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Forord

Forord
Regionerne indsamler løbende viden om patienternes oplevelser. Viden om, hvordan patienterne oplever deres indlæggelse eller ambulatoriebesøg er en vigtig kilde til forbedringer i sundhedsvæsenet. Det
er vores forhåbning, at denne viden tilskynder os til at arbejde for, at den oplevede kvalitet bliver endnu højere i fremtiden.
Undersøgelsen viser, at 9 ud af 10 patienter oplever, at personalet ”i meget høj grad” og ”i høj grad” er
imødekommende og venlige. De resultater skal vi være stolte af. Fundamentet for et sundhedsvæsen i
top, er de dygtige og passioneret medarbejdere, der hver dag er med til at sikre god behandling og tilfredse patienter.
Undersøgelsen tydeliggør, at patienterne ikke oplever at blive involveret i samtaler vedrørende fordele
og ulemper i deres videre behandling og pleje, Vi kan stadig blive bedre, når det gælder samarbejdet
mellem sygehus og den kommunale sektor. Patienten er den eneste, som følger hele forløbet tæt, og
har derfor en helt særlig forudsætning for at kunne vurdere det samlede forløb. Derfor skal vi tage disse
resultater alvorligt. Jeg forventer, at resultaterne fra undersøgelsen bruges som et hjælpemiddel til at
arbejde videre med at sikre sammenhængende og trygge forløb.
Klar forståelig information og inddragelse af patienter og pårørende er en af de indsatser, der fylder
meget i regionernes vision for Borgernes Sundhedsvæsen. Vi ønsker at skabe et sundhedsvæsen, der
lytter til og anerkender patienter og pårørende, og inddrager deres behov, viden og ønsker. Den viden
vi får fra patienterne skal bruges, så behandlingen og forløb i højere grad bliver tilpasset det, der er vigtigt for den enkelte patient.
Patienterne er overordnet tilfredse med det sundhedsvæsen de møder. Patienterne er tilfredse med
både plejen og behandlingen for sygdom samt tilfredse med indlæggelsen/besøget alt i alt. Dette resultat findes i undersøgelsen, blandt de bedst vurderede spørgsmål. Dette er et flot resultat, men samtidigt er det også vigtigt, at vi alle graver dybere bag dette resultat. Målinger af en samlet tilfredshed
vægter højt. Men det er vigtigt, at vi benytter denne undersøgelser, blandt mange andre kilder til at
forstå, hvor vi kan gøre det bedre.
Jeg håber, at alle i sundhedsvæsenet vil lade sig inspirere af de gode eksempler, der er udvalgt under
temaerne, som er beskrevet i årets rapport: Patientinddragelse, Den akutte patient og Overgange mellem sygehuse.
Lad mig også benytte lejligheden til at takke de mange borgere, som via deres besvarelse af spørgeskemaet har givet et vigtigt bidrag til sundhedsvæsenets arbejde med løbende at forbedre den patientoplevede kvalitet.

Bent Hansen
Formand for Danske Regioner
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Resumé
Fakta om undersøgelsen

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende
spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres på
vegne af de fem regioner. Patienter, der enten
har været planlagt indlagt, akut indlagt eller har
haft et ambulant besøg på et af landets offentlige somatiske sygehuse indgår i undersøgelsen.
Derudover indgår planlagt indlagte og ambulante patienter, der er behandlet på privathospitaler efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg,
og som dermed er finansieret af regionerne.
Resultaterne for LUP 2015 er baseret på svar
fra 25.841 planlagt indlagte, 34.010 akut indlagte og 104.954 ambulante patienter fra perioden
august-oktober 2015.
Svarprocenten er 68 % for de planlagt indlagte
patienter, 53 % for de akut indlagte patienter
og 65 % for de ambulante patienter.

For planlagt indlagte patienter kan det desuden
fremhæves, at:
 Størstedelen af patienterne ”i meget høj grad”

(48 %) og ”i høj grad” (41 %) vurderer, at den
mundtlige information under indlæggelsen er
forståelig.

Det bedst vurderede temaspørgsmål om patientinddragelse for akut indlagte patienter viser,
at:
 37 % af patienterne ” i meget høj grad” og

40 % ”i høj grad” oplever, at undersøgelsen/
behandlingen, er tilpasset deres situation.

Et tilsvarende positivt resultat blandt ambulante patienter viser, at:
 9 ud af 10 patienter oplever, at personalet ”i

meget høj grad” (47 %) og ”i høj grad” (43 %)
er forberedt på deres ankomst.

Nogle af de bedste resultater

De positive resultater for LUP 2015, der kan
fremhæves på tværs af patientgrupperne, er at:
 Personalet er venligt og imødekommende –

omkring ni ud af ti patienter vurderer ”i høj
grad” og ”i meget høj grad”, at personalet er
venligt og imødekommende.
 Patienternes overordnede tilfredshed er at

Hvor er der mulighed for forbedring?

De resultater, som markerer sig med de mest
negative resultater på tværs af patientgrupperne i LUP 2015, er:
 Patientinvolvering – Spørgsmålene om

involvering af patienter og pårørende findes
blandt de lavest vurderede i undersøgelsen.

finde blandt spørgsmålene med de højeste

Eksempelvis oplever mellem 14 % og 28 % af

gennemsnitsscorer.

patienterne ”slet ikke”, at personalet giver
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deres pårørende mulighed for at deltage i

ved ny medicin, der tages efter

beslutninger om behandling og pleje.

udskrivelse/efter besøg (akut indlagte og

 Patientoplevede fejl - En større andel af

ambulante patienter)

planlagt indlagte (10 %) og akut indlagte
patienter (11 %) oplever, at der sker fejl under
deres indlæggelse sammenlignet med
ambulante patienter (5 %).
 Manglende information i forbindelse med

udskrivelse eller besøg – Mellem 12 % og 24 %
af patienterne oplever ”slet ikke” at blive
informeret om virkninger og bivirkninger ved
ny medicin, de skal tage efter
udskrivelse/besøg.
 Samtale om fordele og ulemper ved

behandlingsmuligheder (temaspørgsmål for
LUP 2015) – mellem en tredjedel og op til
halvdelen af patienterne vurderer, at de ”slet
ikke”, ”i ringe grad” eller ”i nogen grad” har
samtale med personalet herom.
Udvikling i resultater fra 2014 til 2015

Der er fremgang for to spørgsmål for planlagt
indlagte, ti spørgsmål for akut indlagte og seks
spørgsmål for ambulante patienter. De spørgsmål, hvor fremgangen i resultater mellem 2014
og 2015 er markant, er:
 Personalet giver pårørende mulighed for at

deltage i beslutninger om behandling (alle tre
patientgrupper)
 Patienterne har samtaler med personalet om

egen håndtering af sygdom/tilstand (planlagt
indlagte og ambulante patienter)
 Patienterne er informeret om (bi-)virkninger

På tværs af patientgrupperne er der tilbagegang for syv spørgsmål for de planlagt indlagte
patienter og ni spørgsmål for de ambulante patienter, mens der kun er tilbagegang for ét
spørgsmål for de akut indlagte patienter. Følgende spørgsmål har en markant tilbagegang:
 Afdelingens/ambulatoriets lokaler er rene (alle

tre patientgrupper)
 Patienterne er informeret om årsag til ventetid

(planlagt og akut indlagte patienter)
Variation mellem patientgrupper

For de spørgsmål, der er ens mellem de tre patientgrupper, er det overordnet set de samme
spørgsmål, der fordeler sig blandt spørgsmålene med de højeste og de laveste gennemsnitscorer.
Akut indlagte patienter har generelt lavere
gennemsnitsscorer end planlagte indlagte og
ambulante patienter. Når resultaterne for
sammenlignelige spørgsmål for planlagt indlagte og ambulante patienter sammenholdes, er
gennemsnitsscoren for størstedelen af spørgsmålene størst for ambulante patienter eller på
niveau. På enkelte spørgsmål er indlagte patienter dog mere positive i deres besvarelser ex. i
forhold til om den mundtlige information er
forståelig, og om patienterne alt i alt er tilfreds
med behandlingen.
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Regionale forskelle i resultaterne

Region Midtjylland, privathospitalerne og Region Nordjylland har flest spørgsmål med et bedre resultat end landsresultatet i forhold til de
øvrige regioner, anskuet på tværs af patientgrupperne.
Størstedelen af Region Syddanmarks resultater
for akut indlagte patienter ligger over landsresultatet. Størstedelen af regionernes resultater
for de øvrige patientgrupper adskiller sig ikke
fra landsresultatet.
Hovedparten af resultaterne for Region Sjælland ligger under landsresultatet for de planlagt
indlagte og de akut indlagte patienter. For ambulante patienter er hovedparten af resultaterne ikke forskellige fra landsresultatet.
For Region Hovedstaden er størstedelen af resultaterne for akut indlagte og ambulante patienter under landsresultatet, mens størstedelen
af resultaterne for planlagt indlagte patienter
ikke adskiller sig fra landsresultatet.

 Patientinddragelse. Temaet præsenterer fire

forskellige cases som er eksempler på, hvordan
patienter kan inddrages i sundhedsvæsenet.
To af eksemplerne er på individuelt niveau:
Guidet Egen-Beslutning og Selvbetjent dialyse
og to på organisatorisk niveau: Brugerråd og

Udvikling i regionale resultater siden 2014

For de planlagt indlagte patienter har Region
Sjælland et forbedret resultat på flest spørgsmål idet fire spørgsmål går frem, mens Region
Nordjylland og Region Hovedstaden, som de
eneste begge går tilbage på fire spørgsmål. For
akut indlagte patienter har Region Hovedstaden
og Region Syddanmark flest spørgsmål med et
forbedret resultat med fremgang på henholdsvis otte og fem spørgsmål.
De regionale resultater for de ambulante patienter er forbedret på flest spørgsmål for Region
Hovedstaden og Region Midtjylland. Region
Nordjylland og Region Syddanmark har tilbagegang i deres resultater på syv spørgsmål.
Temaafsnit i rapporten

Rapporten indeholder tre temaafsnit, der giver
et uddybende perspektiv på patienternes oplevelser og kan give inspiration til, hvordan afdelinger kan arbejde med at forbedre disse. Temaerne er:

Debriefingmøder.
 Den akut indlagte patient. I temaet går vi i

dybden med ankomstsituationen og den første
del af forløbet for den akut indlagte patient
ved at se på, hvad de akut indlagte patienter
skriver i kommentarfeltet i spørgeskemaet
omkring modtagelsen. Derudover er afsnittet
suppleret med sundhedspersonalets
perspektiv på patienternes oplevelser, og hvad
personalet kan gøre for at imødekomme
patienternes behov og forbedre deres
oplevelser.
 Overgange mellem sygehuse. Temaet belyser

igennem en patientfortælling eksempler på
overgangsproblematikker og giver bud på,
hvad der kan være vigtigt for patienter i en
overflytningssituation. Temaet indeholder
desuden to cases med afdelinger, der arbejder
med at forbedre overgangen mellem sygehuse
for deres patienter.
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1 Introduktion til undersøgelsen
Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser afdækker, hvordan patienter, der
enten er akut indlagt, planlagt indlagt eller til et
ambulante besøg oplever deres møde med sygehusvæsenet. Patienterne kan med deres erfaringer være med til at pege på, hvor de oplever, at deres indlæggelse eller besøg fungerer
godt, og hvor der er mulighed for forbedringer.
Det er nu anden gang, at LUP gennemføres efter, at der blev ændret væsentligt i konceptet
for undersøgelsen. Det betyder, at det fra i år er
muligt at sammenligne resultater for LUP 2015
med sidste års resultater og dermed se, om de
er bedre, uændrede eller ringere. Dette er en af
styrkerne ved undersøgelsen, da det giver afdelinger/ambulatorier, sygehuse og regioner mulighed for at følge udviklingen i deres egne resultater over tid.
I tråd med den fællesoffentlige digitaliseringstrategi er invitationen til patienterne om deltagelse i LUP i år som noget nyt udsendt primært med Digital Post. Det betyder, at omkring
70 % af patienterne indledningsvist har modtaget en invitation til undersøgelsen i deres digitale postkasse (samt en digital påmindelse),
mens den resterende gruppe er kontaktet via
fysisk post1. Alle patienter, uanset udsendelsesform, der ikke besvarede spørgeskemaet, har
modtaget en påmindelse inklusiv spørgeskema
med fysisk post.

Den ændrede udsendelsesprocedure har haft
en positiv betydning for svarprocenten for
samtlige patientgrupper (se afsnit 1.2 og 7.2.4).
Den øgede svarprocent betyder, at der for LUP
2015 er et større patientgrundlag for resultaterne og især på afdelingsniveau, kan det give
resultaterne øget styrke.
Det er muligt, at svarfordelingerne for de enkelte spørgsmål er påvirket af det øgede antal patienter. Resultaterne og sammenligning med
sidste års resultater skal derfor læses med det
forbehold.

1.1

Kort om LUP

LUP er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser af deres
undersøgelses- og behandlingsforløb, der gennemføres på vegne af de fem regioner. Både
planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante
patienter på landets offentlige sygehuse indgår.
Derudover indgår patienter, der er behandlet
på privathospitaler efter reglerne om udvidet
frit sygehusvalg, hvor behandlingen er finansieret af regionerne.
Formålet med LUP er at:
 Identificere og sammenligne forskelle i

patienters oplevelser inden for udvalgte
temaer.
 Give input til at arbejde med

kvalitetsforbedringer.
 Kunne følge udviklingen i patienternes

1

Patienter, der har søgt om fritagelse fra Digital Post og børn
under 15 år.

oplevelser og vurderinger systematisk over tid.
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Resultaterne fra undersøgelsen bliver opgjort
på landsplan og for de enkelte regioner, sygehuse og afdelinger/ambulatorier. I alt får 424
afdelinger mellem én og tre enhedsrapporter
samt patientkommentarer fra spørgeskemaet
alt efter hvilke patientgrupper, de har tilknyttet. I enhedsrapporterne er resultaterne opgjort både på afdelings- og afsnitsniveau. Ledere og medarbejdere i regioner, på sygehuse og
afdelinger/ambulatorier kan dermed bruge LUP
til at få et overblik over patienternes oplevelser
og udpege, hvilke indsatsområder der er behov
for at arbejde videre med for at forbedre den
patientoplevede kvalitet.
Der er særskilte spørgeskemaer for henholdsvis
planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante
patienter. Hvert spørgeskema indeholder mellem 36 og 43 lukkede spørgsmål samt fire
kommentarfelter (se spørgeskemaerne i bilag
1). Spørgsmålene i spørgeskemaet berører følgende temaer:
 Modtagelsen på afdelingen
 Personalet
 Personalets involvering af patienten
 Patientoplevede fejl
 Basale forhold under indlæggelse (ex. søvn,

mad, hygiejne) (kun indlagte patienter)

 Rengøring
 Information før og under indlæggelse/besøg
 Information i forbindelse med udskrivelse (kun

indlagte patienter)
 Samarbejde med den kommunale pleje (kun

indlagte patienter)
 Tilgængelighed og rådgivning (kun ambulante

patienter)
 Samlet tilfredshed
 Temaspørgsmål for LUP 2015 om

patientinddragelse

Spørgsmålene i undersøgelsen er udarbejdet,
så de er relevante for hovedparten af patienter,
uanset hvilken sygdom de er under udredning
eller i behandling/kontrol for. Det kan være
nødvendigt, at sygehuse og afdelinger lokalt
kvalificerer resultaterne og uddyber patienternes svar på udvalgte områder. Dette kan gøres
eksempelvis gennem drøftelser af LUPresultaterne i personalegruppen i afdelingen
eller ved at inddrage patienterne yderligere.
For yderligere inspiration se afsnit 8.

1.2

Om rapporten

Rapporten præsenterer overordnede tendenser
for planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter for LUP 2015 primært på nationalt
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niveau. Desuden er resultaterne for udviklingen
fra LUP 2014 til LUP 2015 beskrevet, og for hver
patientgruppe findes resultater for temaspørgsmålene omkring patientinddragelse2. På
regionalt niveau ser vi på forskelle i regionernes
resultater overfor landsresultaterne (O, U, G),
og på om de regionale resultater har udviklet
sig siden 2014.
I alt har 68 % af de planlagt indlagte, 53 % af de
akut indlagte og 65 % af de ambulante patienter besvaret spørgeskemaet. Resultaterne i
rapporten er således baseret på svar fra 25.841
planlagt indlagte, 34.010 akut indlagte og
104.954 ambulante patienter. Patienter fra privathospitalerne udgør 5 % af de planlagt indlagte og 6 % af de ambulante patienter.

Rapporten indeholder tre temaafsnit, der er
udvalgt af styregruppen for LUP ud fra et ønske
om at sætte fokus på væsentlige områder, der
er på dagsordenen i kvalitetsarbejdet i flere regioner. Temaafsnittene ”Patientinddragelse”,
”Den akut indlagte patient” og ”Overgange mellem sygehuse” giver et uddybende perspektiv
på patienters oplevelser samt giver inspiration
til, hvordan afdelinger kan arbejde med at forbedre patienternes oplevelser. Afslutningsvist i
rapporten er uddybende fakta om patienterne,
der indgår og konceptet for undersøgelsen
samt et afsnit om det videre arbejde med kvalitetsforbedringer på baggrund af LUPresultaterne.

2

Temaspørgsmålene om patientinddragelse indgår kun for LUP
2015, og for de spørgsmål er der ikke resultater for udviklingen
siden 2014.
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2 Nationale tendenser for patientgrupper
Udvalgte nationale resultater for LUP 2015 beskrives i det følgende for planlagt indlagte, akut
indlagte og ambulante patienter, mens resultaterne for samtlige spørgsmål i undersøgelsen
fremgår af figurerne. Figurerne viser svarfordelinger for spørgsmålene og en gennemsnitsscore for spørgsmål, hvor svar er afgivet på en
fempunktsskala.
Patienter, der har svaret ”ikke relevant” eller
”ved ikke”, fremgår ikke af resultaterne. Bilag 3
indeholder oversigter for antallet af patienter,
der har svaret i de svarkategorier.

Hvad er en dimensionsscore?
Dimensionsscoren er en opsummering af svar på
flere spørgsmål. Resultatet er en score fra 1 til 5,
hvor en højere score er lig med et bedre resultat.
For at kunne danne dimensionerne, er det i nogle
tilfælde nødvendigt at skalere ja/nej-spørgsmål
om, så de indgår på en skala fra 1-5. Her indgår
det negative af svarene som værdien 1 og det
positive som værdien 5. For hver respondent beregnes et gennemsnit af svarene på de spørgsmål, der indgår i dimensionen, hvis respondenten
har svaret på mindst halvdelen af spørgsmålene.
Dimensionsscoren er gennemsnittet af de enkelte respondenters scorer(se afsnit 7.1.5).

Hvad er en gennemsnitsscore?
Gennemsnitsscoreren udregnes for størstedelen
af spørgsmålene 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)”. For spørgsmålet om ventetid er det
svarkategorierne ”meget lang ventetid (1)”, lang
ventetid (2), ”nogen ventetid (3), ”kort ventetid
(2) og ”ingen ventetid (5). Svarkategorierne er
dermed også en skala fra 1 til 5. Den samme gennemsnitsscore kan derfor dække over forskellige
fordelinger af svarfrekvenser for de enkelte
spørgsmål. Spørgsmålene, i de figurer hvor en

Størstedelen af spørgsmålene i undersøgelsen
er afrapporteret i en række dimensioner, som
dækker over grupperinger af spørgsmål, der
omhandler samme tema. Se uddybende om
dimensionerne i afsnit 7.1.5. For dimensionerne
og de enkeltvise spørgsmål præsenteres udviklingen i resultaterne fra LUP 2014 til LUP 20153.
Resultater for temaspørgsmålene om ”patientinddragelse” er nye i LUP 2015, og derfor er der
ikke angivelse af spørgsmålenes udvikling siden
LUP 2014.

gennemsnitsscore er beregnet, er sorteret efter
gennemsnitsscoren, således at spørgsmålet, patienterne vurderer med de højeste gennemsnitsscorer, ligger øverst.

