
 

 

 

 

 

 

 

 

Ambulante patienter
 

Plastik- og Brystkirurgi
Aarhus Universitetshospital

LUP Somatik 2017

Kommentarsamling

DEFACTUM
Social, sundhed & arbejdsmarked



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUP Somatik 2017
Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

 

Rapporten er udarbejdet af DEFACTUM, Region Midtjylland

 

Februar 2018

 

Henvendelser vedrørende undersøgelsen sker til:

Simone Witzel

Olof Palmes Allé 15

8200 Århus N

Telefon: 40 42 71 44

E-mail: simwit@rm.dk

 

© DEFACTUM, 2018

 

Tak til patienterne for deres kommentarer.



Kommentarsamling
Denne kommentarsamling indeholder patienternes kommentarer. Kommentarerne er medtaget, hvad enten de er

positive eller negative.

 

Kommentarsamlingen er opdelt efter rækkefølgen af spørgsmål med kommentarfelt i spørgeskemaet. Indledningsvis

fremgår det spørgsmål, som patienten har haft mulighed for at skrive kommentarer til. Herunder følger patienternes

kommentarer.

 

Kommentarerne er tildelt et id-nummer, som er unikt for den enkelte patient, så det er muligt at identificere kommentarer

fra den samme svarperson.

 

Til højre for hver kommentar er det muligt at se, hvordan patienten svarer på et udvalgt lukket spørgsmål.

 

Kommentarerne er anonymiserede. Det er markeret med [], hvis der er ændret i teksten af hensyn til svarpersonens

anonymitet eller for sprogligt at gøre kommentaren læselig. Det er tilstræbt at lave færrest mulige ændringer i

kommentarerne.

 

Kommentarerne under ”Samlet indtryk” kan være markeret med et eller flere temaer, som knytter sig til indholdet i

kommentaren. Kommentarerne rubriceres efter kategorierne ventetid, kvalitet i behandling, relationer til personale/pleje,

patientinddragelse, kommunikation og information, kontaktperson og fysiske rammer. Det giver et billede af, hvilke

kategorier patienterne vælger at fremhæve ved at skrive en kommentar.
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Skriv venligst her, hvis du har kommentarer til modtagelsen eller forslag til forbedringer

ID Var personalet
forberedt på din
ankomst til
ambulatoriet?

3 Jeg har ikke oplevet, at komme ind til tiden, til nogle former for undersøgelser, samtaler og lignende på
[afdelingen]. Den længste ventetid jeg havde var 50 minutter. Det er ikke i orden.

I nogen grad

13 Alle de gange jeg har været der endda med kort varsel, har alle vidst hvem jeg var, og hvad der skulle
laves. Alle personaler er meget venlige og omhyggelige. Ofte er jeg kommet ind før tiden. Dejligt at opleve
sundhedsvæsenet så positivt.

I meget høj grad

14 Det føltes trygt at komme der igen. I meget høj grad

16 Det er en meget sød, hjælpsom og venlig modtagelse, man får. Stor ros til personalet. I meget høj grad

39 Jeg oplever med Århus sygehus, at der er temmelig meget rod i kommunikationen, både intern og ekstern.
Jeg har flere gange oplevet, at jeg har modtaget mails om, at jeg er udeblevet fra en undersøgelse eller
operation, men det er datoer som jeg ikke har fået mails eller anden besked om. Sidste gang snakkede jeg
med sekretæren, som fortale mig, at de mails var ikke blevet sendt til mig. Jeg tænker, at kommunikation,
indkaldelser, ventetider og mails frem og tilbage kun kan være dyrt og meget frustrerende for alle. Det er
små elementer som f.eks., at man indkalder den patient, som det gælder om; mere at der ikke står en
operationsstue og venter på en, som aldrig har fået besked om, at der var en operation. Jeg har virkelig
oplevet i mit forløb på Århus hospital, at der er så meget rod i alting, i jeres papirer, tider, ventetider,
kommunikation, at læger tager mobilen når man endelig er komme til efter lang ventetid.  Snakker man
med alle mulig andre, at der ikke er styr på hvor projektets læge er. Det hele virker som om, at I ikke har
styr på særlig meget, sjusket og dermed ikke professionelle. Alt det gør, at man bliver utryg og tænker,
hvad er de så ellers sjusket med. Det er så nemt at rette op på disse ellers så elementære ting. Så vil I
nemlig stå meget stærkere, da det er fantastiske læger, sygeplejersker, sekretærer samt at det er et dejligt
hospital.

I nogen grad

44 Smilende og imødekommende som altid. I meget høj grad

58 Jeg er meget tilfreds som helhed. Blev godt behandlet og fik svar som aftalt. 100 procent tilfreds med en pil
opad :-).

