?”

5.3 Undersøgelse og behandling
161 af patienternes kommentarer handler om deres undersøgelse og behandling på akutmodtagelserne. 111 af kommentarerne er negative, mens
50 er positive. Undersøgelse og behandling dækker
over den faglige del af patienternes besøg på akutmodtagelsen, dvs. den del af forløbet, der varetages af behandlerpersonalet.

5.3.1 Hvad er en positiv undersøgelse og
behandling?

kender deres besøgstid’. Jeg havde inden mit
besøg været i kontakt med 1813, hvor sygeplejersken sagde, at mine symptomer kunne
tyde på en lungebetændelse, og at det derfor
var en god idé, at jeg tog forbi akutmodtagelsen.”

Svære at forstå
Derudover er der patienter, som beskriver, at de
har vanskeligt ved at forstå personalet – særligt
lægen. Det gælder både i forhold til, hvis lægen
anvender latinske betegnelser, og hvis lægen taler
med udenlandsk accent.
”Uforståelige læger! Burde lægerne ikke kunne
snakke forståeligt dansk? Ikke racistisk ment,
men jeg forstod ikke et hak af, hvad lægen
sagde, så måtte have en sygeplejerske til at
forklare mig, hvad der skulle ske.”

Taler privat mens patienterne er til stede
Ligesom det gør sig gældende i forhold til frontpersonalet, giver det også anledning til et negativt
indtryk af personalet, hvis de taler privat, mens patienterne kan høre det. Selvom patienterne er bevidste om, at personalet også holder pauser, foretrækker patienterne, at de ikke kan overhøre det.
”Det er ikke så smart, at man som patient kan
høre, at personalet fortæller om ferieoplevelser og fortæller vittigheder, mens man bare
ligger og venter og er urolig. Så tag dog og
luk døren.”

Med til en positiv oplevelse af undersøgelse og behandling er særligt tre forhold: Kompetent behandling, rådgivning og flere vurderinger af skaden.
De patienter, der skriver positivt om deres undersøgelse og behandling, lægger vægt på, at den udføres professionelt og kompetent.
”Jeg fik den behandling, som jeg forventede.
God og kvalificeret.”
Et andet træk, som patienterne beskriver, er rådgivning. Det handler om, at personalet rådgiver
dem i behandlingen, fx beskriver en patient, at
lægen rådgav hende til ikke at blive bedøvet, fordi
smerterne var de samme med eller uden bedøvelse.
Derudover er det også positivt for patienternes
oplevelse af undersøgelse og behandling, når personalet rådfører sig med kollegaer i vurderingen af
skadens omfang.
”Lægen oplyste os om, at hun havde fået en
kollega (håndkirurg) til at kigge på røntgenbillederne! Det var dejligt betryggende at vide,
at der var flere faglige kompetente personer,
der havde tjekket det. Super service/behandling!”

5.3.2 Hvad er en negativ undersøgelse
og behandling?
Der er også patienter, der har en negativ oplevelse
af undersøgelsen og behandlingen. Der er særligt
tre forhold, der gør sig gældende: Fejlvurdering og
–behandling, forskellig information om skaden og
hjemsendelse uden behandling af skade.
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Fejlvurdering og –behandling
Blandt patienterne er der blandt de negative kommentarer om undersøgelse og behandling en udbredt oplevelse af, at deres skade er blevet fejlvurderet og –behandlet. Patienterne beskriver fx,
at de ikke har fået foretaget et røntgenbillede,
selvom der var tegn på brud.  
”[…] Jeg blev undersøgt af en læge, som trykkede hele vejen langs rygraden. Det gjorde
ikke ondt. Måske var det derfor, at jeg ikke
blev røntgenfotograferet? To dage senere
kontaktede jeg min egen læge, som sendte
mig til røntgen. Der viste det sig, at jeg havde
et brud på 1. og 3. lændehvirvel, og skal gå
med korset i tre måneder.”  
”Blev forkert behandlet første gang, så læge
måtte ringe og få mig til at køre tilbage til
ny behandling. Er blevet dårligt behandlet af
inkompetent personale.”

knæet. Hvis jeg kendte til brud m.v. ville jeg
ikke være mødt på arbejde dagen efter. Jeg er
nu bekymret for, om det får konsekvens for,
hvordan det vil hele.”
Andre kommentarer om undersøgelse og behandling handler om, at personalet glemmer at spørge
til stivkrampe, når det er relevant som fx i forbindelse med et dyrebid.  