3

Der skal tages forbehold for at sammenligningen af resultaterne mellem LUP 2014 og LUP 2015 kan være påvirket af ændret
udsendelsesprocedure for undersøgelsen med en øget svarprocent og mulig ændret patientsammensætning til følge. Enkelte
spørgsmål og dimensioner kan pga. ændringer i spørgsmålsformuleringer ikke sammenlignes
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2.1

Planlagt indlagte patienter

 Personalet spørger ind til patienternes egne

erfaringer med sygdom/tilstand

Samlet tilfredshed
Mellem 48 % og 52 % af patienterne er i ”meget
høj grad” tilfredse (figur 2.1) med henholdsvis
pleje, behandling og forløbet fra indlæggelse til
udskrivelse. Dimensionen ”overordnet tilfredshed”, der dækker over de tre spørgsmål, har et
af de bedste resultater (figur 2.4).
Jeg kan kun sige, at hele mit indlæggelsesforløb
var vellykket, søde sygeplejersker, der reagerede,
hvis man skulle bruge dem, en dejlig læge, god

 De er informeret om (bi-)virkninger ved ny

medicin, der tages efter udskrivelse
 De oplever, at afdeling og kommunal pleje

samarbejder om udskrivelse

Især for spørgsmålet, om personalet spørger
ind til patienterne egne erfaringer med sygdom/tilstand, er der mulighed for et forbedret
resultatet. Relativt få patienter (21 %) svarer ”i
meget høj grad” set i forhold til de øvrige
spørgsmål i undersøgelsen.

mad, en rolig afdeling. Planlagt indlagt patient

Det blev mig oplyst,

De bedst vurderede spørgsmål
For de tre spørgsmål, der har de højeste gennemsnitsscorer (figur 2.1), svarer mellem 48 % 61 % ”i meget høj grad” og mellem 33 % - 41 %
”i høj grad” til, at:
 Personalet er venligt og imødekommende
 De er tilfredse med behandlingen
 Den mundtlige information under indlæggelse

er forståelig

Spørgsmålet, om personalet er venligt og imødekommende udemærker sig ved, at 61 % af
patienterne svarer ”i meget høj grad”, hvilket er
det højeste niveau for alle spørgsmål også på
tværs af patientgrupperne.
De lavest vurderede spørgsmål
For de tre spørgsmål, hvor patienterne giver de
dårligste vurderinger (figur 2.1), er det mellem
12 % -14 % af patienterne, der svarer ”slet ikke”
til, at:

at jeg skulle starte på

kommunal genoptræning senest 14 dage efter
udskrivelse. Nu fire uger efter har jeg endnu ikke
hørt en lyd. Har kontaktet afdelingen - ingen
reaktion. Planlagt indlagt patient

Mange patienter oplever kort eller ingen
ventetid
Sammenlignet med de øvrige spørgsmål, er
spørgsmålet om hvorvidt patienterne oplever
ventetid fra de møder på afdelingen til de får
en seng, blandt den halvdel af spørgsmål med
højest gennemsnitsscore. 42 % af patienterne
vurderer, at de ”ingen ventetid” har (figur 2.3).
Ud af de patienter, der oplever ventetid, er det
54 %, der ikke informeres om årsagen hertil.
Der

blev

informeret

om tider i

forhold

til

undersøgelser og prøver, men jeg ventede i 4
timer.

Planlagt indlagt patient
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Jeg fik udleveret en anden patients journal, da jeg
skulle til blodprøvetagning. Jeg sad og læste i den,
mens jeg ventede og kunne pludselig ikke kende
min

egen

historie.

Så

fik

jeg

kigget

på

cprnummeret og så, at journalen slet ikke var min.
Det må ikke ske. Planlagt indlagt patient

Patientoplevede fejl
Hver tiende planlagt indlagte patient oplever, at
der sker fejl under indlæggelsen. Ses dette tal i
relation til de patienter, der har været indlagt
på landets sygehuse i løbet af inklusionsperioden (august-september), svarer det til, at 5.630
planlagt indlagte patienter oplever en fejl under
deres indlæggelse.4
Blandt de, der oplever en fejl, er det 39 %, der
vurderer, at fejlene forlænger deres indlæggelse eller fører til genindlæggelse. Det svarer til
3 % af samtlige planlagt indlagte patienter, der
har besvaret spørgsmålet om fejl. Blandt de der
oplever fejl, vurderer 15 %, at de har fået en
skade/mén af fejlen og 25 % vurderer, at de
kunne have fået skade/mén af fejlen. Ud af
samtlige patienter, svarer det til, at 1 % vurderer, at fejlen medførte skade/mén, mens 2 %
vurderer, at fejlen kunne have medført skade/mén.

Patientinvolvering vurderes lavt
Alle spørgsmål om patientinvolvering (spm. 913) er at finde blandt spørgsmålene med lavest
gennemsnitsscore (figur 2.1). Eksempelvis er
det cirka hver tiende patient (9 %), der ”slet ikke” oplever, at personalet giver patienterne
mulighed for at deltage i beslutninger om undersøgelse/behandling. Ses dette tal i relation
til de patienter, der har været indlagt på landets sygehuse i løbet af inklusionsperioden (august-september), svarer det til at 2.950 planlagt
indlagte patienter ”slet ikke” oplever at blive
inddraget.4 Det ses også, at dimension ”patientinvolvering” har den laveste score (figur 2.4).
Jeg synes, at når de laver en så drastisk ændring i
min indlæggelsesperiode, skulle dette være koordineret med mig. Som sagt bor jeg alene, og jeg
havde stærke smerter, da jeg blev udskrevet. Jeg
fik ikke lov at udtale mig om, jeg syntes det var en
god ide at skulle hjem inden der var gået et døgn
efter operationen. Planlagt indlagt

Tallet skal ses i forhold til samtlige unikke patientkontakter i udtrækket for LUP fra Landspatientregistret for
planlagt indlagte patienter i perioden 4. august31.oktober.
4
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Figur 2.1 Planlagt indlagte patienter: Landsresultat for LUP 2015

Spørgsmålene i oversigtsfiguren er sorteret efter gennemsnitsscore. Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet i parentes. Pilene viser, om resultatet i 2015 er bedre (), dårligere () eller ikke
signifikant forskelligt () fra resultatet i 2014. Enkelte spørgsmål kan pga. ændringer i spørgsmålet ikke sammenlignes med tidligere.
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Figur 2.2 Planlagt indlagte patienter: Landsresultat for LUP 2015

Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet
i parentes. Pilene viser, om resultatet i 2015 er bedre (), dårligere () eller ikke signifikant forskelligt () fra resultatet i 2014

Figur 2.3 Planlagt indlagte patienter: Landsresultat for LUP 2015

Spørgsmålene i oversigtsfiguren er sorteret efter gennemsnitsscore. Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet i parentes. Pilene viser, om resultatet i 2015 er bedre (), dårligere () eller ikke
signifikant forskelligt () fra resultatet i 2014.

Figur 2.4 Planlagt indlagte patienter: Landsresultat for dimensionerne LUP 2015

I figuren er angivet, hvilke spørgsmål der indgår i de enkelte dimensioner, samt i parentes antallet af svar som dimensionsscoren er baseret på. Antallet er
det antal respondenter, der har givet svar i minimum halvdelen af spørgsmålene i dimensionen. Pilene viser, om resultatet i 2015 er bedre (), dårligere ()
eller ikke signifikant forskelligt () fra resultatet i 2014. En enkelt dimension kan pga. ændringer i spørgsmål, der indgår i dimensionen, ikke sammenlignes
med tidligere.
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Hvor er der udvikling fra 2014 til 2015
For to spørgsmål om patientinvolvering er der
en højere score i 2015 i forhold til 2014. Den
positive udvikling kan bl.a. ses ved, at 2-4 procentpoint flere patienter svarer ”i meget høj
grad” til, at:

Spørgsmålet om rengøringsstandarden i afdelingen, udgør sammen med tre øvrige spørgsmål, der også har en lavere gennemsnitsscore,
dimensionen ”servicestandard”. Resultatet for
dimensionen er på den baggrund lavere end i
2014 (figur 2.4).

 Personalet giver pårørende mulighed for at

deltage i beslutninger om behandling (spm. 11)
 De har samtaler med personalet om egen

håndtering af sygdom/tilstand (spm. 12)

Da det hele tiden pointeres, hvor vigtig det er med
hygiejne, er det forkert, at jeg kommer på stue,
hvor der i nabosengen er en person, der ikke kan

Der er syv spørgsmål med en lavere gennemsnitscore i 2015 end i 2014. De største ændringer i gennemsnitscorer er for spørgsmålene
om:
 Afdelingens lokaler er rene (spm. 22)

holde på afføring og urin, og senere en patient, der
ikke kan styre sit kateder og sprøjter blod på
badeværelse og toilet. Endvidere bør personale
vel ikke lægge brugte termometre på håndvasken
på stuen?

Planlagt indlagt patient

 Patienterne er informeret om årsag til ventetid

(spm. 3)

Tilbagegangen for spørgsmålet, om personalet
informerer om årsagen til ventetiden er tydelig,
idet 54 % af patienterne, der oplever ventetid,
svarer, at de ikke er informeret herom, hvilket
er 5 procentpoint mere end for LUP 2014.

Rengøringsniveauet i afdelingen specielt på toiletterne var uhyre ringe. Faktisk var der slet ikke blevet gjort rent på toilettet fra den forrige patient forlod stuen til jeg overtog den. Det bør der strammes
op på Planlagt indlagt patient
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Temaspørgsmål om patientinddragelse
Blandt temaspørgsmålene er patienternes vurdering bedst for spørgsmålet om, hvorvidt de
oplever, at behandlingen er tilpasset deres situation. Det er kun få procent af patienterne,
hvor det ”slet ikke” eller ”i ringe grad” er tilfældet (figur 2.5).
Omkring en tredjedel af patienterne oplever
”slet ikke” (8 %), ”i ringe grad” (5 %) eller kun ”i
nogen grad” (19 %), at tale med personalet om
fordele og ulemper ved de behandlingsmuligheder, der er. Dermed har spørgsmålet den laveste gennemsnitsscore blandt temaspørgsmålene. Patienterne vurderer i højere grad, at per-

sonalet oplyser om behandlingsmulighederne,
men ikke at de i samme udstrækning har en
dialog med personalet om fordele og ulemper
ved de givne behandlingsmuligheder.
Sammenlignes temaspørgsmålene med de faste
spørgsmål om patientinvolvering (spm. 9-13 i
figur 2.1), er gennemsnitsscorerne for de tre
bedst vurderede temaspørgsmål alle højere end
de faste spørgsmål. De temaspørgsmål belyser
dermed aspekter ved patientinddragelse, som
patienterne i højere grad vurderer lykkes end
aspekterne af patientinddragelse, som er belyst
i de faste spørgsmål i LUP (figur 2.1 spm. 9-13).

Figur 2.6 Planlagt indlagte patienter: Landsresultat for temaspørgsmålene for LUP 2015

Spørgsmålene i oversigtsfiguren er sorteret efter gennemsnitsscore. Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet i parentes.

Figur 2.5: Planlagt indlagte patienter: Landsresultat for temaspørgsmålene for LUP 2015

Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålets fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet i
parentes.
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2.2

Akut indlagte patienter

Bedst vurderede spørgsmål
For spørgsmålene med de højeste gennemsnitsscorer blandt akut indlagte patienter, svarer mellem 42 % og 55 % af patienterne ”i meget høj grad ” og mellem 34 % - 37 % ”i høj
grad” til, at:
 Personalet er venligt og imødekommende

(spm. 7)
 De er tilfredse med plejen (spm. 37)
 De er tilfredse med behandlingen (spm. 38)

De to spørgsmål om patienternes samlede vurdering af henholdsvis plejen og behandlingen
udgør, sammen med spørgsmålet om patienternes samlede tilfredshed med indlæggelsesforløbet, dimensionen ”overordnet tilfredshed”. Dimensionen har en af de højeste scorer
for akut indlagte patienter. Mere end hver fjerde patient vurderer dog i det sidstnævnte
spørgsmål, at de ”slet ikke”, ”i ringe grad” eller
kun ” i nogen grad” er tilfreds med forløbet.
Man skal møde patienten, der hvor patienten er.
Nogle ramte helt ved siden af, og andre ramte plet,
og mødte mig, i den situation jeg er i. At blive lyttet
til og hørt, har den største betydning for mig. Det
følte jeg heldigvis lægerne gjorde, og noget af
plejepersonalet også.

Men

der er plads til

forbedringer. Akut indlagt patient

Lavest vurderede spørgsmål
For de tre spørgsmål med lavest gennemsnitscore, svarer mellem 17 % og 28 % af patienterne ”slet ikke”, og kun omkring hver femte
patient ”i meget høj grad” til, at:
 Personalet giver pårørende mulighed for at

deltage i beslutninger om behandling (spm. 13)
 De er informeret om (bi-)virkninger ved ny

medicin, der tages efter udskrivelse (spm. 34)
 Personalet giver patienterne mulighed for at

Personalet er venligt og imødekommende - læger er i mindre grad tilgængelige
Størstedelen af patienterne oplever, at personalet ”i meget høj grad” (55 %) eller ”i høj grad”
(34 %) er venligt og imødekommende. I modsætning hertil er det kun omkring halvdelen af
patienterne, der ”i meget høj grad” eller ”i høj
grad” oplever, at der er én eller flere fra personalet der har ansvar for deres forløb fra ankomst til udskrivelse eller, at de har mulighed
for at tale med en læge om deres behandling
ved behov. Disse to spørgsmål er placeret
blandt den tredjedel af spørgsmål med lavest
gennemsnitsscore.
. Alle skal have stor ros for deres måde at håndtere den personlige kontakt. Det gjorde forløbet til en
efter omstændighederne god oplevelse. Akut indlagt
patient

Information under indlæggelsen og vedrørende udskrivelsen
De to spørgsmål om information om
(bi-)virkninger ved ny medicin, som patienterne
skal tage under indlæggelse og efter udskrivelse, har lave gennemsnitsscorer sammenlignet
med øvrige spørgsmål om information under
indlæggelsen og ved udskrivelsen. Dimensionen
vedrørende information om udskrivelsen har
ligeledes en af de laveste scorer (figur 2.9).
Information til patienterne om symptomer, der
kræver opmærksomhed efter udskrivelse, er
også lavere vurderet af patienterne end de øvrige spørgsmål om information vedrørende udskrivelsen. Hver fjerde patient oplever ”slet ikke” (16 %) eller kun ”i ringe grad” (9 %), at de
får information herom. Ses dette tal i relation til
de patienter, der har været indlagt på landets
sygehuse i løbet af inklusionsperioden (augustseptember), svarer det til, at 30.754 akut indlagte patienter oplever, at de ”slet ikke” eller ”i
ringe grad” får information om symptomer, de

deltage i beslutninger om behandling (spm. 12)
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skal være opmærksomme på efter udskrivelsen.5
Efter 18 dages indlæggelse med en hjerneblødning, overraskede det mig, at det kun tog to minutter at udskrive mig. Det havde været rart for mig at
vide, at jeg ville være påvirket følelsesmæssigt efter jeg kom hjem, og at jeg kunne få hovedpine/trykken i hovedet og hvor lang tid, jeg kunne
forvente at det kunne tage. Jeg ringede til afdelingen for at høre, om det var normalt, at jeg stadig
havde trykken i hovedet. Først dér får jeg at vide,

Blandt de der oplever en fejl, er det 45 %, der
vurderer, at fejlene forlænger deres indlæggelse eller fører til genindlæggelse, hvilket svarer
til 4 % af samtlige akut indlagte patienter, der
har svaret på spørgsmålet om fejl. Ligeledes
vurderer 13 %, at de har fået og 34 %, at de
kunne have fået skader eller mén af fejlen. Ud
af samtlige akut indlagte patienter, der har besvaret spørgsmålet om fejl, svarer det til, at 1 %
vurderer, at de har fået skader/mén og 3 %
vurderer, at de kunne have fået skader/mén af
fejlen.

hvorfor jeg har trykken i hovedet (som jeg havde
under stort set hele indlæggelsen). Havde jeg haft

Under forløbet fik jeg at vide, at min cancer var

en lidt længere samtale med en fra afdelingen, om

aktiv, og at jeg skulle starte kemobehandling. Da

evt. bivirkninger og smerter, inden jeg forlod ste-

jeg to dage senere mødte op for at få de sidste

det, kunne jeg have været en del bekymringer for-

prøvesvar, fik jeg at vide, at jeg alligevel ikke hav-

uden. Akut indlagt patient

de kræft og ikke skulle starte kemoterapi. I de 48
timer, hvor vi troede jeg skulle have kemoterapi,
nåede vi at fortælle det til vores to børn. Vi har ud-

Information til pårørende ved ankomst
38 % af patienterne svarer på, om personalet
tilbyder at informere deres pårørende, hvis de
er alene ved ankomsten. Heraf svarer 40 %, at
de ikke mener, at personalet tilbyder det (figur
2.8).

sat dem for en urimelig byrde, hvilket har bevirket,
at børnene nu er meget usikre og bange for om
lægerne kan tage fejl med hensyn til min kræftsygdom. Jeg synes, at man bør vente på alle prøvesvar inden man giver sådan en melding til en
patient.

Akut indlagt patient

Patientoplevede fejl
11 % af de akut indlagte patienter oplever, at
der sker fejl under deres indlæggelse. Ses dette
tal i relation til de patienter, der har været indlagt på landets sygehuse i løbet af inklusionsperioden (august-september), svarer det til, at
16.672 planlagt indlagte patienter, oplever en
fejl under deres indlæggelse.5

Tallet skal ses i forhold til samtlige unikke patientkontakter i udtrækket for LUP fra Landspatientregistret for
akut indlagte patienter i perioden 4. august-31.oktober.
5
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Figur 2.7 Akut indlagte patienter: Landsresultat for LUP 2015

Spørgsmålene i oversigtsfiguren er sorteret efter gennemsnitsscore. Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet i parentes. Pilene viser, om resultatet i 2015 er bedre (), dårligere () eller ikke
signifikant forskelligt () fra resultatet i 2014. Enkelte spørgsmål kan pga. ændringer i spørgsmålet ikke sammenlignes med tidligere.

Figur 2.8 Akut indlagte patienter: Landsresultat for LUP 2015

Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet
i parentes. Pilene viser, om resultatet i 2015 er bedre (), dårligere () eller ikke signifikant forskelligt () fra resultatet i 2014.
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Figur 2.9 Akut indlagte patienter: Landsresultat for dimensionerne for LUP 2015

I figuren er angivet, hvilke spørgsmål der indgår i de enkelte dimensioner, samt i parentes antallet af svar som dimensionsscoren er baseret på. Antallet er
det antal respondenter, der har givet svar i minimum halvdelen af spørgsmålene i dimensionen. Pilene viser, om resultatet i 2015 er bedre (), dårligere ()
eller ikke signifikant forskelligt () fra resultatet i 2014. En enkelt dimension kan pga. ændringer i spørgsmål, der indgår i dimensionen, ikke sammenlignes
med tidligere.