I meget høj grad

61 For mig var ventetiden ikke det værste ved besøget, det var stort set alt det andet. I ringe grad

76 Det var en fin modtagelse. I høj grad

96 Der var en halv times ventetid. I meget høj grad

98 Jeg var den første patient den pågældende dag. Derfor ind til tiden.  Ved en tidligere lejlighed har jeg ventet
en time, og det er ikke acceptabelt.

I høj grad

106 Sekretæren manglede. Blev hentet af personale samtidig med, at sekretæren kom. I meget høj grad

113 Det var ganske enkelt en god oplevelse. I høj grad

118 Jeg var så heldig at komme ind før min aftalte tid (ca. 25 minutter). Det syntes jeg var rigtig fint. I meget høj grad

119 Alt var perfekt. I meget høj grad

129 Ingen problemer. Som sædvanlig ok. I høj grad

138 Jeg loggede selv ind og gik ind i venteværlset. Jeg havde derfor ingen kontakt, før jeg blev kaldt ind. I nogen grad

142 Helt ok modtagelse. I meget høj grad

143 Forløb hertil ok. I høj grad

145 Personalet særdeles vel forberedt. Venligt og imødekommende. I høj grad
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148 Venteværelset var meget trist. Halvdøde planter giver ikke et godt indtryk, så hellere ingen planter. Der var
også en seddel på døren, der var halv revet i stykker. Som kræftpatient ønsker man at blive behandlet et
sted, hvor der er styr på tingene også detaljerne. De to ovenstående ting udtrykker ikke, der er fokus på
detaljer, forskning osv.

I meget høj grad

152 Blev venligt modtaget af en læge, som virkede tillidsvækkende, og som havde sat sig ind i min sag. I høj grad

170 Venlig og professionelt. I høj grad

178 Super god. I meget høj grad

186 Alt fungerede perfekt. I meget høj grad

198 Jeg fik en udmærket modtagelse og en god snak med lægen angående modermærker, om modermærker
som ændrer sig, skifter farve eller vokser som en vorte. Holder øje med dem på ryggen med et spejl.
Efterfølgende blev jeg undersøgt over hele kroppen.

I meget høj grad

205 Jeg har flere gange oplevet lange ventetider på ambulatoriet. Det er selvfølgelig forståeligt med travlhed,
men det havde været rart, hvis man kunne blive informeret om ventetid ved ankomst eller 15-20 minutter
efter ens tid er overskredet.

I høj grad

209 Jeg blev venligt modtaget i receptionen ca. 15 minutter før tid. Blev bedt om at tage plads i venterummet.
To minutter før tid blev jeg kaldt ind.

I meget høj grad

222 Fik en meget venlig modtagelse. I høj grad

224 Jeg vil sige, at i forhold til mit sidste besøg [nogle år tilbage], så er der virkelig sket forbedringer på
afdelingen. Ventetiden er nedbragt til nærmest ingenting. Jeg ventede knap en halv time. Sekretærerne var
høflige og venlige. Lægerne var venlige og samarbejdsvillige i forhold til, at jeg ønskede et andet præparat i
forhold til den behandling, der kunne være nødvendig for mig. Alt i alt må jeg sige, at det var en fornøjelse i
forhold til for [nogle år] siden, hvor mit første indtryk var... skal vi sige knap så godt! Det var først, da jeg
skulle til kontrol, at jeg mødte en læge, der faktisk kunne tales med. God gået.

I nogen grad

239 Jeg var yderst tilfreds, og [der var] meget kompetente medarbejdere. I meget høj grad

245 Lang ventetid. Der sad to i venteværelset, da jeg kom (i god tid). Den sidste af de to blev kaldt ind lige efter
min tid. Der kom yderligere en person. Hun kom også ind før mig. Efterhånden var der gået en halv time
over min tid. Yderligere en patient dukkede op. Jeg gik ud til sekretæren og spurgte, hvornår det blev min
tur, hvilket ikke kunne svare på, men de havde travlt. Hun kom tilbage lidt efter og sagde, at der var én
mere, der skulle til før mig. Meget utilfredsstillende. Jeg kan godt acceptere, at der sker noget akut, som
giver en ventetid, men ikke SÅ længe. Da lægen endelig hentede mig, var jeg efterhånden godt gal i
hovedet. Hun beklagede meget ventetiden, der havde været meget travlt. DET ER IKKR GODT NOK.
Hospitalet sender en tid til mig. De kan se, at jeg er kommet. Det mindste, man kan gøre, er da at komme
ud og fortælle patienterne, at der er ventetid og ca. hvor længe eller lade være med at presse så mange
patienter ind, så der er tid til, at en patient tager længere.

