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Undersøgelser i LUP 
2015 

Data indsamlet i 
perioden 

Spørgeskema udsendt 
til x antal personer 

Svarprocent 

Planlagt ambulante 
patienter 

18.-31.august 2015 
17.-30. september 2015 
18.- 31. oktober 2015 

42.841 67 % 

Planlagt indlagte 
patienter 

4.-31. august 2015 
3.-30 september 2015 
4.-31.oktober 2015 

7.039 73 % 

Akut indlagte patienter 
4.-31. august 2015 
3.-30 september 2015 
4.-31.oktober 2015 

13.642 53 % 

Fødende kvinder og 
deres partnere 

1. august - 
31. oktober 2015 

2743 54 % 

Om LUP 2015 
 

Bilagets indhold 

Læsevejledning     side 2 

Samlet tilfredshed     side 3 

Planlagt ambulante patienter    side 4 

Planlagt indlagte patienter     side 5 

Akut indlagte patienter     side 6 

Fødende og deres partnere     side 7 

Benchmarking ift. andre regioner    side 8 
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Læsevejledning til tabeller 
 

Resultat i forhold til landsgennemsnit 

Resultater på regions-, sygehus- og afdelingsniveau sammenlignes med og placeres over (O), under 
(U) eller ikke forskelligt fra landsresultatet (G). Sammenligningerne foregår inden for hver af 
patientgrupperne. 

 

Score afgives i intervallet 1-5, jo højere score, jo bedre resultat. 
 

 over landsgennemsnit (O) 

 på niveau med landsgennemsnit (G) 

 under landsgennemsnit (U) 

Sammenligning af resultater over tid 
 
Sammenligningen over tid mellem enhedens eget resultat i nuværende undersøgelse med dens eget 
resultat fra året før. Sammenligningen kræver, at den enkelte enhed er sammenlignelig for de to år, 
og at spørgsmålet er det samme de to år.  
 
↗ LUP Resultatet er signifikant bedre end foregående år 

→ LUP Resultat er ikke forskelligt fra foregående år 

 ↘   LUP Resultatet er signifikant ringere end foregående år 

 
Gennemsnitsscore  

I afrapporteringen af LUP undersøgelserne benyttes en gennemsnitsscore. Den 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) og dermed også på en skala fra 1 til 5.  
Vær opmærksom på, at det samme gennemsnit kan dække over forskellige fordelinger af 
svarfrekvenser for de enkelte spørgsmål. 
 
Score afgives i intervallet 1-5, jo højere score, jo bedre resultat. 

Score angivet som procent 
Ved nogle resultater afrapporteres med en procentsat. Disse resultater vedrører somregel spørgsmål, 

hvor patienter er blevet bedt om at svare ja eller nej. Det vil være angivet ved spørgsmålet om 

procentangivelsen betegner andellen af ja-besvarelse eller andellen af nej-besvarelser. 
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Akut indlagte 
(39. Patienterne er alt i alt tilfredse  

med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse) 

Planlagt indlagte 
(36. Patienterne er alt i alt tilfredse  

med forløbet fra indlæggelse til udskrivelse)  

Planlagt ambulante 
(29. Patienterne er alt i alt tilfredse 

 med besøgets forløb) 

            

LUP 2015 

 Andel 
positive 

(4+5) 

Andel 
positive & 
neutrale 
(3+4+5) 

Andel 
meget 

positive 
(5) 

 Andel 
positive 

(4+5) 

Andel 
positive & 
neutrale 
(3+4+5) 

Andel 
meget 

positive 
(5) 

 Andel 
positive 

(4+5) 

Andel 
positive & 
neutrale 
(3+4+5) 

Andel 
meget 

positive 
(5) 

Landsplan - 72,4% 89,9% 38,1% - 82,5% 94,8% 48,4% - 85,9% 96,3% 48,7% 

Region Syddanmark O 75,3% 91,4% 40,5% G 83,3% 95,1% 48,4% G 86,1% 96,2% 48,3% 

OUH  O 76,7% 91,4% 39,5% G 82,0% 95,0% 46,2% U 85,2% 95,7% 46,7% 

Sygehus Sønderjylland  U 66,7% 88,3% 36,4% G 83,5% 93,9% 47,1% U 85,6% 95,9% 45,8% 

Sydvestjysk Sygehus  O 76,4% 92,1% 43,1% U 80,0% 92,9% 43,2% G 87,1% 96,7& 48,5% 

Sygehus Lillebælt  O 79,3% 93,5% 44,7% O 88,1% 97,4% 57,6% O 87,3% 96,8% 51,7% 

Friklinikken i Give  - - - - - - - - O 88,4% 96,3% 57,3% 

Samlet tilfredshed 
 

Kvalitetsmål i Region Syddanmark:  
Kvalitetsmål C) Tilfredse patienter, tærskelværdi 95% 
Kvalitetsmål D) Meget tilfredse patienter, tærskelværdi for indlagte 41,8%, tærskelværdi for ambulante 38,6% 

 

Fødende 2015 

 

 
Positive 

(Godt + Virkelig 
godt) 

Meget positive 
(Virkelig godt) 

Landsplan  89,2 41,0 

Region Syddanmark  O 90,6 52,2 

OUH Odense og Svendborg  U 86,2 43,2 

Sygehus Sønderjylland (Aabenraa)  O 96,0 66,8 

Sygehus Sønderjylland (Sønderborg)     

Sydvestjysk Sygehus  O 95,8 57,7 

Sygehus Lillebælt  O 90,9 54,2 
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Planlagt ambulante patienter 
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Planlagt indlagte patienter 
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Akut indlagte patienter 
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Fødende kvinder og partnere 
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Planlagt ambulante patienter 

 

Planlagt indlagte patienter 

 

Akut indlagte patienter 

 

 

 

  

Benchmarking ift. andre regioner 
 



9 
 

Fødende kvinder 

 

Partnere 

 

 