Udvikling fra 2014 til 2015
For akut indlagte patienter er der fremgang på
ti spørgsmål, som alle ligger blandt spørgsmålene med de laveste gennemsnitsscorer, og
hvor der hermed også har været et potentiale
for forbedring. Spørgsmålene, hvor resultaterne
er forbedret mest, og hvor der er bevægelser
på 2-5 procentpoint mellem svarkategorierne,
er:
 Personalet giver pårørende mulighed for at

deltage i beslutninger om behandling (spm. 13)

mensionen, som har mindre fremgang på deres
gennemsnitsscore.
Det er kun patienternes vurdering af, om afdelingens lokaler er rene, der har en dårligere
gennemsnitsscore sammenlignet med 2014 (figur 2.7). Der er bl.a. fire procentpoint færre af
patienterne, der svarer ”i meget høj grad” eller
”i høj grad”. Dimensionen servicestandard har
på den baggrund også et lavere resultat set i
forhold til LUP 2014 (figur 2.9).

 Patienterne er informeret om videre plan for

forløb fx opfølgning/genoptræning (spm. 32)
 Patienterne er informeret om (bi-)virkninger

ved medicin de får under indlæggelse (spm.
28)
 Patienterne er informeret om (bi-)virkninger

ved ny medicin, der tages efter udskrivelse
(spm. 34)

Det er kun for dimensionen ”udskrivelsesinformation”, at resultatet er forbedret siden 2014
(figur 2.9). Ud over spørgsmålet om information
om bivirkninger ved ny medicin, der tages efter
udskrivelsen, er der tre øvrige spørgsmål i di20
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Temaspørgsmål om patientinddragelse
For det bedst vurderede temaspørgsmål, svarer
37 % af patienterne, at de ” i meget høj grad”
og 40 %, at de i ”høj grad” oplever, at undersøgelsen/behandlingen, er tilpasset deres situation. Spørgsmålene, om personalet oplyser, om
behandlingsmuligheder, og om personalet har
en dialog med patienterne om fordele/ulemper
ved de givne behandlingsmuligheder, har de laveste gennemsnitsscorer. Eksempelvis er det op
mod hver femte patient (19 %), der ”slet ikke
”oplever, at de deltager i en dialog om fordele
og ulemper ved behandlingsmulighederne.
Der var mange ting, som jeg ikke blev gjort
opmærksom på ved lægesamtalerne. Der var
mange delresultater, som indgik i lægernes
analyser og strategiplanlægning med hensyn til mit
forløb, men disse fik jeg ikke fortalt, og det var
forvirrende. Akut indlagt patient

Figur 2.10 Akut indlagte patienter: Landsresultat for temaspørgsmålene for LUP 2015

Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet
i parentes.

Figur 2.11: Akut indlagte patienter: Landsresultat for temaspørgsmålene for LUP 2015

Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålets fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet i
parentes.
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2.3

Ambulante patienter

Samlet tilfredshed
De ambulante patienter er forholdsvis tilfredse
med henholdsvis plejen, behandlingen og det
samlede besøg. Patienterne er mest tilfredse
med plejen, hvor 59 % svarer ”i meget høj grad”
og 36 % svarer ” i høj grad”. I forhold til patienternes vurdering af behandlingen og besøget alt
i alt svarer 48 % - 49 %, at de ”i meget høj grad”
og 37 % - 38 %, at de ”i høj grad” er tilfredse.
Dette afspejles i figur 2.15, hvor dimensionen
”overordnet tilfredshed” har en af de højeste
dimensionsscorer.
Jeg har på ingen måde savnet information, og har
fået en helt igennem perfekt behandling.

Ambulant

patient

De bedst vurderede spørgsmål
Blandt ambulante patienter svarer mellem 47 %
og 59 % ” i meget høj grad” og mellem 36 % og
43 % ”i høj grad” til, at:
 Personalet er venligt og imødekommende

 Patienterne oplever én/flere har ansvar for

samlet forløb af indlæggelser/besøg (spm. 31)
 Patienterne er informeret om (bi-)virkninger

ved ny medicin, der tages efter besøg (spm.
17)
 Personalet giver pårørende mulighed for at

deltage i beslutninger om behandling (spm. 11)

Personalet har tid til patienterne, men
bedre forberedelse er mulig
Spørgsmålene, der indgår i dimensionen ”personale” får gode vurderinger fra patienterne.
Således er det henholdsvis 48 % og 51 % af patienterne, der ”i meget høj grad” vurderer, at
personalet har tid til dem, og at de har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig
person (figur 2.12). Dimensionen ”personale”
er også blandt dimensionerne med de højeste
dimensionsscorer (figur 2.15). Det er dog knap
hver femte patient, der oplever, at personalet
”slet ikke”, ”i ringe grad” eller kun ”i nogen
grad” har sat sig ind i deres sygdomsforløb ved
besøget.

(spm. 5)
 De er tilfredse med plejen (spm. 27)
 Personalet er forberedt på patienternes

ankomst (spm. 1)

De lavest vurderede spørgsmål
De tre spørgsmål med de laveste gennemsnitsscorer, hvor henholdsvis 10 % - 15 % af patienterne svarer ”slet ikke”, er:

De kunne sætte sig bedre ind i mit specifikke
forløb, inden jeg møder. Det er nye læger næsten
hver gang, hvilket betyder, at jeg selv må fortælle
relevante og vigtige detajler om mit forløb, så de
bliver afspejlet i den kommende behandling. Det
virker frustrende, og som om det er en fabrik og
ikke en klink. Ambulant patient
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Patientinvolvering
Spørgsmålene om patientinvolvering er blandt
spørgsmålene med de laveste gennemsnitsscorer. Det er omkring en tredjedel af patienterne,
der ”slet ikke”, ”i ringe grad” eller kun ”i nogen
grad” oplever, at de selv eller deres pårørende
har mulighed for at deltage i beslutninger om
deres undersøgelse/behandling, har samtaler
om håndtering af egen sygdom, og at personalet spørger ind til deres egne erfaringer med
sygdom/tilstand. Dimensionen ”patientinvolvering” består af disse spørgsmål, og som det
fremgår af figur 2.15, har dimensionen den la-

veste score blandt ambulante patienter.
Flere oplever ventetid, men får ingen information
To tredjedel af patienterne oplever i større eller
mindre udstrækning ventetid (figur 2.14). Ud af
disse patienter oplever 73 %, at de ikke får information om årsagen til ventetiden.
Der manglede information om den meget lange
ventetid.

Ambulant patient

Figur 2.12 Ambulante patienter: Landsresultat for LUP 2015

Spørgsmålene i oversigtsfiguren er sorteret efter gennemsnitsscore. Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet i parentes. Pilene viser, om resultatet i 2015 er bedre (), dårligere () eller ikke signifikant forskelligt () fra resultatet i 2014. Enkelte spørgsmål kan pga. ændringer i spørgsmålet ikke sammenlignes med tidligere.
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Figur 2.13 Ambulante patienter: Landsresultat for LUP 2015

Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet
i parentes. Pilene viser, om resultatet i 2015 er bedre (), dårligere () eller ikke signifikant forskelligt () fra resultatet i 2014.

Figur 2.14 Ambulante patienter: Landsresultat for LUP 2015

Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet
i parentes. Pilene viser, om resultatet i 2015 er bedre (), dårligere () eller ikke signifikant forskelligt () fra resultatet i 2014.

Figur 2.15 Ambulante patienter: Landsresultat for dimensionerne for LUP 2015

I figuren er angivet, hvilke spørgsmål der indgår i de enkelte dimensioner, samt i parentes antallet af svar som dimensionsscoren er baseret på. Antallet er
det antal respondenter, der har givet svar i minimum halvdelen af spørgsmålene i dimensionen. Pilene viser, om resultatet i 2015 er bedre (), dårligere ()
eller ikke signifikant forskelligt () fra resultatet i 2014. Enkelte dimensioner kan pga. ændringer i spørgsmål, der indgår i dimensionerne, ikke sammenlignes med tidligere.
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Udvikling fra 2014 til 2015
I resultaterne for de ambulante patienter, er
der fremgang for seks spørgsmål siden 2014.
For flere af spørgsmålene med markante forbedringer, er der yderligere to procentpoint,
der eksempelvis svarer ”i meget høj grad”:
 Personalet giver pårørende mulighed for at

deltage i beslutninger om behandling (spm. 11)
 Patienterne har samtaler med personalet om

egen håndtering af sygdom/tilstand (spm. 12)
 Patienterne er informeret om (bi-)virkninger

ved ny medicin, der tages efter besøg (spm.
17)
 Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver

kaldt ind (spm. 2)

Spørgsmål 11 og 12 vedrørende patient- og pårørendeinvolvering og spørgsmål 17, om hvorvidt
patienterne
er
informeret
om
(bi-)virkninger ved ny medicin, der skal tages
efter besøget er blandt spørgsmålene med de
laveste gennemsnitsscorer blandt de ambulante patienter.
Ni spørgsmål har en lavere gennemsnitsscore.
For flere spørgsmål er der tre procentpoint færre patienter, der svarer i den mest positive
svarkategori. De spørgsmål, hvor ændringen i
gennemsnitsscoren er størst siden 2014, er:
 Ambulatoriets lokaler er rene (spm. 22)
 Personalet spørger ind til patienternes egne

erfaringer med sygdom/tilstand (spm. 9)
 Den telefoniske rådgivning efter besøg, er

 Patienterne er informeret om årsag til ventetid

(spm. 3

Spørgsmålene, om afdelingens lokaler er rene,
og om den telefoniske rådgivning, er indeholdt i
dimensionen ”servicestandard”, som har tilbagegang i resultatet sammenlignet med 2014 (figur 2.15).
For de ambulante patienter er der desuden tilbagegang for spørgsmålet, om patienterne oplever fejl. I LUP 2014 var det 4 % af ambulante
patienter, der svarede, at de oplevede en fejl i
forbindelse med deres besøg, mens det for LUP
2015 er 5 % af patienterne. Dimensionen ”patientoplevet fejl” har på den baggrund også tilbagegang (figur 2.15).
Temaspørgsmål om patientinddragelse
Blandt temaspørgsmålene er patienternes vurdering bedst for spørgsmålet om, hvorvidt de
oplever, at behandlingen er tilpasset deres situation. Henholdsvis 42 % og 43 % af patienterne vurderer ”i meget høj grad” og ” i høj grad”,
at undersøgelsen/behandlingen er tilpasset
dem (figur 2.16). Færre vurderer at tale med
personalet om fordele og ulemper ved de behandlingsmuligheder, der er, her er det kun
30 % der i ”meget høj grad” og 35 %, der ”i høj
grad” vurderer, at det sker.
Jeg var forvirret over selv at skulle vælge min
behandling. Jeg fik ikke tænkt mig ordentlig om og
havde derfor en følelse af at have valgt forkert, da
jeg kørte fra sygehuse.

Ambulant patient

brugbar (spm. 26)
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Figur 2.16 Ambulante patienter: Landsresultat for temaspørgsmålene for LUP 2015

Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet
i parentes.

Figur 2.17: Ambulante patienter: Landsresultat for temaspørgsmålene for LUP 2015

Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålets fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet i
parentes.
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2.4

Variation mellem patientgrupper

En gruppe af spørgsmål er indholdsmæssigt ens
for patientgrupperne. Resultaterne for spørgsmålene kan vurderes og sammenlignes på
tværs. Svarfordelingerne kan være påvirket af
og skal læses med forbehold for eksempelvis
strukturelle eller sygdomsspecifikke forskelle
mellem patientgrupperne.
Det er overordnet set de samme spørgsmål, der
fordeler sig blandt spørgsmålene med de højeste og de laveste gennemsnitsscorer for de tre
patienttyper. Generelt har akut indlagte patienter dog lavere gennemsnitsscorer end både
planlagte indlagte og ambulante patienter. Der
er generelt større andele af akut indlagte patienter, der svarer ”slet ikke” og ”i ringe grad” på
spørgsmålene i undersøgelsen sammenlignet
med de øvrige to patientgrupper. Der er tydeligvis særlige udfordringer knyttet til de akutte
patientforløb. På ét spørgsmål er gennemsnitsscoren for akut indlagte patienter dog på niveau med planlagt indlagte patienter, idet patienterne i samme grad oplever, at personalet
spørger ind til deres egne erfaringer med deres
sygdom/tilstand (figur 2.18).
Når resultaterne for planlagt indlagte og ambulante patienter sammenholdes, er gennemsnitsscorerne for størstedelen af de sammen-

lignelige spørgsmål størst for ambulante patienter eller på samme niveau mellem patientgrupperne. På enkelte spørgsmål er indlagte patienter dog mere positive i deres besvarelser, og
følgende spørgsmål har en højere gennemsnitsscore for denne patientgruppe:
 Var den mundtlige information, du fik under

indlæggelsen, forståelig? (spm. 24)
 Blev du informeret om, hvor du kunne

henvende dig med spørgsmål om din
sygdom/tilstand og behandling efter din
udskrivelse? (spm. 30)
 Er du alt i alt tilfreds med den behandling, som

du modtog for din sygdom/tilstand? (spm. 35)
 Oplyste personalet dig om de undersøgelses-

/behandlingsmuligheder, der var, før du
modtog din undersøgelse/behandling?
(Temaspørgsmål for LUP 2015) (spm. 41)
 Havde du en dialog med personalet om fordele

og ulemper ved de undersøgelses/behandlingsmuligheder, der var?
(Temaspørgsmål for LUP 2015) (spm. 42)

Som resultaterne fra LUP fra tidligere år også
viser (Enhed for Evaluering og
Brugerinddragelse 2015B), er det en større
andel af planlagt indlagte (10 %) og akut
indlagte patienter (11 %), der oplever, at der
sker fejl under deres indlæggelse sammenlignet
med ambulante patienter (5 %).

Figur 2.18: Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand fordelt på patientgrupper
for LUP 2015

Teksten angiver spørgsmålsformuleringer i afkortet form. Spørgsmålenes fulde formulering fremgår af spørgeskemaet i bilag 1. Antal besvarelser er angivet
i parentes.
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3 Regionale forskelle
Figur 3.1 viser, hvordan de fem regioner og privathospitalerne overordnet placerer sig for de
spørgsmål i undersøgelsen, som er benchmarket med landsresultatet. Det er i figuren angivet, hvor mange spørgsmål, der er placeret
over (O), under (U) eller ikke statistisk signifikant forskelligt fra landsresultatet (G). Figuren
viser derudover, hvor mange spørgsmål, der
har en forbedret () eller ringere () gennemsnitsscore i LUP 2015 sammenlignet med LUP
2014.
For uddybning af hvordan de enkelte spørgsmål
i undersøgelsen fordeler sig for O, U og G og for
udviklingen i resultater siden LUP 2014 henvises
til benchmarkmateriale for hver patientgruppe
på www.patientoplevelser.dk/LUP15/materiale.

3.1

Placering O, U eller G

Overordnet udemærker Region Midtjylland,
privathospitalerne og Region Nordjylland sig
ved, at resultaterne for størstedelen af spørgsmålene er bedre end landsresultatet på tværs
af patientgrupperne. Privathospitalerne indgår
ikke for akut indlagte patienter, og for planlagt
indlagte patienter har Region Nordjylland under
halvt så mange spørgsmål, der ligger over
landsresultatet i forhold til Region Midtjylland
og privathospitalerne. I Region Syddanmark er
resultaterne for størstedelen af spørgsmålene
for de akut indlagte patienter også over landsresultatet.
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Hovedparten af resultaterne for Region Sjælland ligger under landsresultatet for de planlagt
indlagte og de akut indlagte patienter. Det gælder tilsvarende for resultaterne for akut indlagte og ambulante patienter i Region Hovedstaden.
For de planlagt indlagte patienter er størstedelen af resultaterne for Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Syddanmark på
niveau med landsresultatet. For de ambulante
patienter har Region Syddanmark og Region
Sjælland en stor gruppe spørgsmål der er på niveau med landsresultatet.

3.2

Udvikling over tid

Udviklingen i resultaterne på regionalt niveau
siden LUP 2014 er præget af både fremgang og
tilbagegang. Privathospitalerne oplever som de
eneste ikke fremgang på nogen spørgsmål.

For de planlagt indlagte patienter har Region
Sjælland et forbedret resultat på flest spørgsmål idet fire spørgsmål går frem, mens Region
Nordjylland og Region Hovedstaden, som de
eneste begge går tilbage på fire spørgsmål.
For akut indlagte patienter har Region Hovedstaden og Region Syddanmark flest spørgsmål
med et forbedret resultat med fremgang på
henholdsvis otte og fem spørgsmål. Region
Syddanmark går ikke tilbage på nogen spørgsmål, mens de fire andre regioner går tilbage på
et enkelt eller to spørgsmål.
De regionale resultater for de ambulante patienter er forbedret på flest spørgsmål for Region
Hovedstaden (fem) og Region Midtjylland (fire).
Region Nordjylland og Region Syddanmark har
tilbagegang i deres resultater på syv spørgsmål.
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Figur 3.1: Placering O, U eller G* for regioner og privathospitaler
Planlagt indlagte patienter

Akut indlagte patienter

Ambulante patienter

* O og U angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ligger henholdsvis statistisk signifikant (0,5 % signifikansniveau) over (O) eller under (U) landsresultatet, mens G
angiver, at regionsresultatet for et spørgsmål ikke afviger statistisk signifikant fra landsresultatet. Regionernes resultater er ikke testet parvis (indbyrdes) imod hinanden.
Et resultat for én region, der har et O i forhold til landsresultatet, er således ikke nødvendigvis bedre end et resultat fra en anden region, som har et G i forhold til landsresultatet.
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”Ved udskrivelsen blev jeg ikke
Regionale forskelle

informeret om det videre forløb. Det
"Der var fejl i dosering af me-

havde været rart, hvis jeg vidste,

dicin i forhold til tidspunktet

hvad der efterfølgende skulle ske,

og mængde af medicinen.