I meget høj grad

256 Der var ikke akutte kunder (patienter) som årsag til ventetid. Jeg drøftede ventetiden med to læger og en
sygeplejerske på operationsstuen. Jeg var tilsagt [en tid] kom på operationsstuen [cirka en timer efter]. Der
var ikke andre kunder (patienter) end mig i venterummet og ingen tog initiativ til at meddele mig om
ventetid. Da jeg [] spurgte i receptionen, om operationen var aflyst, fik jeg en lakonisk tilbagemelding om, at
"de er nok en smule forsinkede, de kommer nok om et øjeblik".  En helt analog oplevelse havde jeg, da jeg
forinden var til forundersøgelse. Da sad vi blot 50-60 mennesker i venterummet - uden at nogen gav os
besked om ventetid. På den almindelige "summen" i venterummet kunne jeg forstå, at der var mange
kunder (patienter), der havde erfaring for, at sådan var det altid! Også dengang tog jeg en drøftelse om
kulturen med den undersøgende læge NN.  Der er i den grad plads til forbedring af kulturen!
Medarbejderne i receptionen er helt uden initiativ til at kommunikere om ventetiden. Til forundersøgelsen
sad således 50-60 produktive, men passiviserede borgere, hvis tid er mindst lige så kostbar, som
sygehusets medarbejderes. Det opleves helt utilstedeligt, at man ikke evner at planlægge bedre. Tænk,
hvis jeg bød mine kunder samme oplevelse. Så ville jeg gå konkurs! Det synspunkt medgav både
sygeplejerske og læger mig, og de talte åbent om, at de ikke selv evner at ændre den årelange tradition og
kultur herom!

I nogen grad

257 Der var over en times ventetid. Det ville være rart, hvis receptionisten havde oplyst det ved ankomsten, og
løbende oplyst om, hvor længe jeg kunne forvente at skulle vente endnu.

I nogen grad

267 Oplevede en meget kompetent modtagelse. Ligeledes under selve indgrebet. Jeg følte mig mødt, forstået
og respekteret som menneske.

I meget høj grad

275 Der var over en halv times ventetid, og det, synes jeg, er lang tid I høj grad

277 Efter scanning af sygesikringskort og besked om at tage plads i venteværelset skete der først noget efter at
have ventet i mange minutter og ved henvendelse til sekretær, [fik jeg at vide], at systemet åbenbart ikke
havde registreret mig. Lægen havde også undret sig, men dog ikke spurgt efter mig!

I meget høj grad
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279 Det er rart, når/hvis receptionisten hilser, når man ankommer. I høj grad

280 Læger og sygeplejersker burde kommunikere bedre sammen angående behandlingen, og hvornår der evt.
skal ske ændringer i behandlingen, så de er i stand til at formidle det videre til mig (patienten). Det virkede
som om, der ikke var nogen retningslinje, og jeg oplevede mange udsving i, hvad fagpersonalet sagde, og
hvad der reelt blev gjort. Det var utrygt og virkede uprofessionelt. De var søde og rare, og man følte sig
venligt behandlet, men det var ikke en faglig god oplevelse.

I nogen grad

282 Ingen kommentarer. I høj grad

286 Der plejer at være lang ventetid i ambulatoriet. Ved ikke

290 Alt er godt. I meget høj grad

298 Forslag til forbedring er at lægge mere tid ind til de enkelte patienter, således at ventetid kan minimeres. I meget høj grad

308 Det var bare super. I meget høj grad

309 Jeg er til ambulant undersøgelse på fjerde år efter modermærkekræft, så det er jo en rutineundersøgelse,
men alt går hver gang fint, lidt ventetid er der jo altid, men fin og venlig behandling af alle.

I høj grad

321 Ingen kommentarer (tilfredsstillende behandling). I meget høj grad

332 Dejlig og venlig modtagelse. NN blev taget imod: "Hej, du må være NN. Velkommen her". Læger og
sygeplejerske talte i børnehøjde og var bare så gode

I meget høj grad

338 Lægen oplyste, at hun havde overtaget, da den anden læge var optaget. Og det var vel ok, selvom det
virkede lidt forvirrende. Det var alene et kontrolbesøg efter operation.

I nogen grad

368 Det var fint. Jeg fik hurtigt hjælp. I meget høj grad

369 Min største udfordring med et ellers meget professionelt kræftforløb er den konstante udskiftning af læger
på afdelingen. Jeg har gennem fem år kun oplevet at se den samme læge to gange, hvilket efterlader mig
med en følelse af at starte forfra. Derudover har jeg ved flere lejligheder op til fem personer, udover mig
selv, på stuen, hvor jeg blev undersøgt. Jeg støtter principielt at folk skal uddannes, men der må være en
grænse for hvor mange man skal smide tøjet for. Ellers tak for et meget flot forløb.