Forskellig information
Blandt patienterne er der også kommentarer, der
handler om forskellige udmeldinger om behandlingen undervejs i forløbet.
”Der var mange forskellige sygeplejersker inde
over, og hver af dem gav forskellig besked
vedr. det videre forløb. Først skulle fingeren
bedøves, så skulle den ikke. Så skulle såret
renses, så skulle det ikke, så skulle jeg selv
gøre det, og så skulle jeg alligevel ikke osv.”
”Fik to forskellige meldinger fra to forskellige
læger på, hvordan vi skulle forholde os, når vi
kom hjem.”

Uforrettet sag
Derudover er der patienter, der oplever at blive
sendt hjem fra akutmodtagelsen med uforrettet
sag. Det handler om, at patienterne oplever at
blive sendt hjem uden en egentlig behandling eller
løsning på den skade, som de kom med.
”Jeg kunne godt tænke mig, der blev gjort lidt
mere ved min skade. Da jeg dagen efter var
hos min egen læge, var skaden lige så slem,
som da jeg kom til skadestuen.”

5.4 Ventearealer
Fejlvurderingerne og –behandlingerne medfører
utryghed for patienterne. Desuden medfører det,
at patienterne enten opsøger akutmodtagelsen
igen for at få yderligere udredning, eller har fået
undersøgt og behandlet deres skade andre steder
(privathospitaler eller speciallæger).
”Fik tjekket knæ: ’Stabilt og i hvert fald ikke
noget brækket’. Har efterfølgende, privat, via
forsikring fået MR scan og jeg har sprunget
forreste korsbånd og har brud på knogle under
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Ventearealerne er også et tema, som patienterne
skriver om i kommentarfelterne. 155 kommentarer
handler om ventearealerne. Ventearealerne dækker
over de områder, hvor patienterne venter, mens
det bliver deres tur til at blive tilset og behandlet.
Ventearealerne kan derfor både være et lokale med
stole og stuer med senge alt afhængig af, hvor patienter har ventet.
Få kommentarer er positive (6 kommentarer) i
forhold til ventearealerne; dog fremhæver de patienter, der roser ventearealer, at de har fået no-

get at spise og drikke i ventetiden, en god wi-fi
forbindelse og lyse venteværelser med behagelige
møbler. Flere patienter har en negativ oplevelse af
ventearealerne (65 kommentarer), og mange patienter kommer også med forslag til forbedringer
af ventearealerne (84 kommentarer).

5.4.1 Hvad er mindre godt ved
ventearealerne?

Mad og drikke
En ting, som optager mange patienter, er ventearealernes manglende mulighed for mad og drikke
i ventetiden. Det handler både om, at udvalget i
de opstillede automater er begrænset til slik, og at
automaterne kun modtager kontanter, hvilket flere
patienter ikke har, da de ofte kommer i en akut
situation.

Der er særligt fire forhold som patienterne beskriver i forhold til en negativ oplevelse af ventearealerne: Manglende mulighed for diskretion, manglende rengøring, uro og manglende mulighed for mad
og drikke.

Diskretion
Manglende mulighed for diskretion er medvirkende
til en negativ oplevelse af ventearealerne.
”Venteværelset er et stort åbent rum, hvor
alle patienter venter. Her kommer en sygeplejerske ud og spørger hver enkelt patient, hvad
de fejler, hvordan en ’ulykke’ er sket osv. Det
vil sige at resten af patienterne i venteværelset kan høre, hvad de enkelte fortæller. Det
synes jeg er under al kritik, da det ikke vedkommer resten af venteværelset!”
Udover manglende mulighed for patienterne for at
fortælle deres egen sygehistorie, er der også patienter, der fremhæver, at et ikke aflukket venteværelse, hvor det er muligt at se og høre andre
mere tilskadekomne patienter, der indbringes på
båre, er ubehageligt, både for dem selv og de slemt
tilskadekomne patienter.

”Der var ingen mad og drikke uden, at man
skulle have mønter med. Vi ankom uden kontanter direkte fra fodboldbanen.”

5.4.2 Hvordan kan ventearealerne
forbedres?
Langt de fleste patienter, der besøger en akutmodtagelse vil opholde sig i ventearealerne i kortere
eller længere tid. Derfor kan behagelige og indbydende ventearealer være med til at gøre oplevelsen
af ventetiden mere positiv.

Rengøring
Manglende rengøring af ventearealer og toiletter samt brugte plastickrus på bordene er også et
emne, som nogle patienter skriver om. Det er med
til at give et indtryk af et uhygiejnisk sted.