"Alt for lidt personale. Måske fordi

ex. om der var ambulant samtale

Selvom dette blev nævnt hver

jeg var indlagt fra fredag til man-

eller, hvilken afdeling jeg var

gang jeg skulle have medicin

dag. Var glad for at min kone var

tilknyttet. Dette har jeg efterfølgende

dvs. tre gange dagligt, blev

der så meget, så hun sørgede for

selv måttet finde ud af ved

dette aldrig ændret i syste-

mad, hjalp ved toiletbesøg og lig-

telefonopkald til forskellige

met.” Planlagt indlagt patient

nende. Personalet var meget sø-

afdelinger.” Planlagt indlagt patient

de og venlige, men havde meget
travlt.” Planlagt indlagt patient
"Generelt et venligt og omsorgsfuldt

”Jeg kontaktede ambulatoriet og fik en

personale, men kunne godt ønske,

opringning fra lægen. Her fik jeg svar på
spørgsmål, som jeg ikke fik spurgt om

der var bedre tid til en grundigere
overlevering imellem vagterne, og
bedre kommunikation internt imellem
læger og sygeplejersker, da vigtig
information går tabt. Det er dog betryggende at have kontakt til den

”Det skaber usikkerhed hvis patien-

ved besøget. Det er en god idé med en

ten ikke ved hvorfor og hvad, der skal

telefonsamtale, da man som patient ofte

ske. Det burde i højere grad være op

er fortumlet efter en undersøgelse, og

til personalet at sørge for at oplysnin-

ofte er der spørgsmål eller noget man

ger bliver givet, da man som patient

er i tvivl om.” Ambulant patient

måske ikke altid ved, hvilke spørgs-

samme læge i hele forløbet." Planlagt

mål det er relevant at stille. Dels fordi

indlagt patient

man er forvirret over situationen og
heller ikke har erfaring med behandlingsforløbet." Akut indlagt patient
"Jeg manglede information om

”Under min indlæggelse (fem dage) snak-

hvad jeg kunne forvente af symp-

kede jeg med omkring otte forskellige læger,

tomer og smerter, og hvad jeg

der gav modstridende informationer. Først

skulle reagere på efterfølgende.

ved udskrivningen fik jeg en gennemgang af

Jeg fandt ud af, at afdelingerne

de undersøgelser, som jeg havde været

ikke havde fået besked om, at de

igennem af en kompetent overlæge, som

skulle indkalde mig til de videre

gav mig en værdifuld information om, hvad

undersøgelser." Akut indlagt patient

”Personalet på afdelingen

”Udover faglig

det var, jeg skulle være opmærksom på. Det

kompetence ople-

havde været godt, hvis informationen jeg fik

vede jeg også nær-

var bedre samstemt, eller hvis jeg havde

vær og venlighed”

haft en kontaktlæge som jeg løbende kunne

Ambulant patient

have talt med." Akut indlagt patient

gør et fantastisk job - også i
forhold til at informere. Men
der mangler læger, og det er
svært at få en lægetid,
hvilket er dybt beklageligt”
Ambulant patient

Det er altid et imødekommende personale,

”Ringer man mandag morgen

som jeg har mødt. Men lægerne har travlt,

er det nærmest umuligt at

så er det rigtig svært at komme igennem ef-

komme igennem. Jeg har sid-

terfølgende med vigtige opklarende spørgs-

det med følelsen af, at man

mål. Der skal man vente 6 uger på at få en

kun kan være syg mandag til

ny tid for personligt at få svar på sine

fredag mellem 9-10. Resten af

spørgsmål. Her kunne det være lettere, hvis

tiden er der ingen at tale med.”

man kunne komme i kontakt med sin læge

Ambulant patient

uden, at det skal være fysisk. Eksempelvis
er der overhovedet behov for en ny tid. Det
kan nogle gange være svært selv at afgøre.”
Ambulant patient
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4 Patientinddragelse
Inddragelse af patienter har været i fokus i de
seneste år. Patientinddragelse dækker bredt fra almindelig god dialog mellem patienten og
sundhedsfagligt personale til en mere direkte
inddragelse af patienten enten på individuelt
eller organisatorisk niveau. På individuelt niveau kan fælles beslutningstagning være en vej
til inddragelse, mens patientinddragelse på organisatorisk niveau kan ske ved eksempelvis
deltagelse i brugerråd. Citatet nedenfor er fra
et interview med en pårørende, som har oplevet, at en læge gentagne gange har spurgt ind
til patientens holdninger til en behandlingsplan
for at sikre sig, at det var en plan, der passede
patienten. På grund af lægens vedholdende
spørgsmål får patienten og lægen sammen afklaret en række spørgsmål fra patienten til den
pågældende behandling. Interviewet er gennemført under udarbejdelsen af dette tema.
For nylig er min mand blevet opereret for hudkræft,
og skulle have yderligere behandling af ansigtet. Vi
oplevede en hudlæge, der kom med forslag til,
hvad man kunne gøre. Lægen siger: ”Hvad synes
du om det”? Så siger min mand: ”Hmm”. Hun siger
så: ”Prøv lige at fortæl mig, hvad det er, du tænker”. Hun kunne tydeligt se på hans kropssprog, at
han ikke var helt afklaret med tingene. Det er jo
fantastisk, at hun siger: ”Prøv lige at fortæl mig
hvad det er, du tænker”? Og bliver ved med at
spørge ind til det - det er jo guld værd. Pårørende

Grundet det store fokus på området bliver patientinddragelse for tredje år i træk uddybet i
forbindelse med årets LUP-resultater. LUP 2015
bidrager derved til at give et billede af, hvordan
patienterne oplever at blive inddraget på netop
den sygehusafdeling, som de har været i kontakt med. Der er i alt 10 spørgsmål med i LUP
2015, som berører forskellige aspekter af patientinddragelse – fem faste spørgsmål og fem
temaspørgsmål. De faste spørgsmål er spørgsmål, som går igen fra år til år i LUP, hvorimod
temaspørgsmålene varierer mellem årene.
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Faste spørgsmål
 Spurgte personalet ind til dine egne
erfaringer med din sygdom/tilstand?
 Gav personalet dig mulighed for at deltage i

beslutninger om din
undersøgelse/behandling?
 Gav personalet (efter dit samtykke) dine

pårørende mulighed for at deltage i
beslutninger om din
undersøgelse/behandling?

Da der er mange veje til patientinddragelse,
præsenteres i dette afsnit fire forskellige cases,
som er eksempler på, hvordan patienter kan
inddrages i sundhedsvæsenet. To af eksemplerne er på individuelt niveau (Guidet EgenBeslutning og Selvbetjent dialyse), og to er på
organisatorisk niveau (Brugerråd og Debriefingmøder). Eksemplerne skal belyse konkrete
metoder til patientinddragelse som inspiration
til sygehusafdelinger eller sygehuse, som ønsker at arbejde mere med patientinddragelse.

 Havde du samtaler med personalet om,

hvordan du bedst håndterer din
sygdom/tilstand?

4.1

To eksempler på individuel
patientinddragelse

 Tog personalet hensyn til dine behov ved

planlægningen af din udskrivelse? (ikke for
ambulante patienter)
Temaspørgsmål
 Oplyste personalet dig om de undersøgelses-

/behandlingsmuligheder, der var, før du
modtog din undersøgelse/behandling?
 Havde du en dialog med personalet om

fordele og ulemper ved de undersøgelses/behandlings-muligheder, der var?
 Kunne du tale med personalet om

bekymringer vedr. din sygdom eller dit
undersøgelse- / behandlingsforløb?
 Var din undersøgelse/behandling tilpasset

din situation?
 Var du i passende omfang med til at træffe

beslutninger om din

Individuel patientinddragelse
Den individuelle patientinddragelse dækker
over situationer, hvor patienten er inddraget i
sit eget forløb og derved også har indflydelse
på forløbet. Kendetegnende ved et sådant forløb er, at både patienten og det sundhedsfaglige personale deler deres viden. Patientens
ønsker, behov og erfaringer indgår i forløbet,
og patienten får i vidt omfang mulighed for at
handle aktivt i forløbet og dermed også et
bedre grundlag for at håndtere sin sygdom på
sigt. Inddragelsen af patienten kan fx styrkes
gennem arbejde med fælles beslutningstagning, patientuddannelse eller telemedicinsk
behandling (ViBIS 2016)

undersøgelse/behandling?
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Guidet Egen-Beslutning (GEB) – en metode til mestring af egen sygdom
GEB og fælles beslutningstagning

GEB er en metode, som understøtter samarbejdsrelationen og kommunikationen mellem
patienten og det sundhedsfaglige personale
(Zoffmann & Lauritzen, 2006). GEB bygger på
mange års forskning og fremmer gensidig problemløsning og fælles beslutningstagning, hvor
patient og det sundhedsfaglige personale indgår i en dialog om forskellige beslutninger, der
skal træffes i et patientforløb. GEB er eksempelvis benyttet blandt patienter med dårlig regulering af type 1 diabetes. Når GEB anvendes i
en samtale mellem patienten og sundhedsfagligt personale, bliver der skabt en viden i relationen, som medvirker til, at de beslutninger, der
i fællesskab træffes i patientforløbet, baseres
på patientens præferencer og viden om eget liv
samt det sundhedsfaglige personales viden og
erfaring. Målet er, at patienten i højere grad
har ejerskab til beslutningen og dermed også i
højere grad handler i overensstemmelse med
de planer, der lægges for forløbet. Dialogen er
understøttet ved brug af visuelle værktøjer eller
dialogark, som tydeliggør konsekvenser af forskellige valg eller patientens præferencer, som
patienten reflekterer over og udfylder hjemme
inden en samtale med det sundhedsfaglige personale. Denne strukturerede forberedelse gør
det overkommeligt både følelses- og tidsmæssigt at tale om det, der er svært for patienten i
dagligdagen, og som har betydning for de valg
patienten skal træffe i sit forløb. Du kan finde
eksempler på dialogark for forskellige patientgrupper her: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-

patienten. Derudover skal der være mindst én
patient og én sundhedsfaglig person, som deltager i beslutningsprocessen. Patienten og det
sundhedsfaglige personale skal begge deltage
aktivt i processen og dele viden, der skal bidrage til, at beslutningen bliver truffet i fællesskab.
For at understøtte processen er beslutningsstøtteværktøjer afgørende for at sikre:
 At patienternes viden om valgmulighederne

øges.
 At patienterne har realistiske forventninger til

fordele og ulemper.
 At patienterne træffer et valg der er i

overensstemmelse med deres værdier.
 At patienterne deltager mere aktivt i at træffe

beslutninger (Dawn et al., 2011).

Positive effekter af fælles beslutningstagning
Internationale undersøgelser viser evidens for,
at fælles beslutningstagning har en positiv effekt på en række områder. Det drejer sig bl.a.
om en øget selvtillid blandt patienterne i forhold til valg af behandling, dels højere grad af
enighed om fx tilrettelæggelsen af medicinindtag og behandlingsforløb, dels en øget viden
blandt patienterne om egen sygdom og behandling og dels højere grad af overordnede tilfredshed blandt patienterne. Herudover ses økonomiske besparelser fx på grund af færre hospitalsindlæggelser og færre tilvalg af operationer,
hvor valget er afhængigt af den enkelte patients
præferencer (Verodd et al, 2013 & Jordan et al.,
2002). Desuden viser nogle undersøgelser, at
brugen af beslutningsstøtteværktøjer øger ef-

klinikker/julianemarie/forskningsenheden-kvinders-og-boerns-

fekten af fælles beslutningstagning (Politi et al.,

sundhed/forskning/guidet-egen-beslutning-tilpasset-

2013 & Silva, 2012).

diagnose/Sider/default.aspx

Fælles beslutningstagning er en tilgang, hvor
både patient og sundhedsfagligt personale deler den tilgængelig viden i en situation, hvor der
skal træffes et valg (Elwyn et al., 2012). Grundlaget for, at fælles beslutningstagning kan anvendes, er, at der er mere end ét muligt valg for

Implementering af GEB

Formålet med GEB er, at patientens situation i
højere grad bliver styrende for dennes forløb og
at styrke patienten i at mestre egen sygdom
(Zoffmann, 2004). Det sker gennem implemen34

tering af GEB med tæt opfølgning på de opnåede effekter. GEB er et tværregionalt projekt,
der afprøves på udvalgte afdelinger i Region
Hovedstaden og Region Sjælland. Patienterne
tilbydes støtteværktøjer til at forberede sig på
dialog med det sundhedsfaglige personale, og
samtidig trænes det sundhedsfaglige personale
i tre kommunikationsformer i dialogen med patienterne.
Projektet baseres på, at de afdelinger, der indgår, udvælger et særligt patientforløb, hvor de
ønsker at påbegynde implementeringen af GEB.
Det kan eksempelvis enten være et patientforløb, hvor der skal træffes et valg (fx om behandlingsform) eller et patientforløb blandt en særlig patientgruppe hvor afdelingen oplever særlige udfordringer (fx om medicinindtag eller
fremmøde til aftaler). Implementeringen indebærer, at to til tre nøglemedarbejdere fra afdelingen medvirker til at udvikle støtteværktøjer i
form af dialogark til brug for patienternes forberedelse til dialog.

Vibeke Zoffmann fra Forskningsenheden Kvinders og Børns sundhed på Rigshospitalet er ansvarlig for den indholdsmæssige del af et kursusforløb i GEB, hvor nøglemedarbejderne bliver uddannet i GEB.
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Som led i uddannelsen skal de teste metoden af
i praksis sammen med nogle få patienter. Nøglemedarbejderne skal efterfølgende fungere
som sparringspartnere for de øvrige medarbejdere i afdelingen. Projektet bliver evalueret
gennem både en effekt- og en virkningsevaluering, og resultaterne foreligger primo 2017. I
figuren nedenfor findes en oversigtsfigur over
processen.
For yderligere oplysninger kontakt:

Specialkonsulent Trine Østerbye Rimdal, Enhed
for Evaluering og Brugerinddragelse, Region
Hovedstaden på e-mail:
trine.oesterbye.rimdal@regionh.dk
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4.2

Selvbetjent Dialyse

Medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus arbejder
med fælles beslutningstagning for at sikre, at
brugerne tager ansvar for egen behandling på
det individuelle niveau. Det er målet, at flere
brugere tager ansvar for egen hæmodialysebehandling.

Selvbetjent dialyse
I februar måned 2015 åbnede enheden ”Selvbetjent dialyse”, som er en nybygget enhed på
Holbæk Sygehus under Medicinsk afdeling. Der
er plads til 20 brugere i hæmodialyse. Brugerne
kommer fem gange ugentligt og er i dialyse to og
en halv time per gang.

I enheden benytter personalet betegnelsen
”brugere” og ikke ”patienter”, da personalet
oplever, at brugerne har en masse ressourcer.
De kan fx selv kan køre bil og gå på arbejde, og
er derfor også langt hen ad vejen selv i stand til
at stå for deres dialysebehandling.
Vi bruger betegnelserne ”selvbetjent” og ”brugere”.
De ER ikke patienter. Det er brugere, som skal have hjælp.

Daglig leder, Selvbetjent dialyse, Holbæk Syge-

hus.

I enheden bliver brugerne trænet i at varetage
deres egen behandling. Som udgangspunkt skal
brugerne kunne varetage hele behandlingen
uden hjælp fra en sygeplejerske, men nogle kan
ved behov forsat få hjælp til at få lagt kanylerne. Brugerne gør deres plads ren, sætter maskinen op, stikker sig selv, kører dialysen, rydder op og går hjem igen. Brugerne bliver som
udgangspunkt trænet i to til tre måneder. Brugerne har faste mødetider i enheden men med
mulighed for at flytte tiderne.

Derved kan brugerne selv planlægge deres tid
bedre. Det kan umiddelbart virke voldsomt for
brugerne at skifte fra den oprindelige Centerdialyse til Selvbetjent dialyse, da antallet af dialyser stiger fra tre gange (i fire timer) til fem gange (i to og en halv time) ugentligt, men når brugerne oplever den forbedrede behandlingseffekt og dermed øgede livskvalitet og velvære,
vil de fleste nødigt tilbage til Centerdialysen.
Opstarts- og implementeringsfasen af Selvbetjent dialyse har planlægnings- og ledelsesmæssigt krævet ekstra ressourcer, men efter implementeringen er det ressourcemæssigt udlignet. Dette er sket pga. en nedjustering i normeringen af sygeplejersker fra én sygeplejerske
per to til tre patienter i Centerdialysen til én sygeplejerske per fem brugere i Selvbetjent dialyse, da brugerne klarer det meste selv. Herudover oplever personalet en aflastning i Centerdialysen, så ressourcerne kan fordeles til de
mest syge.
Den daglige leder af enheden Pia Hasselsteen
fortæller, at det kræver, at man som sygeplejerske tror på brugernes ressourcer og på, at
kvaliteten af behandlingen er god nok, selvom
den ikke bliver varetaget af en sygeplejerske.
Herudover oplever hun, at brugerne i højere
grad får ejerskab for deres sygdom ved at klare
deres egen behandling, da det at ligge i en hospitalsseng kan tage ansvaret lidt fra brugeren.
Jeg synes, det vigtigste budskab er, at vi [sygeplejersker] skal turde at lade dem klare det selv, og at
man tør tage skridtet. Det skal nok gå. De [brugerne] kan mere, end de tror.

Daglig leder, Selvbetjent

dialyse, Holbæk Sygehus.

For yderligere oplysninger kontakt:

Daglig leder og Dialysesygeplejerske Pia Hasselsteen, Selvbetjent Dialyse, Holbæk Sygehus
på e-mail: phat@regionsjaelland.dk
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4.3

To eksempler på organisatorisk patientinddragelse

Organisatorisk patientinddragelse
Ved organisatorisk patientinddragelse inviteres
en eller flere patienter og eller pårørende ind i
beslutningsprocesser af betydning for udvikling og evaluering af den pågældende sundhedsorganisation. Patienter deltager på den
måde i projekter, råd eller udvalg, der er med

af pårørende og kommunikation mellem patient og sundhedsfagligt personale. Patientpanelets arbejde anvendes i mange henseender som
fx i klinikkens kvalitetsudvalg og som input i sygeplejegruppens drøftelser. Et nyt initiativ er, at
to patientrepræsentanter fra patientpanelet
deltager i introduktionen af nye medarbejdere i
klinikken hver måned. Opfølgningsarbejdet i
forhold til LUP-resultaterne bliver også kvalificeret gennem patientpanelet, som det fremgår
af nedenstående citat.
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til at udvikle eller evaluere indsatser indenfor
sundhedsvæsenet. Brugerundersøgelser er en

Vi så i LUP, at der var nogle kritikpunkter på vente-

anden form for organisatorisk patientinddra-

tid, men hvad er det så egentlig, der er galt? Hvis

gelse, hvor repræsentanter for patienter og

vi skal gå bagom de tal, vi får, hvad er det så, man

pårørende bidrager med ny viden om patient-

forstår ved ventetid?

perspektivet fx gennem interview eller spørge-

kologisk Klinik, Rigshospitalet.

Rehabiliteringssygeplejerske, On-

skemaundersøgelser (ViBIS.dk).

Patientpanel – en vej til inddragelse af
patienter
På Rigshospitalet har Onkologisk klinik siden
2012 haft et brugerråd, som klinikken i daglig
tale kalder et patientpanel. Patientpanelet består af seks repræsentanter, som er nuværende
eller tidligere patienter i Onkologisk Klinik. Herudover deltager en frivilligkoordinator fra Kræftens Bekæmpelse samt formanden for kvalitetsudvalget, en oversygeplejerske, en rehabiliteringssygeplejerske og en læge fra klinikken.
Patientrepræsentanterne er rekrutteret via opslag i klinikken og i Kræftens Bekæmpelses rådgivningscenter og frivillignetværk med en efterfølgende samtale. Patientrepræsentanterne er
sammensat, så de i videst muligt omfang repræsenterer forskellige diagnoser og patientforløb samt både mænd og kvinder. Patientpanelet mødes to timer hvert kvartal og er derudover involveret løbende vha. mailkorrespondance i forhold til feedback på konkrete
spørgsmål eller opgaver. Patientpanelet kommer med direkte feedback på fx indhold af informationsmateriale og hjemmesider, men deltager også i drøftelser om ventetid, inddragelse

Brugerråd
Et brugerråd er et forum, hvor personale fra sygehuset jævnligt mødes med patienter (og evt.
pårørende) for at have en dialog om forskellige
emner og problemstillinger relateret til behandlingen af patienter. Patienterne kan både give deres perspektiv på overordnede emner (fx inddragelse af pårørende), men kan også løse mere
konkrete opgaver (fx give feedback på informationsmateriale til patienter). Et brugerråd kan derved fungere som et høringsorgan, eksempelvis
når ledelsen på sygehuset skal træffe beslutninger og arbejde med nye arbejdsgange, nyt informationsmateriale, ny indretning af hospitalet eller med initiativer til at højne patientsikkerheden.
Brugerrådet bliver ikke kun hørt, men kan også
selv fremlægge forslag til nye initiativer på sygehuset. Med et brugerråd får sygehusene patienternes blik på praksis i organisationen og indsigt i,
hvad patienterne prioriterer. Patienterne har erfaringer, som personalet ikke har, og kan se problemer og løsninger, som personalet ikke kan se.
Et brugerråd kan derfor bl.a. give patienternes
bud på, hvordan rutiner og arbejdsgange kan
ændres til det bedre set med deres øjne (Enhed
for Evaluering og Brugerinddragelse 2014).
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Udover at inddrage patienterne ved hjælp af
patientpanelet har Finsencentret, som Onkologisk Klinik er en del af, to patientrepræsentanter med i en styregruppe for deres patientinddragelsesprojekt Planetree (læs mere på
www.planetree.dk). Styregruppen mødes hver
anden måned. Du kan se en film om arbejdet
med Planetree her:
http://www.patientoplevelser.dk/metode-inspiration/film-

I rapporten ”At få andre øjne på – erfaringer
med brugerråd på hospitaler i Region Hovedstaden” og i guiden ”Brugerråd – Derfor og
sådan” kan du læse mere om forskellige erfaringer med at arbejde med brugerråd samt få
gode idéer til, hvordan du kan oprette et brugerråd (Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, 2013A og Enhed for Evaluering og
Brugerinddragelse 2014).

patient-paaroerendeinddragelse-praksis

For yderligere oplysninger kontakt:

Oversygeplejerske Jytte Ørsted, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet på e-mail:
jytte.oersted@regionh.dk
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Debriefingmøder med udskrevne patienter
En anden form for organisatorisk patientinddragelse er såkaldte Debriefingmøder på Ortopædkirurgisk afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Formålet med at afholde møderne er at sikre et højt kvalitetsniveau på afdelingen. Ledende overlæge Arne Borgwardt fortæller om den indstilling, de har til patienterne.
Det hele handler om opfattelse og holdning. Man
bliver nødt til at have den indstilling, at vi er til for

Afdelingens LUP-resultater ligger over gennemsnittet på næsten alle spørgsmål, og siden oprettelsen af Debriefingmøderne har afdelingen
oplevet et markant fald i patientklager således,
at de nu ingen patientklager har.
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Du kan se en film om Debriefingmøderne her:
http://korturl.dk/5oh

Du kan læse et interview med ledende overlæge Arne Borgwardt her:
http://vibis.dk/interview-om-brugerinddragelse/femspoergsmaal-til-arne-borgwardt

patienten. Selv om det kan lyde banalt, så er det
helt fundamentalt.