I høj grad

375 Fantastisk modtagelse. I meget høj grad

382 Der var en halv times ventetid. I høj grad

394 Meget positiv oplevelse. I høj grad

400 Jeg er meget tilfreds med mine kontroller på afdelingen, hvor man altid føler, der bliver "hørt" på én. Fin
orientering og altid venligt personale. Dejligt sted at komme, når det nu ikke kan være andet.

I høj grad

402 Jeg blev mødt med venlighed og modtaget personligt af den læge NN, der havde opereret mig. I meget høj grad

411 Venlig og imødekommende modtagelse. I meget høj grad

415 Jeg har været der tre gange i oktober, nogle gange lidt ventetid. En gang kom jeg ind før tid. Personalet var
venlig og imødekommende.

I høj grad

421 Blev meget venligt modtaget af sygeplejerske, og senere af læge. I meget høj grad

422 Et venligt personale tog imod ved ankomsten. Og læger og sygeplejersker var venlige, dygtige og havde let
ved at svare. Der var også reserver til at bevare humoristiske [input]. Og slutresultatet af indgrebet var
yderst tilfredsstillende.

I høj grad

423 Jeg fik en god modtagelse og blev godt fortalt, hvad der skulle ske fremover. I meget høj grad

424 Første gang man besøger afdelingen, kan det godt være lidt svært at finde indgang 1D på grund af
skiltningen ude ved indkørslen. Den er ikke logisk.

I høj grad

427 God modtagelse. I meget høj grad
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430 Har ikke andet end positive reaktioner. I meget høj grad

439 100 procent til ug. I meget høj grad

446 Jeg kom hurtigt til, og de var søde og forklarede tingene godt. I høj grad

450 Sød og imødekommende læge, som altid. I meget høj grad

451 Umiddelbart efter jeg havde hængt overtøjet, blev jeg kaldt ind. I meget høj grad

452 Dejligt, når personalet har læst journalen, inden man bliver kaldt ind!  Tak for det! I meget høj grad

459 Blev kontaktet telefonisk med positivt svar. Det sparede både mig og lægen for tid. Ikke relevant for mig

464 Rart med information ved ankomst, hvis der er lang ventetid. I nogen grad

473 Alt var rigtig godt, selvom ventetiden var mere end en time. I meget høj grad

479 Ved ikke, hvad der kan gøres. Men når man allerede skal vente halvanden time på første samtale, stiger
blodtrykket.

Uoplyst

481 Jeg ville påskønne, hvis ventetiden ikke var så lang en anden gang. I meget høj grad

484 Ville være rart, hvis det var den læge, der skulle operere mig, som jeg så ved forundersøgelsen.
Journaloptagelse var ved ung læge, som ikke kunne informere om den forestående operation og evt.
restriktioner efterfølgende. Kunne heller ikke vejlede i længde for sygemelding, hvilket kunne have været
rart for mig selv og arbejdsgiver.

I høj grad

487 Det var meget forskelligt med ventetiden. Nogle gange blev jeg kaldt ind med det samme. En enkelt gang
ventede jeg 45 minutter.

I meget høj grad

489 Vi har haft to besøg som ambulant patient, hvor det ved første besøg gav os en ventetid på 60-70 minutter.
Det var ikke tilfredsstillende.  Andet besøg ventede vi 10 minutter, helt anden oplevelse. Ingen klager, da vi
først var [ved] læge NN. God og professionel behandling.

I høj grad

497 Lidt trist ventelokale uden vinduer. Kunne måske indrettes lidt hyggeligere, møbelgrupper? Lidt svært at
sidde og kigge på andre der græder.

I meget høj grad

506 Lægen sad inde på "kontoret" og råbte ud gennem den halvlukkede dør "Er det NN?". Han havde hørt, at
jeg havde registreret mig. Synes det er en mærkelig måde at modtage en patient, som kommer og skal
have en kræftdiagnose. Desuden var der to medicinstuderende, det er for mange. Der skal kun være en
studerende i sådan en situation.

I meget høj grad

510 Perfekt afslappet modtagelse. I høj grad

528 En rigtig god oplevelse trods ventetid. Føler mig til og godt behandlet. Er ikke læge, så kan ikke vurdere
rigtigt fagligt, men er overbevist om, at de (læger og sygeplejersker) er dygtige. De taler så man kan forstå
det og er rigtig empatiske.

I meget høj grad

529 Min oplevelse var meget god. Personalet har behandlet mig meget meget godt og undersøgte mig meget
godt. Jeg var selve stresset i den sygdomsperiode, og de var forestående og har vist respekt. Jeg takker
for, at jeg glemte at komme én gang og ikke mødte op, men jeg fik en ny tid alligevel. Herved ønsker jeg
personalet og alle på sygehuset et godt nytår og ønsker, at I bliver aldrig syge.

