af Flemming Bøgh Jensen og Esbern Mørck

Patienttilfredshedsundersøgelse
Præhospitalt Beredskab
2015

MANGE TILFREDSE PATIENTER I FORBINDELSE
MED AMK-VAGTCENTRALEN, AMBULANCETJENESTEN OG AKUTLÆGEBILERNE
Patienterne er godt tilfredse med kontakten til AMK-vagtcentralen og behandlingen i regionens
ambulancer og akutlægebiler. Også de pårørende giver positiv respons.

Den præhospitale indsats har til formål at:
- Redde liv

Hørte sygeplejersken, hvad du sagde? Var ambulancepersonalet venligt og imødekommende, og blev overdragelsen til hospitalet oplevet som betryggende?

- Yde omsorg og skabe tryghed
- Afkorte det samlede sygdomsforløb
- forbedre helbredsudsigter

Indsatsen kaldes den præhospitale indsats fordi den foregår uden
for sygehusene - fra en person
har et akut behov for hjælp til
vedkommende er modtaget på
sygehuset.

Når patienter og pårørende i Region Nordjylland efterfølgende bliver spurgt, om de er tilfredse med det
behandlingsforløb de var en del af, så svarer størstedelen af de adspurgte grupper, i en ny tilfredshedsundersøgelse fra Præhospitalt Beredskab, at de samlet set har
haft en positiv oplevelse. Fx oplever godt og vel ni ud af
ti patienter, at det personale de mødte var respektfulde,
omsorgsfulde og skabte tryghed.
Patienttilfredshedsundersøgelsen foretages hvert
tredje år med det formål at følge med i udviklingen af
patienters/pårørendes oplevelser - systematisk over tid
- og sikre, at kvaliteten er i top.

RETTE HJÆLP
TIL

RETTE TID
TIL

RETTE PATIENT

Endvidere er undersøgelsen opdelt i tre kørselstyper (A,
B og C*) som alle er behandlingskrævende.
Og der er såmænd god grund til at glæde sig over
tallene, for 98 procent af de patienter, som har været i
kontakt med ambulancetjenesten giver udtryk for, at
det samlede indtryk af den seneste kontakt er ”meget
godt” eller ”godt”.

*

Kørsel A anvendes ved livstruende eller mulig livstruende sygdom eller
tilskadekomst fx større traumer, hjertestop eller svære luftvejsproblemer.
Denne kategori vil svare til meldinger, der udløser ambulance samt udkald
af lægebil, paramediciner eller anden supplerende indsats.
Kørsel B anvendes ved akut, men ikke livstruende sygdom eller tilskadekomst
fx smertetilstande, opblussen i kendt kronisk sygdom, brud på benene. Der
vil typisk være tale om sygdom eller tilskadekomst, der er alvorlig og hastende, men uden en umiddelbar trussel mod liv eller førlighed.
Kørsel C omfatter andre ambulanceopgaver fx bestilte kørsler, hvor der er behov for observation eller fortsættelse af behandling, overflytning til andet
hospital mhp. supplerende undersøgelser, eller transport til akut indlæggelse
efter ordination af egen læge eller vagtlæge.

sikre og effektive
patientforløb med

mennesket i centrum

Samlede indtryk scorer højt
Det er især spørgsmål om det samlede indtryk af ambulancetjenesten (98 %) og tilfredsheden med AMK-vagtcentralen (98,6 %), der får mange positive besvarelser for
alle tre kørselstyper. Men også imødekommenheden på AMK-vagtcentralen (96,9 %)
og overlevering til sygehuset (95,4 %) scorer højt på tilfredshedsbarometret.
Et bærende element i arbejdet, i AMK-vagtcentralen og ambulancetjenesten, er ligheden til ydelser og et patientfokus. Således arbejdes der løbende på at sikre patienten og – hvis det ønskes – pårørende et højt informationsniveau og derigennem mest
mulig inddragelse og selvbestemmelse i forløbende. Både når det kommer til den
første kontakt, men også i forbindelse med behandlingen. I hverdagen kommer det
til udtryk ved, at sygeplejersken - i AMK-vagtcentralen - gennem samtalen forklarer
patienten åbent, hvilken type sammensætning af hjælp, der er passende til situationen og behandlerne på skadestedet gennemgår behandlingen med patienten.
Dette sker i bestræbelsen på at sikre højst mulig tryghed og tilfredshed hos patienten. Patienttilfredshedsundersøgelsen er derfor en fin pejling på, hvor Præhospitalt
Beredskab lykkes med disse bestræbelser, samt hvor vi kan gøre det endnu bedre.