Ledende overlæge, Ortopædkirurgisk

afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

To gange om ugen mødes 10-15 nyligt udskrevne patienter og eventuelt pårørende med den
ledende overlæge samt en til tre ansatte fra Ortopædkirurgisk afdeling. Møderne planlægges
så vidt muligt således, at patienterne alligevel
skal ind og have fjernet deres sting fra operationen. Møderne tager udgangspunkt i et oplæg
med bl.a. resultater fra forskellige spørgsmål fra
LUP, som patienterne drøfter ud fra deres egne
oplevelser i afdelingen. Patienterne bliver opfordret til at fortælle om både gode og dårlige
oplevelser i forbindelse med deres ophold i afdelingen. Ved at lytte til patienterne får afdelingen et godt indblik i, hvordan deres arbejde
og organisering fungerer set fra patientens perspektiv. Herudover inddrages patienterne systematisk i kvalitetsudviklingen, og patienter og
sundhedsfagligt personale er dermed mere ligestillede.

For yderligere oplysninger kontakt:

Ledende overlæge Arne Borgwardt, Ortopædkirurgisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital på e-mail: arne.borgwardt@regionh.dk

Det giver en kultur med høj grad af ligeværdighed.
Ledende oversygeplejerske, Ortopædkirurgisk afdeling, Frederiksberg og Bispebjerg Hospital.
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5 Den akut indlagte patient
Generelt er akut indlagte patienter markant
mere negative i deres LUP-besvarelser sammenlignet med planlagt indlagte patienter. Det
er en forskel, vi har kunnet dokumentere siden
2009 (Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2013B og 2015B). I dette temaafsnit vil vi se
nærmere på, hvilke erfaringer der ligger til
grund for de akut indlagte patienters LUPbesvarelser, og hvordan det er muligt at sikre
gode indlæggelsesforløb for de patienter, der
kommer akut til sygehuset.
Organiseringen med fælles akutmodtagelser på
sygehusene er stadig relativt ny. Derfor er det
interessant at sætte fokus på patienternes oplevelser af forløbet, hvor de typisk kommer ind
via akutmodtagelsen og eventuelt senere overflyttes til en anden specialafdeling eller forbliver i akutmodtagelsen under hele deres indlæggelse. Der er dog også patienter, som går
uden om akutmodtagelsen, og hvor den akutte
indlæggelse sker direkte på specialafdelingen.
Det kan eksempelvis være hjertepatienter eller
børn, som kommer direkte til specialafdelinger.
Patientens akutte situation kan være præget af
uvished, angst og smerter. Det er derfor væsentligt at være opmærksom på, hvad der har
betydning for patienter i denne situation, og
hvordan personalet kan tage hånd om og sikre
trygge indlæggelsesforløb for akutte patienter,
der måske har det dårligt i starten af forløbet.

Hvad er en fælles akutmodtagelse*?
Akutmodtagelser er selvstændige afdelinger
med egen ledelse, som typisk har døgnåbent.
Personalegruppen er oftest sammensat af personale, der er ansat i akutmodtagelsen (sygeplejersker og akutlæger), og personale der er
ansat i specialafdelingerne med vagter i akutmodtagelsen.
Akutmodtagelsen har både ambulante og indlagte patienter. Patienter kan være indlagt op
til 48 timer, inden de overflyttes til en specialafdeling/stamafdeling eller udskrives. Det betyder, at en stor del af de akutte patienter, der
tidligere har været korttidsindlagte på specialafdelingerne, nu udskrives direkte fra akutmodtagelsen.
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, CT-scanning og akutte operationsfaciliteter (Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2016).
*Fælles akutmodtagelser benævnes forskelligt i regionerne, eksempelvis går de også under betegnelserne akutmodtagelse, akutafdeling og skadestue
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5.1

Akut indlagte patienter i følge
LUP

I spørgeskemaet til akut indlagte patienter omhandler de første spørgsmål patientens ankomst til sygehuset og det, der sker i starten af
forløbet.

Se også LUP Akutmodtagelse
Der er de seneste år skrevet temaafsnit om den
akut ambulante patient i LUP Akutmodtagelse
2014 og 2015 både om patientkommentarerne i
spørgeskemaet og om smertelindring (Enhed for
Evaluering og Brugerinddragelse 2015C og

LUP-spørgsmål til akut indlagte patienter

2016).

om starten af indlæggelsesforløbet
1. Oplevede du, at det gik hurtigt, fra du ankom
til sygehuset, til du blev tilset af en sygeplejerske
eller en læge?
2. Blev du ved ankomsten informeret om, hvad
der skulle foregå ved starten af din indlæggelse?
3. Tilbød personalet at informere dine pårørende
om din situation, hvis du var alene ved ankomsten til sygehuset?
4. Spurgte personalet ind til dit forbrug af medicin, da du ankom til sygehuset?
6. Skriv venligst her, hvis du har kommentarer til
modtagelsen eller forslag til forbedringer: (tekstfelt).

I 2012 indeholdt LUP-rapporten et temaafsnit
om forskelle i oplevelser og vurderinger mellem
akut indlagte patienter og planlagt indlagte patienter. Sammenlignet med planlagt indlagte
patienter, har de akut indlagte patienter ikke
samme muligheder for at forberede sig mentalt, vidensmæssigt eller praktisk på deres indlæggelse. Tilsvarende har sygehuset heller ikke
samme muligheder for at være forberedt på
den enkelte patient, om end sygehuset kan have et veltilrettelagt beredskab til akutte indlæggelser. Forskellene mellem akut og planlagt
indlagte patienters oplevelser og vurderinger er
størst ved spørgsmål, der behandler første del
af indlæggelsesforløbet. Forskellene bliver mindre, i takt med at spørgsmålene omhandler forhold længere henne i indlæggelsesforløbet,
men den fortsætter med at gøre sig gældende
(Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse
2013B).

I dette tema om den akut indlagte patient går vi
i dybden med ankomstsituationen og den første del af forløbet for den akut indlagte patient.
Fokus er på spørgsmål 1 (Ved ankomst tilses patienterne hurtigt af en sygeplejerske eller læge)
og spørgsmål 2 (Ved ankomst informeres patienterne om, hvad der skal foregå i starten af
indlæggelsen).
I temaet forsøger vi at blive klogere på patienternes oplevelser, behov og ønsker i starten af
forløbet ved at se på, hvad de akut indlagte patienter skriver i kommentarfeltet omkring modtagelsen (spørgsmål 6). Derudover er afsnittet
suppleret med sundhedspersonalets perspektiv
på, hvorfor patienterne oplever den akutte indlæggelse, som de gør, og hvad der kan gøres for
at imødekomme patienternes behov og forbedre deres oplevelser.
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5.2

Gennemgang af kommentarfelter

I alt har 8.825 akut indlagte patienter skrevet i
kommentarfeltet om modtagelsen. Heraf er
1.959 kommentarer skrevet i hånden på papirskema, og 6.886 er skrevet som elektroniske
besvarelser. Vi har gennemgået et tilfældigt udsnit af de elektroniske patientkommentarer, i
alt 761.
Vi har set på kommentarfeltet i sammenhæng
med, hvad patienterne svarer på spørgsmål 2
(Blev du ved ankomsten informeret om, hvad
der skulle foregå ved starten af din indlæggelse?). Der er en overvægt af de patienter, der
har skrevet noget i kommentarfeltet, som i
spørgsmål 2 har anvendt en af svarkategorierne
”I meget høj grad”, ”I høj grad” og ”I nogen
grad” i forhold til svarkategorierne ”I ringe
grad” og ”Slet ikke”. Vi har dog gennemgået et
ligeligt antal kommentarer fra patienter med
svar i alle fem svarkategorier.

Det hedder akut modtageafdeling, men det virker
som om, at personalet er ligeglad med akutpatienten og ikke forstår meningen af det akutte.

Akut

indlagt patient

En del af patienterne er henvist fra egen læge
med mistanke om alvorlig sygdom og er eventuelt blevet kørt til sygehuset i taxa eller ambulance. Her oplever de, at blive bedt om at vente, og særligt i denne situation er det vanskeligt
for patienterne at acceptere ventetiden.

Han [vagtlægen] sagde, at jeg formentlig havde en
blodprop i hjernen. Jeg kom direkte igennem vagtlægen og over i akutmodtagelsen. I fem timer sidder min
mand og jeg i venteværelset, uden der sker noget
som helst. Jeg har voldsomt ondt i hovedet og spørger flere gange, men vi får at vide, at de har meget
travlt (…) Hvis det havde været en blodprop, havde
jeg været død med den ventetid. Akut indlagt patient

Generelt skriver patienterne med positive
kommentarer ikke så meget, ud over at de har
været tilfredse. Således er der mest læring at
hente i de mere negative kommentarer, hvorfor
mange af disse er fremhævet i det følgende.
Det kan derfor være et uforholdsmæssigt negativt billede, der tegner sig.
Kommentarerne er analyseret ved, at indholdet
i kommentarfelterne er kategoriseret i overordnede temaer.
Patienterne oplever at vente på lægen
En relativt stor andel af patientkommentarerne
handler om, at patienterne oplever lang ventetid, før de bliver tilset af en læge. Ofte er der
tale om flere timer. Patienterne forventer hurtigt at blive tilset af en læge, når de kommer ind
på et sygehus og finder det frustrerende at
skulle vente. Det er særligt, hvis de ikke kan se
nogen grund til det, fordi der fx ikke er andre
patienter i venteområdet. Flere af patienterne
er uforstående over for at skulle vente, når de
netop er blevet indlagt akut. En patient skriver:

Når patienterne bliver tilset af en læge på sygehuset, oplever flere af dem at få gentaget det,
som den henvisende læge allerede har sagt timer forinden. Her er der flere patienter, der
udtrykker ærgrelse over, at den undersøgelse
eller behandling, som den henvisende læge har
vurderet relevant, ikke bliver igangsat, fordi de
først skal vurderes af en læge på sygehuset.
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Hvorfor bliver jeg ikke sendt til scanning med det
samme, når nu der er mistanke om betændelse i
galdeblæren eller galdesten? Hvorfor kommer jeg
først til tirsdag [dagen efter] kl. 11.00 og får svar kl.
15.45, så vi skal vente til onsdag med at få fjernet
galdeblæren? Total spil af min og jeres tid.

Akut

indlagt patient

I enkelte patientkommentarer skriver patienterne, at de vurderer, at ventetiden havde afgørende betydning for udfaldet af deres sygdom.
En patient med blindtarmsbetændelse skriver
eksempelvis, at han oplevede, at blindtarmen
revnede i løbet af de i alt 12 timers ventetid, fra
han henvendte sig til vagtlægen, til han blev
opereret på sygehuset, hvilket medførte tre dages efterfølgende indlæggelse med antibiotika.

Se rapporten for LUP Akutmodtagelse 2015,
hvor der er et tema om smertelindring til akut
ambulante patienter, som også indeholder cases til inspiration (Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse,2016):
http://patientoplevelser.dk/lup/lupakutmodtagelse
Andre patienter skriver, at de oplevede angst
og utryghed i starten af deres forløb, eksempelvis fordi, at de ikke kunne få luft. Her er det vigtigt for patienterne, at personalet hurtigt tager
hånd om deres situation i den akutte fase, når
de er bekymrede for deres eget helbred.

Det kunne være rart, at der kom en sygeplejerske
med det samme, når man blev indlagt igennem akutmodtagelsen. Man har jo en idé om, at man kan ligge
og dø, inden der kommer nogen og ser, hvor alvorligt

Smerter, angst og utryghed præger patienternes ventetid
Mange af patienterne har smerter, når de
kommer akut til sygehuset og oplever derfor, at
det er svært at holde ventetiden ud. Flere patienter skriver om situationer, hvor de har haft
brug for smertelindring, men at der er gået lang
tid, før de har fået noget mod smerterne, hvilket de ikke har været tilfredse med.

Jeg spurgte flere gange efter noget smertestillende,
og det kom først efter ca. 1,5 time. Akut indlagt patient

det kunne være. Akut indlagt patient

Patienterne har behov for hvile, mad og
drikke i ventetiden
Patienterne har forskellige behov i ventetiden.
Eksempelvis skriver nogle patienter, at de havde behov for at ligge ned pga. smerter, svimmelhed og træthed. Det er dog ikke alle steder,
patienterne har haft mulighed for det. Nogle
patienter fortæller, at de har måttet sidde eller
ligge på hårde stole, eller at de på grund af
pladsmangel ikke har fået en stol.
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Jeg oplevede, at der ikke var siddeplads i venteværelset, da jeg kom dertil, og måtte derfor sidde i vinduskarmen. Jeg måtte vente i ca. 6½ time på at få en

Derudover mangler patienterne information
om årsagen til ventetiden samt informationer
om, hvad de venter på.

seng at ligge i. Jeg kom ind med voldsom svimmelhed, så det var meget ubehageligt at skulle sidde op i
så lang tid. Akut indlagt patient

Nogle patienter har fået tilbudt en seng, men
har oplevet, at de ikke havde mulighed for ro og
hvile på grund af støj. Endelig er der patienter,
som skriver, at det er vigtigt løbende at blive
tilset i ventetiden eller have mulighed for at
kunne tilkalde hjælp eksempelvis til toiletbesøg.
I mange af patientkommentarerne skriver patienterne, at de savnede at få tilbudt noget at
spise og drikke i ventetiden. Det gælder særligt
patienter, som venter længe, eller som ikke
ved, hvor længe de skal vente.

Patienterne efterlyser bedre information
om, hvad der skal ske
Mange af patientkommentarerne handler om,
at patienterne har oplevet at mangle information om, hvad der skulle ske med dem i starten af
deres indlæggelse. Nogle patienter oplever det
kaotisk og som om, at personalet heller ikke
ved, hvad der skal ske med dem. Flere patienter
ønsker bedre information om de undersøgelser
og behandlinger, der igangsættes, samt oplysninger om, hvorfor personalet gennemfører de
undersøgelser og behandlinger, som de gør.

Der blev lavet nogle undersøgelser ret hurtigt i løbet
af de første to timer, men det var undersøgelser, som
Jeg kunne ikke få noget mad på trods af, at jeg var

jeg ikke var blevet informeret om, som om det var

sulten og havde været der i ca. fem timer

standard eller rutineundersøgelser. Men det kan jeg

Akut indlagt

patient

som patient af gode grunde ikke vide noget om, når

Patienterne oplever, at der som minimum bør
være mulighed for at få vand og for at købe
mad. Flere patienter skriver, at de var afhængige af at have pårørende med, som kunne hente
mad til dem.

jeg kommer på afdelingen. Jeg manglede i den grad
information, inden de gik i gang med de undersøgelser. Akut indlagt patient

Patienterne kender ikke tidshorisonten
for deres venten
En stor del af patientkommentarerne handler
om, at patienterne ikke ved, hvor længe de skal
vente. Mange efterspørger information om,
hvad den forventede ventetid er, så de ikke
tror, at de er blevet glemt, og så de ved, hvad
de kan regne med. En patient undrer sig over,
at personalet ikke kan give en pejling af, om
ventetiden fx er en halv time eller 6 timer.

Bare en retningspil på ventetiden er guld værd, når
man er syg og nervøs. Akut indlagt patient

En patient giver et eksempel på at have oplevet
at føle sig godt informeret undervejs om, hvad
personalet foretog sig.
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Jeg blev modtaget på traumecentret efter at være
påkørt af bilist. Jeg er fuld af beundring over den måde, alle agerede på. Alle vidste præcis, hvad der skulle gøres. Det gik hurtigt med at få klippet tøjet op. Der
blev lagt en venflon, og jeg fik smertestillende, selvom jeg ikke bad om det. Jeg blev hele tiden orienteret
i små, korte sætninger. Personalet sagde ”jeg hedder” og ”Jeg gør lige det og det”. Det var topprofessi-

God kommunikation øger ifølge patienterne deres oplevelse af tryghed. Det gælder også information omkring, hvilket forløb patienterne
kan forvente. Patienterne efterspørger løbende
information om, hvad udsigterne er i forhold til
forløb og tidshorisont. I de situationer, hvor patienterne har pårørende med, efterspørger de
også mere information til de pårørende.

onelt. Akut indlagt patient

Opmærksomhedspunkter på baggrund af patientkommentarerne
I starten af forløbet er det vigtigt for de akut indlagte patienter, at:
 Der ikke er unødig ventetid på at blive tilset af en læge.
 Blive informeret om årsag til ventetid.
 Blive informeret om, hvad den forventede ventetid er.
 Ventetid til undersøgelse og behandling er kort, hvis patientens tilstand vurderes at være kritisk.
 Der er mulighed for at få smertelindring i ventetiden.
 Personalet tager hånd om patienter, som oplever angst og utryghed.
 Der er mulighed for at ligge ned i ventetiden.
 Der er mulighed for at få noget at drikke og spise i ventetiden.
 Blive informeret om, hvilke undersøgelser og behandlinger der igangsættes.
 Blive informeret om, hvorfor de aktuelle undersøgelser og behandlinger igangsættes.
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5.3

Sundhedspersonalets
perspektiv

Vi har talt med syv sygeplejersker6 med henblik
på at få deres perspektiver på patienternes oplevelser af ventetid og information i starten af
den akutte indlæggelse. Vi har spurgt ind til deres bud på forklaringer på patienternes oplevelser, hvilke udfordringer de kan pege på, og hvilke muligheder de ser i forhold til, hvordan
sundhedspersonalet kan imødekomme patienternes behov og give bedre patientoplevelser.
Hvorfor patienterne oplever, at ventetiden kan være lang
Interviewpersonerne kan godt genkende, at patienterne nogle gange venter længe og ikke altid ved, hvorfor de venter. En af årsagerne til, at
patienterne kan opleve ventetiden som særlig
lang, kan ifølge interviewpersonerne være, at
patienterne er bange og forskrækkede i den
akutte situation.

samlet, end hvis vi skal håndtere patienter, der er
blevet for utålmodige.

Ledende

oversygeplejerske,

Akutmodtagelse.