I meget høj grad

536 Jeg har ofte oplevet meget store forsinkelser og ventetid på Afdeling Z. Jeg spørger altid, hvordan det ser
ud med ventetid, når jeg ankommer, men kan ofte ikke få et svar. Ventetider er formentlig uundgåelige,
men burde kunne mindskes, og det kunne forbedre patientoplevelsen, hvis man fik at vide, hvor meget
ventetid man kan forvente.

I høj grad

538 Blev altid mødt med smil og venlighed. I meget høj grad

561 Havde fået mødetid [om morgenen] for at sikre, at jeg kunne få beroligende i god tid, og at medicinen
virkede på mig. Men ingen henvendte sig til mig overhovedet. Da klokken blev [hen af formiddagen], fik jeg
langt om længe fundet en person, som ringede efter en sygeplejerske på afdelingen. Jeg fik så endelig en
tablet, men min operationstid var altså [ti minutter senere]. Jeg nåede at blive rigtig ked af det og meget
utryg, med en følelse af "Palle alene i verden". Men under selve operationen gjorde de tre sødeste kvinder
alt for, at jeg skulle føle mig godt tilpas. Stor ros til dem. Jeg kan dog stadig ikke forstå, hvorfor denne
operation ikke kunne foregå i fuld narkose? Jeg synes, at det var en noget voldsom oplevelse kun at være
lokalt bedøvet.

Slet ikke
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Skriv venligst her, hvis du har manglet information i forbindelse med dit besøg

567 Alt var godt. I høj grad

569 Meget god modtagelse! I meget høj grad

585 Måske er det en lille ting, jeg har været der to gange og første gang var modtagelsen ikke særligt hjertelig. I høj grad

587 Blev modtaget med et smil. Dejligt og følte mig velkommen. SKØNT med sådan en modtagelse. I meget høj grad

592 Personalet kom ud og fortalte, at der var ekstra ventetid og deres forventning. Det var rigtig fint! Det er
nemmere at forholde sig til en halv times ventetid, når man kender estimatet, end når man bare er overladt
til sig selv.

I meget høj grad

593 Man kunne måske ved indtjekning have oplyst, at der var ventetid. I høj grad

597 Min operation blev aftalt og gennemdiskuteret [i efteråret] med høj grad af patientinddragelse, da jeg i
mellemtiden havde skiftet mening omkring rekonstruktionsmetode og havde behov for vejledning.
Operation [], herpå overførsel til patienthotel med opfølgende besøg på ambulatoriet pga. drænene, som
blev fjernet [] af meget dygtig sygeplejerske. Den første dag/nat alene på patienthotellet med ansvar for
egne dræn var dog noget stressende, indtil jeg fik taget på tømning, måling etc. Ambulatoriebesøgene
under indlæggelsen og ved udskrivning [], som var mit seneste besøg [], krævede ikke nogen særlig
medinddragelse - det gjorde derimod samtalen i [efteråret]. Oplevede stor imødekommenhed på
ambulatoriet, mens jeg var patient på patienthotellet. Receptionen var behjælpelig med at komme i kontakt
med anden afdeling, da jeg havde konfliktende mødetider. Selvom sundhedspersonalet giver sig tid, kan
man som patient ikke helt undgå at føle, at man måske stjæler tid fra andre. Dette gælder især ved
samtaler med læger og sygeplejersker. Jeg har derfor været taknemmelig for den tid, jeg har fået.

I meget høj grad

ID Er du alt i alt tilfreds
med besøgets forløb?

3 Jeg fik forskelligt at vide af to forskellige læger, så det var faktisk først på operationsdagen, jeg forstod
hvad der 100 procent skulle ske. Min første samtale var rigtig god, og jeg var helt med på, hvad der skulle
ske, men da jeg kom til min forberedelsessamtale inden operationen, sagde den anden læge, at der skulle
foregå noget andet, end jeg fik af vide til første samtale, meget forvirrende! Derfor jeg først vidste, hvad der
skulle ske på operationsdagen, da jeg spurgte kirurgen (som jeg havde den første samtale med).