”Sæt nu noget vand, saft og kaffe frem. Det
koster så lidt. Og få gjort venteværelset mere
hyggeligt, mere spændende læsestof og ikke
bare 10 eksemplarer af det regionale sundhedsblad.”

”Banegårdsstemning”
Med til en negativ oplevelse af ventearealerne er
også, hvad nogle patienter beskriver som en ”banegårdsstemning” eller, at de oplevede, at der var
”kaos” på akutmodtagelsen. Det handler om, at der
har været meget støj og ”trafik” ud og ind ad venteværelset, og at der har været mange patienter og
ikke stole nok til alle patienter, så nogle har været
nødt til at stå op eller sidde på gulvet og vente.

”Hvis man venter i over en time, kan det være
dejligt, hvis der er adgang til frugt/brød/gulerødder eller andet, der ikke er slik.”
Flere patienter kommer med forslag til, hvordan
ventearealerne kan forbedres. I boksen på næste
side er deres forslag samlet.
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Tema: Hvad skriver patienterne om?

Hvad kan forbedre
ventearealerne?
Forplejning:
Automat med mad, fx sandwich, kolde drikkevarer, kaffe, frugt. Automaten skal modtage kreditkort.

Adspredelse/aktiviteter:
Tv der viser forskellige kanaler og forskellige serier, forskelligt læsestof (nye blade til
mænd og kvinder, aviser), wi-fi.

Indretning:
Sofaer, brikse, behagelige stole, stikkontakter til opladning af mobiltelefoner.

42 kommentarer indeholder en positiv beskrivelse
af velkomsten. Når patienterne beskriver velkomsten som positiv, anvender de ord som venlige,
imødekommende, søde, empatiske og høflige til at
beskrive det personale, som de bliver mødt af, når
de henvender sig i akutmodtagelsen.
”Jeg blev modtaget med åbne arme og et smil.
Fed oplevelse!”
”Jeg blev modtaget sødt og venligt. De spurgte mig med det samme om, hvad jeg fejlede.
Så god modtagelse.”

5.5.2 Hvad er en negativ velkomst?

Særskilt børneventeværelse, LEGO-bord, tvkanaler for børn, bøger, børnefilm, hovedtelefoner med spil og historier (forstyrrer ikke
andre patienter).

Det er dog ikke alle patienter, der har en positiv oplevelse af velkomsten i akutmodtagelsen. 60 kommentarer indeholder en negativ beskrivelse af velkomsten. Der er særligt tre forhold, der er med til
at gøre velkomsten negativ: Ikke imødekommende
frontpersonale, ubemandet reception og manglende parkering og uklar skiltning.

Skiltning:

Ikke imødekommende frontpersonale

Hensyn til børn:

Tydeligere markering af ventearealer - hvis
der er flere.

5.5 Velkomst
106 kommentarer handler om velkomsten til akutmodtagelsen. Velkomsten dækker over patientens
første møde med akutmodtagelsen, herunder særligt modtagelsen af frontpersonalet i skranken/receptionen, men også mere praktiske forhold som
parkeringsmuligheder.
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5.5.1 Hvad er en god velkomst?

Patienternes negative oplevelse af velkomsten
er særlig afhængig af det frontpersonale, som de
møder ved receptionen, når de ankommer. For at
beskrive frontpersonalet anvender patienterne ord
som sure, overfladiske, uinteresseret, ingen smil og
ikke imødekommende.
”Jeg stod og ventede ved skranken. Flere personaler stod med ryggen til og snakkede. Det
kan godt være, at det er faglig snak, men det
er svært at se som patient, når der ikke engang bliver sagt: ’Velkommen, et øjeblik’.”  

langt fra hovedindgangen til akutmodtagelsen, og
at det ikke alle steder er tydeligt skiltet, hvor henholdsvis lægevagten og akutmodtagelsen er.  

5.6 Visitering
58 kommentarer handler om visitering til akutmodtagelsen. Visitering dækker over den del af forløbet før, patienten ankommer til selve akutmodtagelsen. Det vil sige den kontakt som patienten
har med den telefoniske visitation før fremmødet
eller visitation via egen læge. Flest kommentarer
indeholder en negativ vurdering af visiteringen (49
kommentarer).