Patienterne kan have urealistiske forventninger til, at personalet står klar
Det er interviewpersonernes oplevelse, at patienterne nogle gange kommer med urealistiske
forventninger til, hvor hurtigt de kan få hjælp.
Det kan eksempelvis være patienter, der er
henvist fra egen læge.
Der er et stort forventningspres. Især hvis egen
læge har sagt, at nu kommer du ind på neurologisk
afdeling, og de står klar til at undersøge dig lige
med det samme. Det kan være svært at forklare,
at der også er andre patienter. Patienterne forventer, at vi står en hel hær klar til dem.

Afdelingssyge-

plejerske, Neurologisk afdeling.

Med hensyn til at fortælle patienterne, om årsagen til ventetid er det forskelligt, i hvilken
grad interviewpersonerne oplever, at afdelingerne lykkes med det. Nogle mener, at de kunne blive bedre til at give information, mens der
på andre afdelinger har været stort fokus på fx
at informere om, at der kan være andre patienter, som er mere syge, og som personalet er
nødt til at tilse først.
Interviewpersonerne oplever, at patienterne
har nemmere ved at acceptere ventetiden, hvis
de ved, hvorfor de venter, og hvad den forventede ventetid er, så de ikke tror, at de er blevet
glemt.
Jeg anerkender, at der kan være travlt, men det er
en god investering, når man har travlt at komme
ud og informere patienterne. Det tager kortere tid

6

Der er foretaget telefoninterview med afdelingssygeplejersker
og ledende oversygeplejersker fra Region Hovedstaden, Region
Sjælland, Region Syddanmark og Region Midtjylland. Sygeplejerskerne repræsenterer forskellige typer afdelinger: tre akutmodtagelser, en børnemodtagelse, en kirurgisk afdeling, en neurologisk afdeling og en endokrinologisk afdeling.

Virkeligheden på sygehusene er imidlertid ikke
sådan, at personalet står klar og venter på, at
patienterne kommer. Derfor påpeger interviewpersonerne, at det er vigtigt at afstemme
forventninger med patienterne omkring eventuel ventetid i den første kontakt. Interviewpersonerne oplever derudover at være afhængige
af deres samarbejdspartnere i praksissektoren i
forhold til at få skabt et realistisk forventningsbillede hos patienterne om, hvorvidt der kan
være ventetid.
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Det akutte kan ikke planlægges
En generel udfordring, som interviewpersonerne nævner, er de akut indlagte patienters karakter af netop at være akutte. For sundhedspersonalet betyder det, at de akut indlagte patienter kommer uforudset og skal passes ind i
et ellers fastlagt program. Det kan både være
en udfordring på den afdeling, hvor patienten
befinder sig, og de afdelinger, som personalet
skal samarbejde med.

at de venter længe, er, at patienterne ikke ved,
at de ikke blot venter. Der kan foregå aktiviteter, som patienterne ikke er bekendt med.
Vi skal informere om, at det tager tid at analysere
blodprøver, og at lægen skal se på det, og så
kommer han. Det er noget med at få italesat, at
selvom lægen ikke er ved patienten, så foregår der
mange processer, hvor patienten er i flow.

Afde-

lingssygeplejerske, Akutmodtagelse.

Vi skal nogle gange have andre faggrupper ind
over, laboranter og anæstesien, så der ligger
noget planlægning bagved. Det ser patienterne
ikke. De er bange og kan godt have fornemmelse
af, at der ikke sker noget. Udfordringen er, at det

Et konkret eksempel illustrerer, hvordan undersøgelses- eller behandlingstid for patienten kan
opleves som ventetid, hvis patienten ikke bliver
informeret godt nok.

akutte skal ind i et planlagt program. Anæstesien
har et dagsprogram, og så skal det akutte stoppes

Vi havde en patient, som kom ind og skulle

ind et eller andet sted, når anæstesien har plads.

overvåges med telemetri. Han skulle gå med den

Sygeplejerske, Endokrinologisk afdeling.

et døgns tid, men vi fik ikke fortalt hvorfor. Han
troede, at han gik herinde og ventede i et døgn

Udfordringen betyder, at der nogle gange er
uundgåelig ventetid for de akutte patienter.
Her påpeger interviewpersonerne vigtigheden
af at få fortalt patienterne, at en undersøgelse
eksempelvis er bestilt, og hvor lang tid patienten kan forvente at skulle vente.
Undersøgelsestid kan for patienterne opleves som ventetid
Interviewpersonerne peger også på, at en forklaring på patienternes oplevelse af,

uden mening og blev ret irriteret.

Ledende oversyge-

plejerske, Akutmodtagelse.

Interviewpersonerne nævner også eksempler,
hvor de er nødt til at gentage undersøgelser for
at se, om der sker en udvikling i patientens tilstand over tid. Her fortæller interviewpersonerne ligeledes, at det er væsentligt, at personalet får informeret patienten om, hvorfor de
laver samme undersøgelse igen, så patienten
47

Den akut indlagte patient

ikke blot tror, at der er tale om fejl eller dårlig
koordinering, og at patienten spilder sin tid.
Der er nogle ting, som med tiden bliver så
indlysende

for os [personalet], at man kan

glemme at fortælle patienterne det.

Oversygeplejer-

ske, Kirurgisk afdeling.

gelsen.

Interviewpersonerne kommer med nogle bud
på, hvordan sundhedspersonalet kan håndtere
det faktum, at patienterne ikke nødvendigvis er
modtagelige for informationen, når personalet
giver den. Eksempelvis nævner interviewpersonerne, at det kan være nødvendigt at gentage
information for patienterne, at informere pårørende, således at der er flere til at modtage og
forstå informationen, og at efterprøve, om patienten og de pårørende har forstået budskabet.
Man kan jo prøve at få forældrene til at berette om
det - altså om de har forstået, hvorfor de skal blive
her. At få dem til at sætte ord på, så man kan høre, om de har fået fat i det, som vi forsøger at sige
til dem. Afdelingssygeplejerske, Børnemodtagelsen.

På nogle af interviewpersonernes afdelinger er
der også et fokus på information i overgangene
mellem afdelinger, således at patienter og pårørende er klar på, hvad der skal ske i den
nærmeste fremtid og hvorfor.
Vi fokuserer meget på, at selve overleveringen til
en

ny

afdeling

foregår

i

samarbejde

med

forældrene. Så når vi afgiver en rapport og
fortæller om planen – hvorfor det her barn nu skal

Hvorfor patienterne ikke ved, hvad der
skal ske med dem
Interviewpersonerne oplever, at patienter og
pårørende kan opleve mangelfuld information
om, hvad der skal ske, fordi de nogle gange får
informationen på tidspunkter, hvor de ikke er
modtagelige for den.
Vi kan være nok så gode til at informere, men hvis
ikke forældrene lige er der, hvor de er i stand til at
høre efter, så har de lukket ned for hørelsen, fordi
de er optaget af noget andet, og de er skræmte
over, at de

overhovedet sidder herude

børneafdelingen.

på

Afdelingssygeplejerske, Børnemodta-

overflyttes til jer – så hører forældrene det også.
Og det er det, der er meningen, at de ligesom er
involveret og dermed ved, hvorfor de egentlig skal
blive her, og hvad planen er det næste døgns tid.
Afdelingssygeplejerske, Børnemodtagelsen.

Patienter og sundhedspersonale taler
ikke altid samme sprog
En årsag til, at patienterne ikke føler sig godt
nok informeret om, hvad der skal ske, kan være, at patienterne ikke altid forstår de beskeder,
de får. Interviewpersonerne påpeger, at personalet på sygehusene nogle gange taler i et
sprog, som patienterne ikke forstår. Det kan
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være sundhedsfagligt sprog med latinske betegnelser, forkortelser mv.
Vi er nødt til at anerkende, at de skal rumme så
Vi skal være gode til at forklare hvad det er for en

meget i forvejen i den stressede situation.

scanning, patienten skal til. Eksempelvis bliver

jerske, Endokrinologisk afdeling.

Sygeple-

nogle patienter forvirrede, hvis vi siger, at de skal
ultralydsscannes, for de forbinder det med scanning af gravide. Vi skal passe på, at det ikke bliver
for indforstået.

Ledende oversygeplejerske, Akutmodta-

gelse.

Interviewpersonerne fremhæver, at de gør meget for at tilpasse kommunikationen individuelt
til patienter i mere kritiske situationer, således
at de eksempelvis formulerer sig kort og præcist og ikke går for meget i detaljer.

Hold det enkelt og overskueligt
Interviewpersonerne er meget opmærksomme
på at holde kommunikationen og processerne
så simple som mulig i de mere alvorlige tilfælde, hvor akut indlagte patienter kan være bange og stressede. Det handler eksempelvis om,
at der ikke er for meget personale involveret,
som patienten skal forholde sig til. Det kan være vigtigt, at der kun er én sygeplejerske, som
har kontakten.

Det er vigtigt at dosere informationen, fordi det er
deres liv, det drejer sig om. Hvis jeg begynder at
fortælle: ”Jamen lægen han skal lige gå stuegang,
og så har han lige fem telefoner, og ind imellem så
skal han også lige se dine blodprøver” Det har de
ikke brug for. De har brug for at vide, at lægen er
på vej, han ved du er her, og de blodprøver, der
bliver taget, dem sørger jeg for, at han ser så
hurtigt som muligt.

Sygeplejerske, Endokrinologisk afde-

ling.

Anbefalinger på baggrund af interview med sundhedspersonale
Det er vigtigt, at sundhedspersonalet:
 Ved ankomsten informerer patienterne om den estimerede ventetid til at blive tilset af en læge samt

årsagen til ventetiden.
 Forventningsafstemmer med patienterne omkring eventuel ventetid i den første kontakt.
 Informerer om de bagvedliggende processer, som patienterne ikke kan se og derfor kan opleve som

ventetid.
 Informerer patienterne om, hvornår de kan forvente, at undersøgelser og behandlinger igangsættes,

samt hvordan de skal gennemføres, og hvor lang tid de tager.
 Er opmærksomt på, at informationer om undersøgelser og behandlinger ikke blot bliver givet til

patienterne, men også forstået.
 Forklarer faglige udtryk på en måde, som patienterne kan forstå.
 Er opmærksomt på, at patienterne kan være stresset, og at der kun bør være få personaler involveret

samt kort og præcis kommunikation med patienterne.
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6 Overgange mellem sygehuse
Patienter udredes og behandles i stigende grad
på flere forskellige afdelinger og sygehuse. Det
er en konsekvens af den øgede specialisering i
sundhedsvæsenet og det faktum, at et stigende
antal patienter har en kronisk/langvarig sygdom
eller lider af flere sygdomme på samme tid
(Danske Regioner et al. 2015 A, Danske patienter 2012). I overgangene mellem forskellige afdelinger eller sygehuse vil ansvaret for patienten ofte skifte mellem de involverede afdelinger, hvilket kan være forbundet med udfordringer i forhold til kommunikation, placering af ansvar for patienten, utilsigtede hændelser og
problemer med overførslen af patientinformation (Siemens 2011, Ortved 2014, Kræftens Bekæmpelse 2011 og 2012). Bagvedliggende årsager til nogle af disse udfordringer i patientovergange mellem sygehuse er bl.a. afvigelse fra
retningslinjer, infrastruktur og IT (Ortved M
2014) International litteratur peger på, at der
fortsat mangler viden om, hvilke tiltag, der kan
støtte op om bedre og sikre patientovergange
(Foster S. & Manser T. 2013). Set fra et patientperspektiv er der en større andel af kræftpatienter, der oplever en fejl, hvis de har et udredningsforløb, hvor flere sygehuse er involveret
sammenlignet med patienter, der udredes på få
sygehuse (Kræftens Bekæmpelse 2011).

hed. Indførslen af kontaktpersonordningen og
forløbskoordinatorer for fx kræftpatienter er
igangsat de seneste årtier for at give patienterne et godt tilrettelagt forløb (Indenrigs- og
Sundhedsministeriet 2010, Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2013, Wulff C 2010).
Senest har Danske Regioner med afsæt i ”Borgernes Sundhedsvæsen” igangsat pilotprojekter
på udvalgte sygehuse omkring ”den behandlingsansvarlige læge/den tværgående patientansvarlige læge” for at sikre god tilrettelæggelse af patientforløb og øge patienternes tryghed
og kvalitet i behandlingen. ”Den tværgående

De flere overgange i udrednings- og behandlingsforløb stiller krav til sundhedsvæsenets organisering og den faglige indsats i forhold til at
sikre patienterne kvalitet, kontinuitet og tryg50
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patientansvarlige læge” skal tildeles patienter,
hvis behandlingsforløb går udover den enkelte
afdeling, og målet er derfor også at reducere
antallet af negative patientrapporteringer i
overgange mellem afdelinger, sygehuse og regioner (Danske Regioner et al 2015 A og B).
Omdrejningspunktet i dette tema er overgange
mellem forskellige sygehuse (matrikler) 7. Disse
overgange foregår ofte, når patienter har behov for særlig specialiseret behandling eller pleje, som tilbydes på et andet sygehus end det
patienten er tilknyttet (Kræftens bekæmpelse
2012). Temaet belyses igennem en patientfortælling, og cases med afdelinger, der arbejder
med at forbedre overgangen for patienter.

Forskellige typer af overgange
Overgange i et patientforløb mellem to sygehuse har forskellig karakter, idet der både
er akutte og planlagte overgange. Samtidig
kan overgangen foregå:
 Mens patienten stadig er indlagt.
 Mellem to planlagte indlæggelser.
 Mellem indlæggelse og ambulant besøg

(fx forundersøgelse/ kontrol).

7

Der er i temaet ikke fokus på overgange indenfor en afdeling mellem
personalegrupper eller på overgange mellem afdelinger indenfor
samme sygehus/ matrikel.
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6.1

Fokus på overgangsproblematikker i et patientforløb

I dette afsnit skal Pers patientforløb, der bygger
på et kvalitativt interview, give indsigt i, hvilke
oplevelser patienter kan have i overgange mellem sygehuse. Forløbet, der er illustreret i figur
4.1, er et akut indlæggelses- og udredningsforløb for akut tarmslyng, der strækker sig over tre
Figur 6.1

dage. Forløbet bliver en del af et længerevarende kræftbehandlingsforløb (ikke vist i figur),
da Per samtidig diagnosticeres med mavekræft.
Han er i kontakt med fire forskellige afdelinger
på to forskellige sygehuse og oplever både
akutte og planlagte overflytninger både mellem
afdelinger indenfor ét sygehus og imellem to
sygehuse.

Oversigt over Pers forløb
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I den følgende gennemgang af Pers patientforløb er fokus på, hvordan Per oplevede omstændighederne ved de to overflytninger, som
forgik mellem sygehuse. De øvrige overgange
mellem afdelinger indenfor samme sygehus beskrives ikke. Per har både haft positive og negative oplevelser i forbindelse med sit samlede
forløb, men hans oplevelser i relation til overgangene mellem sygehusene, er mindre tilfredsstillende. Pers patientforløb rummer derfor eksempler på mulige overgangsproblematikker, og idéer til, hvordan et ideelt forløb bør
være, så patienter oplever tryghed i overgange
mellem sygehuse.

Det besluttes, at Per skal overflyttes, men da
den akutte overflytning skal finde sted, oplever
Per, modsatrettet kommunikation fra personalets side om mulighederne for, at hans kone
kan køre med i ambulancen. Han er glad for at
have sin søn med, som afklarer situationen, da
Per selv er for påvirket af smerter.

Jeg fik at vide at i ambulancen, der kunne min kone ikke komme med, for der skulle være personale. De havde lige stået og fortalt min kone, at det
var meget kritisk, og at det kunne være jeg ikke
kunne klare overførslen. Til sidst fik hun lov, fordi

Den akutte overgang
Per henvender sig på akutmodtagelsen på Sygehus X med akutte mavesmerter, og personalet vurderer, at det er tarmslyng. Per oplever
efterfølgende, at personalet er indbyrdes uenige om, hvorvidt de vil operere ham på Sygehus
X, eller overflytte ham til og operere ham på
Sygehus Y. Lægerne giver på skift modsatrettede instrukser uden, at Per og hans pårørende
oplever, at de får ordentlig besked om situationen. Mens én læge får Per gjort klar til operation, da han ikke mener, at de kan nå at overflytte Per i tide, annoncerer en anden læge, at han
skal overflyttes straks. Per beskriver, at han i
stedet for gerne ville have haft direkte information om, hvad der skulle foregå, i stedet for at
overvære den faglige diskussion af, hvorvidt
han skulle overflyttes eller ej. Han følte, at tiden løb ud, hvilket gjorde ham nervøs og utryg,
da hans situation var meget akut.

min søn sagde: ”I kører ikke uden, at min mor er
med”. Det var personalet på sygehuset, der sagde,
at der ikke var plads, men falckmanden sagde:
”Hvad er problemet, vi flytter da bare rundt, selvfølgelig skal du med din mand”.

Jeg følte, at den tid de brugte inden jeg kom afsted, den var unødvendig i mit tilfælde. Jeg blev
mere og mere nervøs, da de begyndte at sige, at
det [operation] kunne de ikke. Det skulle vi slet ikke have overværet. Det gjorde mig utryg.
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Da Per ankommer til sygehuset, hvor han skal
opereres oplever han problemer med overførslen af sine journalinformationer mellem de to
samarbejdende sygehuse.
Jeg kom ned til Sygehus Y, men de vidste ikke,
hvad jeg skulle. Jeg havde ingen papirer, prøvesvar eller scanningsresultater med. Alt hvad der
var målt af temperaturer, og hvad jeg havde fået
[medicin], det var heller ikke med. De kom hen til
mig og sagde: ”De papirer, som du fik udleveret i
en brun kuvert, dem skal vi have”, men jeg havde
ikke fået udleveret noget. De fik fat på Sygehus X,
som blev ved med at påstå, at de havde udleveret
dem. Pludselig kom der én og sagde, at nu havde
de fået fat på én, der sagde, at papirerne var fun-

Hvad er vigtigt i overgange?
Pers usikkerhed i forbindelse med den planlagte overflytning, som kommer af, at han ikke
ved, hvad der skal foregå, og hvad formålet
med overflytningen er, understøttes af andre
patienters udsagn. Et kendetegn for medicinske
patienter, der skal overflyttes, er, at det vigtigt,
at personalet spørger dem, om de er klar til
overflytningen, og at de bliver inddraget i planlægning af overflytningen. Desuden er det vigtigt, at overflytning foregår uden unødig ventetid på transport og er så behagelig for patienten
som mulig. Når overflytningen sker, er det vigtigt, at personalet hjælper patienten med fx at
få patientens ejendele pakket, hvis det ikke er
muligt for patienten selv (Enhed for Evaluering
og Brugerinddragelse 2015A).

det”.

Den planlagte overgang
Efter operationen for tarmslyng, skal Per tilbage
til Sygehus X. Han er usikker og nervøs ved at
skulle tilbage, pga. de oplevelser han har haft,
hvor personalet er uenig om hans overflytning.
Han bliver informeret om overflytningen uden
yderligere forklaring, end at det er hans lokale
sygehus. Per ville gerne have haft mere information om, hvorfor han skulle flyttes og information om, hvad der fremadrette skulle foregå:

Læringspointer på baggrund af
Pers patientforløb
I forbindelse med overflytning af patienten, er det vigtigt at:
 Der ikke er uenighed om overflytning
foran patienten, da det gør patienten
utryg.
 Personalet overvejer, hvilke faglige

diskussioner patienten skal overhøre.
 Nærmeste pårørende kan køre med i

Da de fortæller mig, at jeg skal tilbage til Sygehus

ambulance ved akut overflytning.