I nogen grad

14 Alt var ok. I meget høj grad

44 Ikke aktuelt for mig. I meget høj grad

61 Dagen [i slut august] opstod følelsen af fuldstændig utryghed, og den har jeg stadig. Jeg oplevede, ikke der
var styr på noget som helst. Jeg gik der fra i fuld panik. Blev spurgt af sygeplejersken:  "Hvad forventer du
af resultatet af rekonstruktionen?" Spørgsmål som: "Brystvorterne skal de blive?", viser at de ikke har læst
min journal inden jeg mødte op, både af sygeplejersken og af lægen.  Min hjerne "det et fucking  dem,
spørgsmål er hele årsagen til problemet". Følte jeg manglede viden, hvordan griber de operationen an?,
hvordan forventer de, det kan komme til at blive, ud fra hvad der at arbejde med? hvordan bruger man og
udretter aret? Hvordan skabes der et godt resultat og et pænt bryst? Hvad gør lægerne for, at det skal blive
godt? Kapsel krumning risiko? Der er ikke talt om det, som man som patient gerne vil have styr på. Jeg
havde forventet meget mere af en sådan lægesamtale. Jeg oplevede lægesamtalen, som om det bare
skulles sættes tjek tegn ud for, at opgaven var udført.  Som om det bare skulle overstås, fordi det bare en
del af pakken. Samtalen gav mig så meget utryghed. Jeg spurgte om procent på, hvordan operationen går,
istedet får jeg følgende information: "I går resulterede to af mine operationer i blødninger". Mit hoved: "GÅ
VÆK DU SKAL IKKE VÆRE TIL MIN OPERATION".  Ingenting om forventet sygemeldinges forløb fra
lægen. Jeg måtte løbe efter lægen og spørge efterfølgende. Der var heller ikke styr på mamografi, som var
lige ca. et år gammel. Så måtte lægen ud og spørge, om jeg godt vidste, at den ikke må være over tre
måneder gammel. Tænk at han skal ud og spørge om det. DET BURDE HAN VIDE.  Efter samtalen [i
slutningen af august] var jeg ikke tryg, ikke velinformeret. Usikker ud fra lægekonsultationen, hvad jeg siger
ja til. Frustreret over at man ikke taler med samme læge og sygeplejerske hver gang, man besøger
afdelingen. NN lægen, som var den eneste pålidelige at tale med, gentog det der var noteret i journalen, og
jeg nåede at korrigere de fejl, der var blevet noteret  ukorrekt under lægebesøget.

Slet ikke

96 Undrer mig over, at jeg endnu ikke har modtaget indkaldelsen til operationen. I meget høj grad

98 Jeg ville gerne have haft opfølgning på sårheling ca. 14 dage senere. Penicillinens virkning på infektionen. I høj grad

119 Alt har fungeret fint. Hvad der skulle ske, blev jeg informeret om. Kun ros. I meget høj grad

138 Jeg kunne godt tænke mig lidt mere viden om bivirkninger med hensyn til den medicin, jeg tager. I høj grad

6



154 Den læge, der tidligere har fulgt mig, [var der ikke], og i stedet for var der en vikar, som ikke havde sat sig
ind i sagen. Jeg kunne ikke forstå vikaren []. Det var spild af tid at køre [flere timer] i bil for at komme til
denne konsultation. Vikaren kunne/ville ikke tage stilling til noget, så han sendte mig hjem med en ny tid
[på et senere tidspunkt]. Spild af alles tid.

Slet ikke

158 Jeg blev henvist til ultralydsskanning og evt. biopsi. Blev orienteret af sygeplejerske om, at jeg som
standard ville blive iført hospitalsskjorte og skulle være indstillet på at vente op til fire timer efter indgrebet,
da det kunne bløde meget. Ingen af delene viste sig at være tilfældet. Det var desuden uklart, hvordan
tilbagemeldingen af undersøgelsen ville foregå.

I nogen grad

163 Jeg manglede, ved nogle få spørgsmål jeg havde, at der var lidt mere holistisk tænkning. Nok bygger
meget behandling på naturvidenskabelig tænkning, men i min optik er det nødvendigt, at vi generelt i
forhold til heling og behandling er mere åbne for, at andet også kan virke ind i en helingsproces. Jeg
spurgte på et tidspunkt til noget med betydningen af indtagelse af mad som en del af "medicinen" i
behandlingen []. Jeg fik en følelse af, at det var meget "alternativ" tænkning, jeg var ude i. Jeg blev egentlig
lidt vred og ked af det bagefter. At vi ikke er kommet længere i forhold til, at der er så mange gode
begrundede erfaringer blandt andet i litteraturen, at jeg følte mig lidt "nedværdiget", at jeg tænkte i den
retning. Jeg mener, der ligger en fremtidig opgave i det her "felt", som kan få stor positiv betydning for
mange mennesker, hvis der også lægges op til, at vi samtidig med den gode behandling selv kan tage
ansvar på flere områder i vores liv. Jeg tænker det som at være i en positiv og skabende proces trods
[sygdommen]. Der har meningsdannende betydning og giver helt konkret en velvære. Det er vel det der
med at arbejde ikke blot med at "bekæmpe" sygdomme men også med "årsagen".