Feedback fra patienter eller pårørende
759 patienter eller pårørende har givet feedback på deres oplevelse af det
præhospitale, og her viser resultaterne blandt andet, at godt og vel ni ud af
ti vurderer deres samlede oplevelse positivt. Tallet er stort set uændret set i
forhold til sidste patienttilfredshedsundersøgelse.
På spørgsmålet; ’var du tryg ved ambulancepersonalets håndtering af situationen’ svarer 98,5 procent, at de i høj eller nogen grad var trygge.
Netop den høje tilfredshed og tryghed hos patienterne er glædelig, da
patientens oplevelse af patientforløbet er et centralt aspekt i det nordjyske
sygehusvæsen (strategi 2018). Her er målet, at patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum. En strategi,
der stemmer fint overens med betræbelserne i Præhospitalt Beredskab, hvor
et forløb skal være en tryg oplevelse. Et forløb, hvor den tilskadekomne og
de pårørende oplever, at de får den hjælp og nødvendige støtte, som de har
behov for - både patientoplevet, fagligt og tidsmæssigt.

Fakta om patienttilfredshedsundersøgelsen
Præhospitalt Beredskab gennemførte i februar og marts 2015 en tilfredshedsundersøgelse blandt patienter, der har været transporteret med ambulance i 2014. Formålet med undersøgelsen har været todelt;
- at sætte fokus på patienternes oplevelse af serviceniveauet i hele det præhospitale
forløb, lige fra samtalen med sundhedsfaglig visitator i AMK-vagtcentralen til ankomsten på sygehuset.
- at kunne honorere de krav der, jf. Den Danske Kvalitetsmodel, stilles til kvalitetsovervågning og -forbedring.
I undersøgelsen deltog 1630 patienter, der var udvalgt således, at de repræsenterede den samlede patientgruppe, der transporteres med ambulancer, dvs. køn, alder,
bopæl m.m. Af disse svarede 759 på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på
47%.
Spørgeskemaet bestod af følgende hovedgrupper af spørgsmål:

1.

Din seneste kontakt med ambulancetjenesten

2.

Bestilling af ambulancen

3.

Ambulancepersonalets indsats

4.

Ambulancen

5.

Overlevering/modtagelse på hospitalet

6.

Samlet indtryk

Resultaterne gennemgås herunder.

1. Din seneste kontakt med ambulancetjenesten
Figur 1 Samlet indtryk af ambulancetjenesten

Den samlede tilfredshed med ambulancetjenesten er som det ses i figur 1 meget
høj. Dog er andelen af personer, der svarer ”Meget godt” ca. 5% point lavere end i
undersøgelsen fra 2012, men der er stadig en meget stor tilfredshed at spore.
Det samlede indtryk er nogenlunde det samme i regionens kommuner, dog med
enkelte marginale udsving.

Tabel 1 Samlet indtryk af ambulancetjenesten, fordelt på kommuner
		
Meget godt
Godt		
Dårligt		
Meget dårligt			
											Total
Total
Kommune		 %
N
%
N
%
N
%
N
%
N
Aalborg Kommune
79,50% 159
17,50% 35
2,00% 4
1,00% 2
100,00% 200
Frederikshavn Kom.
80,40% 86
15,00% 16
0,00%		
4,70% 5
100,00% 107
Hjørring Kommune
79,30% 69
19,50% 17
1,10% 1
0,00%		
100,00% 87
Vesthimmerlands Kom.
78,50% 51
21,50% 14
0,00%		
0,00%		
100,00% 65
Mariagerfjord Kommune 86,00% 49
14,00% 8
0,00%		
0,00%		
100,00% 57
Thisted Kommune
80,40% 45
17,90% 10
1,80% 1
0,00%		
100,00% 56
Jammerbugt Kommune 76,10% 35
21,70% 10
2,20% 1
0,00%		
100,00% 46
Brønderslev Kommune
84,20% 32
15,80% 6
0,00%		
0,00%		
100,00% 38
Øvrige Danmark		
79,40% 27
17,60% 7
0,00%		
2,90% 1
100,00% 35
Morsø Kommune		83,30% 25
16,70% 5
0,00%		0,00%		100,00% 30
Rebild Kommune		75,00% 21
25,00% 7
0,00%		0,00%		100,00% 28
Læsø Kommune		90,00% 9
10,00% 1
0,00%		0,00%		100,00% 10
Hovedtotal		
80,20% 608
17,80% 136
0,90% 7
1,10% 8
100,00% 759

Hvad har størst betydning for den samlede tilfredshed? I figur 2.1-2.5 ses de fem
faktorer, der blev undersøgt. Der er tre faktorer, der skiller sig lidt ud: Ambulancepersonalet, ambulancens indretning og overlevering til sygehuset. Måske lidt overraskende er udrykningstiden ikke helt så vigtig som de tre nævnte faktorer, da det
primært ser ud til at være oplevelsen under transporten og en god og let overlevering til sygehuset, der vægter højest.