X, så kunne jeg mærke på mig selv ”åh nej”. Hvis

 Journalinformation følger patienten i

nu lægen bare havde forklaret, hvorfor skal du til-

overflytningen, og patienten skal ikke

bage, hvad skal der foretages, det havde virkelig

være ansvarlig.

været rart. De kunne have informeret om, at jeg

 Patienten informeres om, hvad der skal

ikke skulle gennemgå noget udover en scanning,

foregå på det sygehus patienten flyttes

for at se om kræften havde bredt sig. Det havde jo

til.

været nemmere for mig i forhold til at falde til ro.

 Der er overlevering af ansvar for

patienten, så modtagende sygehus ved,
at patienten kommer og hvorfor
(tværgående behandlingsansvarlig
læge).
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6.2

Informationsfolder forbereder
forældre til indlagte børn på
overflytning

Børneafdeling A på Århus Universitetshospital
og Børneafdelingen på Regionshospitalet Herning har samarbejdet om en informationsfolder, der skal lette overgangen mellem de to
børneafdelinger for forældre til indlagte børn.
Mange af de børn, der bliver overflyttet til Regionshospitalet Herning har været akut indlagt
på Århus Universitetshospital, fordi barnet har
krævet særlig specialiseret behandling eksempelvis i forbindelse med en for tidlig fødsel. Typisk bliver børnene flyttet til Børneafdelingen i
Herning, når de er stabile igen.
Afdelingssygeplejerske Lisbeth Velling Andersen
fra Børneafdelingen i Herning har været med til
at udarbejde informationsfolderen, der omhandler den forestående overflytning og forholdende på deres afdeling. Folderen kan udleveres på børneafdelingen i Århus før forældrene og deres barn overflyttes for at forberede
dem på overflytningen. Idéen til folderen blev
grundlagt i forbindelse med, at personalet på
en temadag inviterede forældre til at fortælle
om bl.a. overgange i forbindelse med deres indlæggelse. Her ville personalet gerne høre mere
om, hvad forældrene havde oplevet, og hvad de
kunne tænke sig, havde været anderledes.

Afdelingssygeplejerske Pernille Karlskov fra
Børneafdelingen på Århus Universitetshospital
fortæller, at personalet kan anvende folderen i
samtalen med forældrene, idet de ofte oplever,
at forældrene er utrygge ved, at skulle overflyttes:

CASE
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Og den utryghed vil vi jo gerne prøve at tage hånd
om. De [forældrene] er bange for, at ekspertisen
ikke er på samme niveau i Herning, og at de ikke
kan det samme, fordi vi er et Universitetshospital. I
overflytningen [til Århus], der har de fået at vide, at
de skal hertil, for vi er specialisterne, og jeres barn
fejler noget særligt. Så det er med at få den vendt
om, at det kan de faktisk godt finde ud af i Herning.
Nu er barnet ved at være så stort, at det kan de
sagtens klare i Herning, så det er sådan en utryghed for det ukendte.

Afdelingssygeplejerske, Børneafde-

lingen, Århus Universitetshospital.

Det lagde kimen til spørgsmålet om, hvad vi egentlig gør for at få en god overgang. Vi havde herefter
en antropolog ansat, som gik rundt og lavede interview med forældre om, hvad der var godt, og
hvad der var mindre godt, og hvad de efterspurgte.
Der kom det også frem, at overgangen er skræmmende. Det at blive flyttet fra et specialisthospital,
selvom de med forstanden godt ved, at barnet har
det bedre. Mængden af apparatur er ikke så stor
her, som den er i Århus, og det kunne være
skræmmende. De sagde, at det kunne have lettet
det, hvis de havde haft en idé om, hvad det var for
en afdeling, de kom til.

Afdelingssygeplejerske, Børne-

afdelingen, Regionssygehuset Herning.

Fokus på ny fase og de fysiske rammer

Indholdet i foldere har fokus på at forberede
forældrene på, hvad de kan forvente i forbindelse med overflytningen. De skal forberedes
på, at overflytningen er et led i den proces, de
er i gang med at gennemgå, som bl.a. betyder,
at de ikke mere har brug for helt så specialise55
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ret pleje. Derfor informeres forældrene om, at
afdelingerne har forskellige tilgange til plejen
og behandlingen af deres barn. Lisbeth Velling
Andersen fra Børneafdelingen fra Regionshospitalet Herning beskriver overvejelserne omkring
indholdet i folderen:
Vi beskriver, hvordan det foregår på vores afsnit,
og at vi gerne vil i dialog med forældrene om, hvad
de har behov for. Vi prøver at forberede dem til, at
deres barn nu er så stabilt, at de trygt kan bo på et

Et godt kendskab til hinandens afdelinger etableres også i kraft af, at personalet besøger hinandens afdelinger i forbindelse med undervisning indenfor specialet. Det bevirker, at personalet kan se, hvordan afdelingerne tilrettelægger patienternes indlæggelser, og spørger ind til
procedurer og rutiner, der er forskellige. Personalet kan bruge den viden til at understøtte informationerne i folderen og dermed bedre forberede forældrene til en kommende overflytning.

regionshospital, og at de nu skal begynde at tænke på, at deres barn på et tidspunkt skal hjem.

Af-

Personalet kan sige til patienterne, at de har be-

delingssygeplejerske, Børneafdelingen, Regionssygehuset

søgt den anden afdeling og kender til, hvordan de

Herning.

gør. Hvis personalet siger, at de kan stå inde for
det, som der foregår i Herning, og kan fortælle

Derudover er der i folderen fokus på de fysiske
rammer bl.a. beskrives mulighederne for overnatning for forældrene, hvordan børnenes stuer og opholdsarealer er indrettet, besøgstider
mm. De fysiske rammer mellem afdelingerne er
forskellige, og personalet har oplevet, at det
kan være en udfordring for forældrene at vænne sig til nye rammer, når de er vant til, at det
fungerer på én måde.
Kendskab til hinandens afdelinger er vigtigt

Samarbejdet om informationsfolderen er forankret i en arbejdsgruppe, som rummer funktionsledelserne fra samtlige af regionens neonatalafsnit. Her er der et kontinuert fokus på
samarbejdet om patienterne på tværs af afdelingerne i regionen, og på at lære af hinanden.

hvad der foregår, det giver en vis tryghed for forældrene. Det er vigtigt, at vi har den respekt for
hinanden og omtaler hinanden positivt.
lingssygeplejerske,

Børneafdelingen,

Afde-

Regionssygehuset

Herning.

Et ønske fra afdelingens side er, at folderen
suppleres med en lille film, da Lisbeth Velling
Andersen ser det, som en god vej til at sikre, at
informationerne bliver set af forældrene. Informationsfolderen er tilgængelig via linket:
http://www.vest.rm.dk/siteassets/afdelinger/padiatriskafdeling/billeder-og-grafik/at-vare-patient/sengeafsnitc1_pjecer/pjece_velkommen-pa-c1-vi-glader-os-til-at-tage-imodjer-_-til-foraldre-som-overflyttes-med-deres-barn_born-fraskejby-til-herning.pdf

For yderligere oplysninger, kontakt:
Vi har det altid på dagsordenen på de tværfaglige
møder, hvordan vi letter overgangen. Vi har bl.a.
nedsat flere arbejdsgrupper omkring eksempelvis
amning og undervisning, sådan at vi gør det på
samme måde. Så får vi det gode fra hinanden –
det er meget givende. Vi prøver at lave fælles instrukser, fordi vi siger, at i et patientforløb, der skal

Afdelingssygeplejerske Lisbeth Velling Andersen, Børneafdelingen Regionshospitalet Herning, på e-mail: lisbeth.velling.andersen@
vest.rm.dk
Afdelingssygeplejerske Pernille Karlskov, Børneafdelingen, Århus Universitetshospital på email: pernkarl@rm.dk

patienterne have det samme tilbud både i Skejby,
Randers, Viborg og Herning

Afdelingssygeplejerske,

Børneafdelingen, Regionssygehuset Herning.

56

6.3

Fælles patienter mellem to matrikler på Sjællands Universitetshospital8

Med virkning fra 2015 fusionerede den daværende Mammakirurgiske Afdeling på Ringsted
Sygehus med den daværende Plastikkirurgisk
Afdeling på Roskilde Sygehus med oprettelse af
en fælles ledelse, men med en fortsat adskillelse på matrikler. Denne sammenlægning medfører, at et øget antal patienter gennemgår et forløb, som involverer overflytning mellem Brystkirurgiskafsnit i Ringsted og Plastikkirurgisk Afdeling i Roskilde. Det drejer sig primært om
kvinder med specifikke brystkræftsformer, som
ikke kan opereres på brystkirurgisk afsnit. Når
den indledende ambulante udredning er foretaget på Brystkirurgisk Afsnit, bliver de overflyttes til Plastikkirurgisk Afdeling til det operative
indgreb. Som oftest afsluttes forløbet med en
ambulant opfølgning på Brystkirurgisk Afsnit.
Ledelsesmæssig fokus

Med den fælles ledelse er der kommet et fornyet og fælles fokus på at optimere forløbet og
herunder overflytningen mellem afsnittene for
patienterne. Ledende oversygeplejerske Karen
Marie Ledertoug fra Plastikkirurgisk Afdeling på
Sjællands Universitetshospital fortæller om
processen og vigtigheden af den ledelsesmæssige forankring:

CASE
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Den fysiske adskillelse på to matrikler giver
udfordringer

Selvom den fælles ledelse er en fordel for at
sikre overgangen i patienternes forløb, er der
udfordringer, fordi det er et forløb mellem to
fysisk adskilte sygehuse. Informationerne er
eksempelvis ikke på samme måde tilgængelige i
de elektroniske systemer. Her kræver det stor
opmærksomhed at få adgang til alle de rette
patientinformationer.
Det, der er vigtigt, når det handler om sådan en
overgang, det er, at det er den rigtige patient, der
kommer op til os. Vi skal sikre, at vi får de rigtige
patientoplysninger, at det er det rette journalmateriale, som vi har til rådighed, at anæstesiskemaet
er, som det skal være, og om vi har overblikket
over ordinationerne, så vi ikke kommer til at gøre
noget forkert. Hvis det er indenfor det samme fysiske sygehus, så ligger informationerne med det
samme i systemet, som vi kan tilgå. Fra Ringsted
kan de ikke lægge det i det system, så vi skal gøre
anæstesien opmærksom på, at den her patient
kommer fra Ringsted, og så har de et andet system, hvor de kan søge oplysningerne. Så der er
større udfordringer med at samle og sikre, at det er
de rigtige patientinformationer, der er tilgængelige.
Afdelingssygeplejerske, Plastikkirurgisk Afdeling, Sjællands
Universitetshospital.

Den fælles ledelse, som er kommet ved fusioneringen, gør, at der har været et fornyet fokus på at
sikre overgangen. Før da to afdelinger skulle tage
et ansvar, så var der større mulighed for, at det
svipsede. Nu er der kommet en entydig ansvarsplacering. Det er blevet vores overordnede ansvar
at sørge for patientsikkerheden, og at retningslinjerne er tilvejebragt.

Afdelingssygeplejerske, Plastikki-

rurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

I forhold til sygeplejen har de to afsnit elektroniske systemer, der ”taler sammen”. Det er dog
en udfordring, at få personalegrupperne til at
anvende systemerne på samme måde, så de
oplysninger, der indsamles, hvor patienten bliver udredt, både er de rette og fyldestgørende.
Det sikrer nemlig, at informationer kan anvendes videre i patientens forløb efter overflytningen.
Vi har været inde og kigge på, om personalet bruger systemerne hensigtsmæssigt. Kommer der
rent faktisk de data ind, som er nødvendige for, at

8

Tidligere Roskilde og Køge Sygehuse
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 Ugentlig er der en plastikkirurg tilstede på
jeg kan forstå det i den anden ende. Når vi skal

brystkirurgisk afsnit bl.a. for at sikre

have en patient fra det ene afsnit til det andet, så

kontinuerlige forløb.

vil vi vide det, det og det. Og er der noget, der går
skævt, så skal vi undersøge, om vi rent faktisk fik
det, som vi behøvede. Hvis vi ikke gjorde det, hvad
skyldes det så?

Afdelingssygeplejerske, Plastikkirurgisk

Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Tiltag for en forbedret koordinering af patientens overflytning.

Gennem det seneste år har der været fokus på
at sikre den informationsrække til patienten,
som er påbegyndt inden overflytningen, så patienten oplever kontinuitet. Samtidig er der
iværksat en række tiltag for at imødekomme
nogle af udfordringerne, der er forbundet med
et forløb, hvor patienten overflyttes:
 De to afsnit har sammen udarbejdet en

Karen Marie Ledertoug fremhæver, at den telefoniske kontakt mellem afdelingerne ikke kan
erstattes af vejledninger og elektronisk kommunikation om patienten. De sikrer altid overgangen af en patient ved, at der er en telefonisk
dialog omkring patienter, der skal overflyttes. I
den forbindelse har de haft nytte af, at de har
et kontaktsygeplejesystem, så det ene afsnit
kan læse sig til hvilken sygeplejerske, der har
kendskab til patienten, og som skal kontaktes
ved tvivlsspørgsmål.
Der skal altid være en accept af, at det er i orden
at ringe til hinanden og spørge, hvis der er noget,
som personalet er i tvivl om.

Afdelingssygeplejerske,

Plastikkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital..

forløbsvejledning. Vejledningen er en guideline
til ensretning og en hjælp til at forebygge
mulige utilsigtede hændelser.
 Afsnittene har udarbejdet en

informationspjece til de kvinder, der skal
indlægges og opereres på plastikkirurgisk
afsnit. Det har de gjort med henblik på, at
imødekomme spørgsmål og forberede
kvinderne bedst muligt på forløbet.
 Al plejepersonale er på udveksling på

hinandens afsnit, da det er vigtigt med et
indblik i hinandens arbejdsgange. Disse
udvekslinger er blevet en fast del af
afdelingens introduktionsprogram til
nyansatte.
 Afsnittene har styrket den gensidige

kommunikation ved at have fokus på
ensretning og tidstro sygeplejedokumentation.
Dette er en måde at imødekomme en smidig

Stadig fokus på forbedringer

Afdelingsledelsen og impliceret sundhedsfagligt
personale afholder løbende audits på det specifikke patientforløb med henblik på at identificere det optimale forløb. Afdelingen har desuden
planlagt, at der skal udføres pilotinterview med
kvinder, der har været igennem forløbet. På
den måde kan de få information om, hvordan
de har oplevet forløbet og overgangen, så der
kan arbejdes videre med at kvalitetssikre forløbet set fra patienternes synsvinkel.
For yderligere oplysninger, kontakt:
Afdelingssygeplejerske Karen Marie Ledertoug,
Plastikkirurgiskafdeling, Sjællands Universitetshospital, på e-mail: kml@regionsjaelland.dk

overlevering på.
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7 Fakta om LUP 2015
Afsnittet beskriver væsentlige fakta for LUP
2015 og indeholder bl.a. information om konceptet for undersøgelsen, dimensioner, inklusion af patienterne, udsendelsesprocedure og
svarprocenter for undersøgelsen. Yderligere information om undersøgelsens baggrund, metode og patientkarakteristika findes i publikationen
”Faktarapport
LUP
2015”
på
www.patientoplevelser.dk/LUP15/materiale.

7.1

Konceptet for undersøgelsen

Tre patientgrupper
LUP opdeles i tre patientgrupper for henholdsvis planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter. Dette skyldes blandt andet, at akut
og planlagt indlagte patienter typisk har forskellige forløb med forskellige oplevelser af fx modtagelse og information til følge. Andelen af
korttidsindlagte patienter er gennem årene
blevet større, og for de indlagte patienter inkluderes alle patienter uanset indlæggelsestid.
De tre patientgrupper har hver deres spørgeskema (bilag 10).
Fælles spørgeskema på tværs af regionerne
Samtlige spørgsmål i undersøgelsen er fælles på
tværs af regionerne, og benchmarkes i forhold
til et nationalt resultat. De fleste af spørgsmålene i spørgeskemaet besvares ved en
fempunkts svarskala, der også afrapporteres
ved et gennemsnit, der anvendes ved formid-

ling af udvikling over tid eller forskelle på tværs
af data.
Årlige temaspørgsmål
Der er fem årlige temaspørgsmål for hver patientgruppe. Temaspørgsmålene stilles for et år
ad gangen, og dermed er det ikke muligt at følge en udvikling over tid i svarene. Temaspørgsmål kan enten benyttes til at kaste lys over aktuelle emner eller til grundigere at belyse nogle
af de forhold, der spørges ind til i den faste kerne af spørgsmål. Temaspørgsmålene kan være
ens på tværs af patientgrupperne, men de kan
også være forskellige. For LUP 2015 er der fem
temaspørgsmål om patientinddragelse, som er
ens for de tre patientgrupper.
Flere udsendelser og afrapportering til
alle niveauer
Udsendelsen af spørgeskemaer sker af tre omgange i løbet af inklusionsperioden, for at tiden
fra patienternes indlæggelse/besøg til patienten modtager spørgeskemaet er så kort som
mulig. Enhedsrapporter udsendes til regioner,
sygehuse og afdelinger.
Dimensioner samler svar fra spørgsmål
om samme tema
For at give et overblik over resultaterne i LUP er
spørgsmålene i undersøgelsen inddelt i en række såkaldte dimensioner. Resultaterne for de
spørgsmål, der er del af en dimension, får en
samlet dimensionsscore. Eksempelvis er
spørgsmålene om tilfredshed med hhv. ”pleje”,
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”behandling af sygdom” og ”forløbet/besøget”
samlet i dimensionen ”overordnet tilfredshed”.
Dimensionerne er ikke nødvendigvis sammensat ens på tværs af de tre patientgrupper. Enkelte dimensioner består også kun af ét enkelt
spørgsmål.

Hvis scoren for de enkelte dimensioner øges, vil
scoren for ”overordnet tilfredshed” altså også
øges. Det er dermed muligt, at øge patienternes overordnede tilfredshed med deres indlæggelse eller ambulante besøg, hvis patienterne oplevelser forbedres (illustreret i figur 7.1).

De fleste dimensioner udtrykker patienternes
oplevelser i forbindelse med deres besøg eller
indlæggelse, mens én dimension udtrykker deres overordnede tilfredshed med besøget eller
indlæggelsen. En analyse af sammenhængen
mellem patinternes oplevelser og deres overordnede tilfredshed viser, at patienternes oplevelser påvirker deres tilfredshed med besøget
eller indlæggelsen.

For yderligere information om udvikling og validering af dimensionerne se
www.patientoplevelser.dk/materiale

Figur 7.1: ”Overordnet tilfredshed” påvirkes af patienternes oplevelser

Patientoplevet fejl
Udskrivelsesinformation

Information
før og under
indlæggelsen

Servicestandard

Overordnet
tilfredshed

Smertelindring

Ventetid ved
ankomst

Patientinvolvering

Personale

Eksempel for planlagte indlagte patienter
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7.2

Fakta om patienterne i undersøgelsen

Inklusionskriterier
Undersøgelsen er baseret på et udtræk af planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra Landspatientregistret.
Stikprøven til undersøgelsen består af et tilfældigt (udvalgt) udsnit på op til 400 patienter på
hver afdeling/ambulatorium per patientgruppe
af det samlede udtræk. På afdelinger/ambulatorier, hvor der har været færre end
400 patienter i inklusionsperioden, er samtlige
patienter inkluderet i undersøgelsen.
For afdelinger med ambulante patienter gælder
desuden, at hvis en afdelings ambulante patienter dækker flere matrikler eller flere specialer,
så opjusteres stikprøven fra 400 til maksimalt
1200 afhængig af ambulatoriets størrelse. Er
der færre patienter i inklusionsperioden end
det fastsatte antal, er samtlige patienter inkludereret.
I undersøgelsen indgår 37.957patienter, der har
været planlagt indlagt, 64.190 der har været
akut indlagt og 160.763, der har været i ambulant behandling, som mulige respondenter. Patienterne fordeler sig på i alt 424 afdelinger,
hvor én eller flere af de tre patientgrupper er
tilknyttet.
Patienter, der både har været planlagt indlagt,
akut indlagt eller haft et ambulant besøg i inklusionsperioden, indgår kun i undersøgelsen
for én patientgruppe.
Inklusionsperiode
Undersøgelsen inkluderer et udsnit af de:
• Planlagt og akut indlagte patienter, der har
været indlagt og er udskrevet fra 4.–31. august,
3. september–30. september og 4. oktober-31.
oktober 2014
• Ambulante patienter, der har haft et besøg på
et ambulatorium i perioden 18.-31. august, 17.30. september samt 18.-31.oktober.