I høj grad

170 Godt informeret. I høj grad

178 Nej. I meget høj grad

205 Jeg kunne godt have brugt mere information om, hvad besøget vil indebære og om, hvem jeg skulle møde. I høj grad

217 Jeg kom pga. samtale om rekonstruering af bryst, men jeg gik derfra rigtig ked af det, da jeg synes, at min
samtale fik en helt forkert drejning således, at jeg blev mere informeret om, hvorvidt sandsynligheden for at
få tilbagefald [var til stede]. Jeg gik grædende derfra, og jeg har siden min samtale ikke haft en eneste dag,
hvor jeg ikke tænker op det og er bange.

I ringe grad

221 Jeg har ikke manglet information, men lægen var lidt svær at forstå []. Det kunne have været rart at have
en sygeplejerske eller lignende med til samtalen, når man ikke helt forstod, hvad der blev sagt.

I meget høj grad

267 Var godt informeret. Dog ingen information om påvirkning af lymfesystemet, ca. 14 dage efter indgrebet.
Hævede betydeligt fra øre ned mod hals. Kunne ikke spise fast føde. Efterfølgende på penicillin, med god
effekt.

I meget høj grad

272 Kan ikke huske det hele, men har været meget tilfreds med alt. I meget høj grad

275 Årsagen til, at jeg var i ambulatoriet i september, var, at jeg havde været til undersøgelse, herunder
ultralydsscanning, på afdelingen Røntgen og Scanning på Tage Hansens Gade, hvor den undersøgende
læge NN fandt en lille knop, som han bestemt ikke formodede var ondartet, men som han sagde skulle
undersøges nærmere på Brystkirurgisk Amb. alligevel. Det accepterede jeg selvfølgelig. Men da min mand
og jeg kom hjem fra undersøgelsen, slog det os, at den knop, overlægen havde fundet, er en talgknop, som
jeg har haft i mange år og også mange år før, jeg blev syg med brystkræft. Vi kunne trykke noget talg ud af
den og var ikke et sekund i tvivl. Jeg ringede derfor dagen efter til Tage Hansens Gade, fordi jeg gerne ville
tale med den pågældende overlæge, der havde fundet knoppen, og fortælle ham om talgknoppen og bede
ham om at slette henvisningen til Brystkirurgisk Amb., både for min skyld (fordi det hver eneste gang er
hårdt at komme på sygehuset efter et så langt og hårdt sygdomsforløb, som jeg har været igennem) men
ligeså meget for at spare sygehusets og skatteborgernes penge. Overlægen, der undersøgte mig, var ikke
tilstede, da jeg ringede, så en anden læge besluttede, at der skulle holdes fast i, at jeg skulle på
Brystkirurgisk Amb. Det var fuldstændig helt og aldeles overflødigt. Da jeg kom ind til lægen på
Brystkirurgisk Amb. var hun da heller ikke i tvivl om, at det var min gamle talgknop, og jeg slap for
yderligere udredning. Hvis jeg på nogen måde er i tvivl, vil jeg selvfølgelig hellere end gerne undersøges.
Og oftest har lægerne jo helt styr på, hvornår det giver mening at undersøge videre. Men lige præcis i det
her tilfælde, var det totalt overflødigt at fastholde, at jeg skulle møde op på Brystkirurgisk Amb.

Ved ikke

280 De virkede meget usikre på, hvornår der reelt skulle ske ændringer i behandlingen. Der var ingen
retningslinje og de "skøn", de fulgte, blev ved med at ændre sig.

I ringe grad

322 Det udleverede skriftlige materiale passede ikke 100 procent på min behandling og var på flere punkter
ikke opdateret. Sygeplejersken kunne ikke svare på en del af de spørgsmål, jeg havde.

I høj grad

375 Jeg manglede ingen informationer overhovedet. Alle spørgsmål blev besvaret flot og virkelig dybdegående
og med meget stor viden og omsorg.

I meget høj grad

391 Jeg havde forventet en lidt grundigere gennemgang af, hvordan operationsforløbet var gået efter
operationen. Kirurgerne kom meget hurtigt forbi og sagde, at alt var gået godt, men jeg kunne godt have
brugt lidt mere forklaring om forløbet. Min fornemmelse er dog, at det var pga. travlhed, og det har jeg
forståelse for. Inden operationen ringede jeg til afdelingen for at stille et spørgsmål. Jeg snakkede dels med
en sekretær og dels med en sygeplejeske. Begge gav mig en fornemmelse af at være lidt til besvær med
mit spørgsmål. Det var ikke optimalt. Jeg har udover det været meget imponeret over afdelingen og
medarbejderne og følt mig i trygge hænder.

I meget høj grad
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402 Jeg blev vel informeret. Min efterfølgende undersøgelse ved mammae-scanning gav mig god besked om
undersøgelsen af faglig kompetent læge. Fik senere besked på e-boks. Den forklarede ikke meget. Jeg
blev afsluttet. Godt jeg selv havde fået besked i røntgen, at den knude var en fedtknude.