5.6.1 Hvad fungerer ikke i visiteringen?

”Da det blev min tur, kiggede sekretæren ikke
op på mig og sagde eksempelvis ’goddag’ eller
’velkommen til’ eller lignende, men vendte sig
rundt og begyndte at tale med en kollega om
den forestående weekend, og hvad planerne
var. Sekretæren og kollegaen talte sammen i
ca. 2-3 minutter førend hun vendte sig mod
mig og spurgte, hvad der var sket med mig. Så
NEJ, man føler sig ikke særlig velkommen, når
man som patient bliver mødt på en ikke særlig
imødekommende måde i receptionen.”

Ubemandet reception
Nogle akutmodtagelser har en ubemandet modtagelse, hvor patienterne registrerer deres ankomst
ved fx at køre deres sygesikringskort igennem en
stander eller trække et nummer. Det system beskriver nogle patienter negativt, fordi patienterne
”sidder med følelsen af, at ingen ved, du er der” og
fordi, det er et ”upersonligt” system.
”Man trækker et nummer. Der er ingen menneskelig kontakt. Det virker som om, man
kommer ind i en forretning og venter på, at
det bliver ens tur. Den strategi er håbløs og
uværdig, når man har smerter.”

Der er særligt to forhold, som patienterne beskriver i forhold til visitering: Manglende viden om nødvendigheden af at ringe før de ankommer og tildeling af tider. Det handler om, at nogle patienter ikke
ved, at de skal ringe til den telefoniske visitation,
inden de ankommer til akutmodtagelsen. Nogle patienter oplever, at personalet på akutmodtagelsen
tager imod dem alligevel, mens andre oplever, at
personalet beder dem ringe til den telefoniske visitation, inden de melder deres ankomst i akutmodtagelsen.
”Personligt synes jeg, at det er en lidt dum
regel, at man skal have ringet til lægevagten eller være videresendt af egen læge, før
man kan komme ind på skadestuen. Helt ærligt, hvis din 8-årige søn er kommet slemt til
skade, så er det ikke at ringe til lægevagten,
der står i hovedet på én, men derimod bare at
komme afsted. Desuden tager det også lang
tid at komme igennem til lægevagten.”
Tildeling af tider er et andet emne, som indgår i
patienternes beskrivelser. Fx er det for patienterne
uhensigtsmæssigt at få tildelt en tid sent på aftenen eller natten — særligt hvis der er tale om børn.
Hvis behandling af skaden kan vente, vil patienterne med børn hellere vente til dagen efter.

Manglende parkeringspladser
og uklar skiltning
Udover personalet beskriver patienterne en række
forhold af mere praktisk karakter, der er med til
at efterlade et negativt indtryk af velkomsten. Det
handler om manglende parkeringspladser, at der er
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Kvalitetsforbedringer

6 Kvalitetsforbedringer
LUP Akutmodtagelse bidrager til at bringe patienternes perspektiv ind i arbejdet med at forbedre
kvaliteten på de danske akutmodtagelser. Målinger
i sig selv medvirker dog kun til forandringer, såfremt der handles ud fra dem. LUP Akutmodtagelse
er en årlig tilbagevendende måling, der gør status
på patienternes oplevelser, og undersøgelsen skaber derved et grundlag for en løbende kvalitetsudviklingsproces, som inkluderer patientperspektivet.

LUP Akutmodtagelse kan tages i anvendelse på
mange forskellige måder. Den givne kontekst på
akutmodtagelserne er med til at definere, hvad der
er mest hensigtsmæssigt. Kvalitetscirklen, som er
illustreret nedenfor, viser, hvordan LUP-resultaterne kan indgå i en løbende proces med at forbedre
patienternes oplevelser. Inden i cirklen er der stillet
tre spørgsmål, der sammen med LUP-resultaterne
kan guide til en prioritering af resultaterne og dermed valg af retning for et givent tiltag.

Figur 6.1  LUP kvalitetscirkel

1. Afdelingerne modtager
egne resultater

5. Ny måling/LUP

Hvilke LUP-resultater er du/I tilfredse med?
Hvilke LUP-resultater vil du/I gerne forbedre?

2. Resultater vurderes

Hvilke forandringer vil du/I gerne have, at
patienterne oplever?