Ved flere indlæggelser/besøg indenfor samme
måned indgår patienterne med deres seneste
udskrivelse/besøg. Hvis en patient udtrækkes
for flere måneder, indgår patienten kun første
gang denne udtrækkes.
Fra indlæggelse/ambulant besøg til udsendelse af resultater
Figur 7.2. viser undersøgelsens tidsmæssige forløb. Der er udsendt spørgeskemaer til patienterne ad tre omgange i hhv. september, oktober og november (bilag 1, 2 og 3). Spørgeskemaerne udsendes ad tre omgange for at sikre,
at der går kortest mulig tid, fra patienterne bliver udskrevet eller er til ambulant besøg, til de
modtager spørgeskemaet.
Alle inkluderede patienter med en digital postkasse har indledningsvist modtaget invitation til
at deltage i undersøgelsen i deres digitale postkasse. Det betyder, at omkring 70 % har fået
invitationen digitalt, mens de resterende patienter9, der ikke har en digital postkasse, har
modtaget en fysisk invitation til deltagelse inklusiv et spørgeskema pr. post10.
Patienterne modtager invitationen til at deltage
3-7 uger efter, de har været indlagt eller haft et
ambulant besøg på sygehuset. Cirka en uge efter modtagelsen af invitationen, vil patienter,
der har en digital postkasse, og som endnu ikke
har besvaret spørgeskemaet, modtage en digital påmindelse. Alle patienter uanset udsendelsesform, der ikke besvarer spørgeskemaet inden for 2-3 uger, modtager en påmindelse inklusiv spørgeskema med fysisk post.
Efter dataindsamlingen er afsluttet, går der seks
uger før regionerne, sygehusene og afdelingerne modtager deres egne resultater. Perioden,
fra patienterne er udskrevet eller patienterne
har haft et ambulant besøg, og indtil afdelingen
modtager resultater af patienternes feedback

9

Patienter, der har søgt om fritagelse fra Digital Post og børn
under 15 år.
10

Følge- og påmindelsesbreve findes i ”Faktarapport LUP 2015”
på www.patientoplevelser.dk/LUP15/materiale
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Figur 7.2 Årshjul for LUP

varierer mellem 16-29 uger afhængigt af, om
patienten er udskrevet eller har været til et
ambulant besøg i starten eller i slutningen af
inklusionsperioden.
Svarprocenter
Svarprocenten for de planlagt indlagte patienter er på 68 %, for de akut indlagte patienter er
den 53 % og for de ambulante patienter er den
på 65 %. Sammenlignet med LUP 2014 er det en
stigning på mellem 7 og 9 procentpoint (Enhed
for Evaluering og Brugerinddragelse, 2015B).
Dette kan skyldes, at hovedparten af spørgeskemaerne i år er udsendt med Digital Post.
Samtidig har den ændrede udsendelsesprocedure gjort det muligt, at patienter, der har
modtaget invitation til undersøgelsen via Digital
Post, har fået en ekstra påmindelse sammenlignet med sidst år. Se uddybende om udsendelsesproceduren i afsnit 7.2.3.

7.3

Vil du vide mere om LUP

Yderligere information om baggrund, metode
og patientkarakteristika for LUP 2015 findes i
”Faktarapport LUP 2015”. Publikationen er tilgængelig
på
www.patientoplevelser.dk/LUP15/materiale.
I tillæg til resultaterne i denne nationale rapport for 2015 findes i elektronisk form:
 En bilagstabel for henholdsvis planlagt

indlagte, akut indlagte og ambulante patienter
med alle resultater på lands-, regions-,
sygehus- og afdelingsniveau
 Enhedsrapporter med de samlede resultater

for samtlige regioner, sygehuse og afdelinger
 En tabel med svarprocenter for de fire

niveauer; land, region, sygehus og afdeling
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8 Kvalitetsforbedringer på baggrund af LUPresultater
LUP bidrager til at bringe patienternes perspektiv ind i arbejdet med at forbedre kvaliteten på
de danske sygehuse, men LUP skaber kun forandring og forbedringer, hvis ledere og medarbejdere forholder sig til resultaterne, følger op
på og handler på patienternes feedback. I og
med at LUP er en årlig tilbagevendende måling,
der gør status på patienternes oplevelser, kan
LUP skabe grundlag for en løbende kvalitetsudviklingsproces.
Afdelingerne, der er inkluderet i LUP, er forskellige, og det er 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 afrapporteres særskilt til den enkelte afdeling.
Dermed er der mulighed for at vurdere den patientoplevede kvalitet så tæt på de involverede
patienter som muligt, og derved give ledelsesmæssige enheder relevante resultater.
Kvalitetscirklen, der er illustreret i figur 8.1 viser
forskellige trin, der kan indgå i arbejdet med at
forbedre den patientoplevede kvalitet med udgangspunkt i LUP-resultater. I midten af cirklen
er der stillet tre spørgsmål, der kan guide til en
prioritering af resultaterne og dermed valg af
retning for et givent tiltag.

Figur 8.1: LUP kvalitetscirkel
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8.1

Værktøjer til vurdering af resultater

 gennemsnitsscorer og hvor andelene af

besvarelser i hver svarkategori også vises.

Når en afdeling skal vurdere, om LUP resultaterne er tilfredsstillende, eller om der er områder, hvor afdelingen ønsker at forbedre sine resultater, stiller afrapporteringen i LUP flere redskaber til rådighed, der kan anvendes til denne
vurdering. Vurderingen af patienternes oplevelse, kan tage udgangspunkt i:

Gennemsnitscoren kan anvendes til at
identificere spørgsmålene med de laveste
gennemsnitscorer og vurdere udviklingen i
resultater over tid. De spørgsmål kan være
med til at pege på områder, hvor der er
forbedringsmuligheder.

Sammenligning af egne resultater med

Opdeling på patientkarakteristika:

resultater fra andre sammenlignelige

Enhedsmaterialet for LUP indeholder også

afdelinger: I afdelingens LUP-resultater er det

figurer og tabeller, hvor patienternes

angivet, om afdelingens resultat er over (O),

besvarelser er opdelt på patientkarakteristika.

under (U) eller ikke forskelligt (G) fra

Her kan du se, om nogle patientgrupper har

landsresultatet. På den måde kan I se, om I har

særlige udfordringer. Hvilke

flere eller færre resultater over eller under

patientkarakteristika resultaterne er opdelt på

landsresultatet end andre tilsvarende

fremgår af tabel 8.1. Derudover er det muligt

afdelinger. Det kan give afdelingen en pejling

for en afdeling, at få opdelt resultaterne på

på, om der er behov for at arbejde med

baggrundsoplysninger, som de selv vælger.

forbedringer. Resultater fra samtlige

Afdelinger har eksempelvis valgt at opdele

afdelinger i undersøgelsen findes på

resultaterne på om patienten fx er opereret i

www.patientoplevelser.dk/LUP15/enhedsrapp

knæ, hofte eller skulder.

orter.

Tabel 8.1: Opdeling på patientkarakteristika
Patientgrupper
PatientKarakteristika

Planlagt indlagte

Akut indlagte

Ambulante

Køn

M/K

M/K

M/K

Alder

0-59
60+
Under 24 timer
24 timer eller mere

0-59
60+
Under 24 timer
24 timer eller mere
Lørdag/søndag
Hverdag
Aften/nat
Dag
Fredag
Anden dag end fredag

0-59
60+

Indlæggelsestid
Indlæggelsesdag
Indlæggelsestidspunkt
Udskrivelsesdag

Fredag
Anden dag end fredag

Indlæggelse via akutmodtagelsen
Del af et samlet forløb*
Årsag til indlæggelsen*

Andre indlæggelser/ besøg det
seneste år*

Ja
Nej
Ja
Nej
Kontrol
Undersøgelse/udredning
Medicinsk behandling
Operation/kirurgisk indgreb
Andet
Ja, en
Ja, flere
Nej

Ja
Nej
Kontrol
Undersøgelse/udredning
Medicinsk behandling
Operation/kirurgisk indgreb
Andet
Ja, en
Ja, flere
Nej
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 Udfyldte kommentarfelter: Som en del af LUP-

 Sammenhold resultaterne med fx

materialet til de enkelte afdelinger indgår en

patientklager. Er det de samme

rapport, som indeholder de kommentarfelter,

problemområder jeres LUP-resultater og jeres

som patienterne har udfyldt. Disse

patientklager peger på?

kommentarer indeholder ris og ros til
afdelingen samt forslag til, hvordan

 Yderligere inddragelse af patienter. LUP-

patienterne synes afdelingen kan forbedre

resultaterne kan sjældent stå alene, og der

andre patienters oplevelser. I spørgeskemaet

typisk vil være behov for at komme tættere på

er der fire kommentarfelter, som knytter sig til

de svar patienterne giver for at finde løsninger

forskellige temaer i spørgeskemaet samt et

på de udfordringer, som LUP-resultaterne har

generelt kommentarfelt, hvor patienterne kan

været med til at indkredse. Det kan være

skrive, hvis de synes afdelingen kunne gøre

nødvendigt at inddrage patienternes

noget bedre, og/eller hvis de gør noget særlig

perspektiv yderligere ved hjælp af andre

godt.

metoder, for at uddybe de mere overordnede
tilbagemeldinger (Enhed for Evaluering og

 Sammenligning med tidligere LUP-resultater

fra egen afdeling. Fra dette års LUP (2015) er

Brugerinddragelse, 2011). Dette kan fx gøres
ved:

der på ny i afdelingens LUP-resultater en
markering af, om resultatet er bedre eller
forringet i forhold til året før samtidig med, at

-

afdelingens konkrete resultater. Her kan

de to resultater er fremstillet grafisk ved siden

patienterne kommentere på resultaterne

af hinanden.

og derigennem udfolde, hvilke oplevelser,
der kan gemme sig bag resultaterne.

 Sammenligning med fastsatte mål eller

Desuden kan patienterne prioriterer, hvad

kvalitetsstandarder. Hvilke mål eller

de mener, det er vigtigt at fokusere på.

kvalitetsstandarder ønsker afdelingen at leve
op til? Det kan være mål, der er fastsat af
regionen, hospitalet eller afdelingen selv.

Dialog med patienter og pårørende om

-

Enkeltpersons- eller fokusgruppeinterview
med patienter, hvor I kan få yderligere og

Afdelingen kan fx have fokus på at nå et

mere dybdegående information om

specifikt mål for gennemsnitsscoren eller for,

udvalgte emne.

hvor stor en andel af deres patienter, der
eksempelvis ”i meget høj grad” skal opleve at
blive mødt af et venligt og imødekommende

-

Egne mindre spørgeskemaundersøgelser,

personale. Hvis LUP-resultaterne viser, at en

der fokuserer på udvalgte emner, hvor der

stor andel af patienterne vurderer, at

kan stille flere og uddybende spørgsmål.

personalet ikke er venligt og imødekommende,
er det et oplagt forbedringsområde.

-

Skygning af patienter og personale

65

Referencer

9 Referencer
Danske Patienter, 2012: Forløbskoordinatorer – til hvem og hvordan?
http://danskepatienter.dk/sites/danskepatienter.dk/files/Indspil_Forl%C3%B8bskoordination_Marts%2
02012.pdf (Tilgået december 2015).
Danske Regioner et al. 2015 A: Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge.
http://www.regioner.dk/aktuelt/nyheder/2015/april/~/media/198A91FC69C3439F8E76785C2BB0C780.
ashx (Tilgået december 2015).
Danske Regioner et al. 2015 B Borgernes Sundhedsvæsen – vores sundhedsvæsen.
http://www.regioner.dk/sundhed/~/media/F083E9E158C14428B8E34903FAE9941E.ashx (tilgået januar
2016)
Dawn et al. 2011: Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database of Systematic Reviews.
Elwyn et al. 2012: Shared Decision Making: A Model for Clinical Practice. J Gen Intern Med 27(10): 13611367.
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2013A. At få andre øjne på – erfaringer med brugerråd på
hospitaler i Region Hovedstaden. Frederiksberg.
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2013B: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2012, Region Hovedstaden.
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2014: Brugerråd – Derfor og sådan.
http://patientoplevelser.dk/metode-inspiration/brugerraad-derfor-saadan
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2015 A: Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med
sundhedsvæsenet? Region Hovedstaden.
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2015 B: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014, Region Hovedstaden.
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2015 C: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser 2014, Region Hovedstaden.
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, 2015D: Spørg brugerne – en guide til kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet, Region Hovedstaden.
Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 2016: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser 2015, Region Hovedstaden.
Foster S. & Manser T 2013: The Effects of Patient Handoff Characteristics on subsequent Care: A systematic Review and Areas for future Research. Academic Medicine, vol. 87, No8/ august 2012.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2010: Sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13/07/2010.
https://www.retsinformation.dk/ Forms/R0710.aspx?id=130455, 2010 (tilgået januar 2016).
Jordan et al. 2002: Defining shared decision making and concordance: are they one and the same?
Postgrad Med J 7:383-4.
Kræftens Bekæmpelse, 2011. Kræftpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet gennem udredning og
behandling, Kræftens Bekæmpelses barometerundersøgelse. København.
66

Referencer

Kræftens Bekæmpelse, 2012: Overgange i udredning, diagnostik & behandling. Dokumentationsrapport
2012, den nationale arbejdsgruppe for patientsikkerhed i Kræftforløb. København.
Nelson et al. 2007: Quality by design. A clinical microsystems approach. John Wiley & Sons.
Ortved M., (Østergård D.), 2014: Patientovergange mellem hospitaler – hvad er problemet? Bachelorprojekt; Københavns Universitet.
Politi et al. 2013: Importance of clarifying patients’ desired role in shared decision making to match
their level of engagement with their preferences. BMJ 347:f7066.
Siemens I.M.D., 2011: Patientovergange – et eksplorativt studie af faktorer der påvirker sikkerheden af
patientovergange. Ph.d.- afhandling, DTU Manegement. Kongens Lyngby.
Silva 2012: Evidence: Helping people share decisions. The Health Foundation.
Verodd et al. 2013: Enhances Support For Shared Decision Making Reduced Cost Of Care For Patients
With Preference-Sensitive Conditions. Health Affairs 32(2): 285-293.
ViBIS 2016: http://www.vibis.dk/om-brugerinddragelse/definition-af-brugerinddragelse (Tilgået januar
2016).
Wulff C. et al. 2010: Forløbskoordinering for kronisk syge og kræftpatienter Ugeskrift for Læger 172/10;
8. marts.
Zoffmann V., Lauritzen T. 2006. Guided self-determination improves life skills with type 1 diabetes and
A1C in randomized controlled trial. Patient Educ Couns;64(1-3):78-86.
Zoffmann V. 2004: Guided Self-Determination: A Life Skills Approach Developed in Difficult Type
1Diabetes. Department of Nursing Science, University of Aarhus; 1 p.

67

Bilag

10 Bilag
Bilag 1 – Spørgeskemaer for planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter
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Bilag 2 – Dimensioner: Fordeling af spørgsmål for planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante
patienter
Spørgsmåls nr.
Dimension

Modtagelse

Personale

Plan

Akut

Amb.

Spørgsmålsformulering (kort)*

1
5
6
7
8
-

1
2
3
4

1
5
6
7
8
-

Ved ankomst tilses patienterne hurtigt af en sygeplejerske eller læge
Ved ankomst informeres patienterne om, hvad der skal foregå i starten af indlæg.
Ved ankomst tilbyder personalet at informere pårørende, hvis patienterne er alene
Ved ankomst spørger personalet ind til patienternes medicinforbrug
Personalet er forberedt på patienternes ankomst
Personalet er venligt og imødekommende
Personalet har sat sig ind i patienternes sygdomsforløb ved samtaler
Patienterne har mulighed for at tale med personalet om pleje ved behov
Personalet har tid til patienterne
Patienterne har mulighed for at tale med en læge om behandling ved behov
Patienterne har mulighed for at tale med en relevant sundhedsfaglig person
Patienterne oplever, at én/flere har ansvar for forløb fra ankomst til udskrivelse

2

Ventetid fra patienterne skal møde til de bliver kaldt ind

7
8
9
10

Ventetid ved ank.

2

Patientinvolvering

9
10
11
12
13

11
12
13
14
15

9
10
11
12
-

Personalet spørger ind til patienternes egne erfaringer med sygdom/tilstand
Personalet giver patienterne mulighed for at deltagelse i beslutning om behandling
Personalet giver pårørende mulighed for at deltagelse i beslutninger om behandling
Patienterne har samtaler med personalet om egen håndtering af sygdom/tilstand
Personalet tager hensyn til patienternes behov ved planlægning af udskrivelse

Patientoplevet fejl

14

16

19

Patienterne oplever fejl

Servicestandard

18
19
20
22
-

20
21
22
24
-

22
23
24
25
26

Patienternes behov for mad og drikke er dækket
Patienterne får tilstrækkelig med ro til hvile og søvn
Patienternes behov for personlig hygiejne er dækket
Afdelingens lokaler er rene
Der er tydelig skiltning til ambulatoriet på sygehuset (klinikken)
Ambulatoriets åbningstider passer til patienternes behov
Patienterne kan kontakte ambulatoriet ved behov
Den telefoniske rådgivning efter besøg er brugbar (kun patienter der har kontakt)

Smertelindring

21

23

23
24
25
26
27
28
29
30
31
34
35
36
-

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
37
38
39
-

Info før og under
indlæggelse

Info under
indlæggelse

Information

Udskrivelsesinfo

Overordnet tilfredshed

Patienternes behov for smertelindring er dækket
13
14
15
16
17
27
28
29

Patienterne informeres før indlæggelse om, hvad der skal ske under indlæggelse
Den mundtlige information under indlæggelse er forståelig
Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under indlæggelse
Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under indlæggelse
Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling
Den mundtlige information under indlæggelse er forståelig
Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under indlæggelse
Information fra forskelligt personale på afdelingen stemmer overens
Patienterne er informeret om (bi-)virkning ved medicin de får under indlæggelse
Patienterne informeres løbende om resultater af undersøgelse/behandling
Patienterne informeres løbende om, hvad der skal foregå
Patienterne informeres før besøg om, hvad der skal ske under besøg
Den mundtlige information under besøget er forståelig
Patienterne får svar på spørgsmål, de stiller under besøg
Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter besøg
Informeret om (bi-)virkninger ved ny medicin, der tages efter besøg
Informeret om symptomer, der kræver opmærksomhed efter udskrivelse
Patienterne er informeret om videre plan for forløb fx. opfølgning/genoptræning
Patienterne er informeret om muligheder for at stille spørgsmål efter udskrivelse
Informeret om (bi-)virkning ved ny medicin, der tages efter udskrivelse
Patienterne er tilfredse med plejen
Patienterne er tilfredse med behandlingen
Patienterne er alt i alt tilfredse med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse
Patienterne er alt i alt tilfredse med besøgets forløb.

* Spørgsmålene findes kun for patientgruppe, hvor spørgsmålsnummer er angivet
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Bilag 3 – Opgørelse af ”ikke relevant” og ”ved ikke” for patientgrupperne
Planlagt indlagte patienter
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Akut indlagte patienter:
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Ambulante patienter
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