Figur 2.1-2.5 Hvilke faktorer har størst betydning for det samlede indtryk af ambulancetjenesten

2. BESTILLING AF AMBULANCEN
Kontakten med AMK-vagtcentralen er besvaret af de personer, der selv ringede 1-12 eller bestilte ambulancen. Langt den største del af respondenterne bestilte ikke
selv ambulancen – i de fleste tilfælde pårørende eller en person i sundhedssystemet.
Blandt dem, der selv bestilte ambulancen er der stor tilfredshed med service og imødekommenhed fra AMK-vagtcentralen.

Figur 3 Hvem bestilte ambulancen?

Figur 4 Var du tilfreds med den hjælp du fik, da du ringede 1-1-2?

Figur 5 Var medarbejderen imødekommende, da du ringede 1-1-2?

Figur 6 Fik du at vide, hvornår du kunne forvente, at ambulancen kom?

3. Ambulancepersonalets indsats
Mødet med ambulancen og ambulancepersonalet beskrives i det følgende.

Det samlede indtryk af respondenternes oplevelse af ambulancepersonalet er meget positivt. Højest scorer trygheden ved ambulancepersonalet
(figur 9) og lavest ligger inddragelse af pårørende (figur 12) – et billede,
der går igen fra undersøgelsen i 2012. Dog kan inddragelse af pårørende
være svært at vurdere for patienten, da en stor del af kommunikationen
med pårørende foregår andre steder end der, hvor patienten befinder sig,
og ofte er patienten enten bevidstløs eller meget påvirket af situationen.

Figur 7 Forklarede ambulancepersonalet dig, hvad de foretog sig?

Figur 8 Mødte ambulancepersonalet dig med respekt?

Figur 9 Var du tryg ved ambulancepersonalets håndtering af situationen?

Figur 10 Var ambulancepersonalet opmærksomme på dine ønsker og behov?

Figur 11 Viste ambulancepersonalet omsorg over for dig ?

Figur 12 Blev dine pårørende inddraget i det omfang, som du ønskede det?

4. Ambulancen
Respondenternes vurdering af responstiden scorer knap så højt som andre
spørgsmål i undersøgelsen. Generelt er 95 % i høj/nogen grad tilfredse med
responstiden. Hvis tilfredsheden deles op på postnumre er det ikke overraskende personer i de store byer, der er mest tilfredse og personer i de
mindre byer, der er mindst tilfredse. På kommuneniveau er der en markant
større tilfredshed i Aalborg Kommune end i resten af regionen.

Figur 13 Synes du, at ambulancen var hurtigt nok fremme i dit tilfælde?

Figur 14 Synes du, at ambulancen var hurtigt nok fremme i dit tilfælde?
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Figur 15 var du tilfreds ambulanceførerens kørsel?

Respondenternes oplevelse af chaufføren (figur 15) og køretøjet (figur 16)
er hhv. meget god og rimelig. Ambulancens komfort og indretning er respondenterne mere forbeholdne overfor. I kommentarerne til spørgsmålet
er det primært båren, der trækker ned i bedømmelsen – den opleves af
mange som hård og ubehagelig.

Figur 16 Var du tilfreds med ambulancens komfort og indretning?

5. Overlevering/modtagelse på hospitalet
Den sidste del af undersøgelsen vedrører de patienter, der skal videre til hospitalet til efterfølgende behandling.
I overgangen indgår både personale fra ambulancer, akutlægebiler og hospitalerne. Denne del af undersøgelsen handler således både om tilfredsheden
med overleveringen fra ambulancepersonalet/læger og modtagelsen forestået af personalet på hospitalet. Overleveringen til hospitalerne er endnu et af
de områder, der er stor tilfredshed med. Således har 98 % af respondenterne
svaret, at overgangen forløb ’i høj/nogen grad’ problemfrit og også oplevelsen af, hvorvidt personalet var forbederedt på ankomsten af patienten vurderes udpræget positiv. Her vurderer 92,4 % at personalet i ’høj/nogen grad’ var
forberedte på ankomsten.

Figur 18 Virkede hospitalspersonalet forberedt på din situation, da du ankom?

6. Datagrundlag
1670 patienter, der havde kørt i ambulance i 2014 blev tilfældigt udvalgt, dog
således at den samlede alders- og bopælsfordeling blandt alle præhospitale
patienter blev afspejlet. Ud af den udvalgte respondentgruppe, var det ikke
muligt at fremsende tilfredshedsundersøgelsen til 40 patienter/pårørende
pga. ukomplette eller manglende adresseoplysninger.

Fordelingen af besvarelserne på baggrundsvariable passer fint med alders-,
køns- og bopælsfordeling for alle præhospitale patienter, jf. herunder.
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