4. Forbedringstiltag
implementeres
3. Indsatsområder identificeres
og handlingsplan udarbejdes
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6.1 Værktøjer til vurdering
af resultater
Når det skal vurderes, om LUP-resultaterne er tilfredsstillende, eller om der er områder, hvor en given akutmodtagelse ønsker at forbedre sine resultater, stiller afrapporteringen i LUP flere redskaber
til rådighed, der kan anvendes til denne vurdering.
Vurderingen af patienternes oplevelse af kvalitet i
akutmodtagelsen, kan tage udgangspunkt i:
•

•
•

Gennemsnitsscore og andelen af besvarelser
I LUP-materialet indgår to oversigtsfigurer,
hvor alle spørgsmål er sorteret efter deres gennemsnitsscore. Andelene af besvarelser i hver
af svarkategorierne vises også i oversigtsfigurerne. Du kan også finde temainddelte oversigts-figurer i materialet. Gennemsnitscoren
kan anvendes til at identificere spørgsmålene
med de laveste gennemsnitscorer, som patienterne har vurderet mest negativt. De spørgsmål kan være med til at pege på områder, hvor
der er forbedringsmuligheder.
Opdeling på patientkarakteristika
LUP-materialet
indeholder
også
figurer, hvor patienternes besvarelser er opdelt på patientkarakteristika. Her kan du
se, om der er nogle patientgrupper, hvor
der er særlige udfordringer. Resultaterne er
opdelt på følgende patientkarakteristika:

deholder ris og ros til afdelingen samt forslag
til, hvordan patienterne synes akutmodtagelsen kan forbedre andre patienters oplevelser. I
spørgeskemaet er der to kommentarfelter. Det
første kommentarfelt knytter sig til modtagelsen, oplevelsen af ventetid samt forslag til
forbedringer. Det sidste kommentarfelt er det
afsluttende spørgsmål i spørgeskemaet, hvor
patienterne kan skrive, hvis de synes akutmodtagelsen kunne gøre noget bedre og/eller hvis
de gør noget særlig godt.
Blandt forskellige akutmodtagelser kan der være
forskellige emner, som patienterne vurderer positivt og negativt, og primære indsatsområder er
således ikke nødvendigvis de samme. En styrke ved
LUP er derfor, at der udover de nationale og regionale resultater netop også afrapporteres særskilt
for den enkelte akutmodtagelse, hvilket giver mulighed for at vurdere den patientoplevede kvalitet
så tæt på de involverede patienter som muligt, og
derved give ledelsesmæssige enheder relevante
resultater. LUP-resultaterne kan dog sjældent stå
alene, idet der typisk vil være behov for at komme tættere på baggrunden for de svar patienterne
har givet, når der skal findes løsninger på de udfordringer LUP-resultaterne har været med til at
indkredse.

• Køn
• Alder (0-17 år, 18-50 år, 60 år og derover)
• Ankomsttidspunkt (hverdag – dag, hverdag
– aften, weekend – dag, weekend - aften)
Akutmodtagelserne har mulighed for yderligere
at få opdelt resultaterne på en baggrundsoplysning, som de selv vælger. Nogle akutmodtagelser har valgt at benytte denne mulighed
og har fået opdelt deres resultater på fx om
patienten er blevet behandlet af medicinsk-,
skade-, eller kirurgiskteam eller om patienten
er blevet færdigbehandlet af en sygeplejerske
eller ej.
•

Udfyldte kommentarfelter
Som en del af LUP-materialet til de enkelte
akutmodtagelser indgår der en rapport, som
indeholder alle de kommentarfelter, som patienterne har udfyldt. Disse kommentarer in-
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Ny LUP på vej

7 Ny LUP på vej
Akutmodtagelsernes akut indlagte patienter er
omfattet af Den Landsdækkende undersøgelse af
Patientoplevelser (LUP). Regioner og afdelinger
modtager sine egne resultater i uge 8, 2015. For
LUP 2014 er konceptet for LUP Somatik ændret på
en række områder. Ændringerne i det nye koncept
omfatter blandt andet inklusion af de korttidsindlagte patienter.
Du kan læse mere om det nye koncept her:
http://www.patientoplevelser.dk/lup
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Bilag

9 Bilag
Bilag 1 - Spørgeskema
Spørgeskema om dit besøg på
<<Brev_afdnavn>>
på <<Brev_sghnavn>>
DIN MODTAGELSE OG INFORMATION OM VENTETID PÅ <<AKMOD>>

1.

Var der tydelig skiltning til <<akmod>>?

2.

Følte du dig velkommen, da du ankom til
<<akmod>>?

3.

Oplevede du ventetid, fra du ankom til
<<akmod>>, til du blev undersøgt?

Ikke
relevant
for mig

I meget
høj grad
(5)

I høj
grad
(4)

I nogen
grad
(3)

I ringe
grad
(2)

Slet
ikke
(1)

Ved
ikke






















Ikke
relevant
for mig

Ja





Gå til
spm. 8

Ved
ikke

Nej





Gå til
spm. 8

Gå til
spm. 8

Ikke
relevant
for mig

I meget
høj grad
(5)

I høj
grad
(4)

I nogen
grad
(3)

I ringe
grad
(2)

Slet
ikke
(1)

Ved
ikke




































4.

Blev du ved modtagelsen informeret om, hvornår
du kunne forvente at blive undersøgt?

5.

Blev du informeret om årsagen til ventetiden?

6.

Blev du tilstrækkeligt informeret om udviklingen i
ventetiden, fra du ankom, til du blev undersøgt?

7.

Var der mulighed for adspredelse i venteværelset
(fx se TV, læse blade, legetøj til børn, Wi-Fi)?

8.

Skriv her, hvis du har kommentarer til modtagelsen og din oplevelse af ventetiden og evt. forslag til forbedringer:

PERSONALET OG INFORMATIONEN UNDER DIT BESØG

9.

Lyttede personalet til din beskrivelse af din
sygdom/skade?

10. Var den mundtlige information, du fik under dit
besøg, forståelig?
11. Fik du svar på de spørgsmål, du stillede under dit
besøg?
12. Blev du løbende informeret om, hvad der skulle
foregå?
13. Gav personalet dig mulighed for at deltage i
beslutninger om din behandling?
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Ikke
relevant
for mig

I meget
høj grad
(5)

I høj
grad
(4)

I nogen
grad
(3)

I ringe
grad
(2)

Slet
ikke
(1)

Ved
ikke











































Bilag 1 - Spørgeskema   (fortsat)
PRAKTISKE FORHOLD UNDER DIT BESØG
Ikke
relevant
for mig

I meget
høj grad
(5)

I høj
grad
(4)

I nogen
grad
(3)

I ringe
grad
(2)

Slet
ikke
(1)

Ved
ikke






















Ikke
relevant
for mig

I meget
høj grad
(5)

I høj
grad
(4)

I nogen
grad
(3)

I ringe
grad
(2)

Slet
ikke
(1)

Ved
ikke

16. Blev du informeret om, hvilke symptomer du
skulle være opmærksom på efter dit besøg?















17. Blev du informeret om, hvor du kunne henvende
dig med spørgsmål om din sygdom/skade efter dit
besøg?















Ikke
relevant
for mig

I meget
høj grad
(5)

I høj
grad
(4)

I nogen
grad
(3)

I ringe
grad
(2)

Slet
ikke
(1)

Ved
ikke






















14. Fik du dækket dit behov for smertelindring, mens
du var på <<akmod>>?
15. Var der adgang til mad og drikke
(fx i venteværelse eller automat)?

DIN HJEMSENDELSE

DIT SAMLEDE INDTRYK

18. Blev din sygdom/skade behandlet på en måde,
så du var tryg ved at skulle hjem?
19. Er du alt i alt tilfreds med dit besøg?

20. Skriv her, hvis du synes, at <<akmod>> kunne gøre noget bedre, og/eller hvis du synes, at <<akmod>> gjorde noget særlig
godt:

Returnér venligst skemaet i vedlagte svarkuvert. Portoen er betalt.
Tak for din medvirken!
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Her finder du øvrigt materiale
Det elektroniske bilagsmateriale for LUP Akutmodtagelse består af:
•
•

En tabel med svarprocenter for de tre niveauer: akutmodtagelse, region og land
Resultater for hver akutmodtagelse og region
samt landsresultaterne

Derudover kan du elektronisk også finde:
• Følge- og påmindelsesbreve
• Læsevejninger til rapporterne på de to niveauer
– akutmodtagelse og region
• Publikationen ”Faktarapport for LUP Akutmodtagelse 2014”
www.patientoplevelser.dk/LUPAKMOD14
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Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser
Denne rapport præsenterer de nationale tendenser for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) 2014, herunder områder i patienters undersøgelses-/behandlingsforløb, der er vurderet
positivt og områder med forbedringspotentiale.
LUP Akutmodtagelse gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse på vegne af de fem regioner. Undersøgelsen omfatter somatisk akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og -klinikker.
I tillæg til denne nationale rapport for 2014 findes i elektronisk form:
• Publikationen ”Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter 2014”
• Bilagsmateriale med alle resultater på lands-, regions- og akutmodtagelsesniveau.
Se mere på www.patientoplevelser.dk/LUPAKMOD14