I meget høj grad

422 Alt var ok. I meget høj grad

423 Nej, jeg manglede informationer efter min besøg. I meget høj grad

426 Jeg har ikke manglet information, men man får så mange, at det ikke er til at huske det hele. Det hele sker
lige på en gang, og der er meget, som skal tages stilling til, så jeg synes, det er dejligt, man får det på
papir.

I høj grad

430 Kun positive reaktioner her fra. I meget høj grad

451 I forvejen var jeg blevet informeret om, hvordan jeg skulle forholde mig i forbindelse med mit besøg, som
drejede sig om en hudprøvetagning []. Det eneste, jeg savnede, var en klar besked om, hvor længe der
ville gå, inden jeg fik svar på prøven. Det har jeg ikke fået endnu efter 11 dage.

I meget høj grad

473 Jeg manglede ikke information i forbindelse med mit besøg. I meget høj grad

478 Lægen, der lavede min nerveskade, opførte sig som om vedkommende slet ikke var involveret og hjalp mig
slet ikke. Inden operationen oplyste lægen ikke om risici forbundet med operationen, men noteret at der var
blevet oplyst herom. Inden operationen var jeg fysisk aktiv. Et par måneder senere var jeg inaktiv og
sengeliggende. Deprimeret og ikke i arbejde. På mit andet besøg fik jeg ingen hjælp fra lægen, da jeg
spurgte efter det eneste jeg manglede, en elektromyografi.

Slet ikke

506 Der var store [forståelsesmæssige] vanskeligheder. Min mand og jeg forstod ikke meget af det lægen
sagde, og efterfølgende fandt jeg ud af, at jeg havde misforstået hvad der blev sagt, pga. [de
forståelsesmæssige vanskeligheder]. Det skal siges, at jeg selv er sygeplejerske og vant til at arbejde med
personer [der er svære at forstå]. Jeg frabad mig flere tider hos den pågældende læge pga.
[forståelsesmæssige] vanskeligheder.

I nogen grad

529 Alt var fint. Tak. I meget høj grad

536 Jeg skulle have tjekket brystvorterekonstruktion. Ville gerne have vidst, inden kontrollen, noget mere om,
hvordan jeg skulle forholde mig [til] den nye brystvorte. Dvs. den manglende information var faktisk fra den
afdeling, hvor jeg blev operereret.

I nogen grad

557 Alle, jeg har mødt, har været utrolig søde og omsorgsfulde. I meget høj grad

566 Ingen mangler i mit tilfælde. I meget høj grad

568 Intet. Alt forløb planmæssigt og tilfredsstillende. Ingen ny situation for mig, i det jeg har undergået to
lignende operationer på issen, hvilket er foretaget på [andet hospital], før vi flyttede til [bynavn] [for nogle år
siden].

I høj grad

572 Jeg blev indkaldt til operation ca. en uge efter besøget på ambulatoriet, men da der ikke var blevet lavet en
biopsi, blev dette gjort, og jeg har fået ny tid til operation.

I høj grad

585 Inden første besøg på plastikkirurgisk var jeg til undersøgelse på Marselisborg. Her forstod jeg, at jeg
skulle opereres ved første besøg på plastikkirurgisk. Men her skulle jeg så til endnu en undersøgelse.
Senere har jeg fundet ud af, at på Marselisborg var jeg på besøg ved en læge, det var lidt forvirrende.

I meget høj grad

591 Det havde været en kæmpefordel at vide på forhånd, at behandling er udelukket, når man er ryger og ikke
er i stand til at stoppe (grundet psykisk lidelse). Så kunne både sundhedspersonalets og min tid være
sparet! Jeg har efterfølgende haft kontakt til et privathospital, som godt vil kunne udføre behandlingen uden
totalt rygestop, dog med information om de ulemper, det kunne medføre!

Slet ikke

592 Blev sendt meget hurtig fra hudlæge til Århus for at få fjernet et modermærke og fik derfor ingen
informationsmateriale tilsendt inden. Jeg kan huske, at jeg for et par år siden fik tilsendt
[informationsmateriale] til en lignende operation. Jeg ringede derfor selv derud og fik god hjælp af
sekretæren.

I meget høj grad
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Beskriv venligst den eller de fejl du oplevede

597 Man får rigtig mange informationer som patient, og jeg oplevede til tider en manglende evne til at kunne
overskue dem alle, og især konsekvenserne, og dermed stille de rigtige spørgsmål på de rigtige
tidspunkter. Det er nok patientens og den pårørendes dilemma, at vi er fremmede over for de forskellige
sundhedsfaglige specialer, og dog har vi ret til medinddragelse på kritiske områder, da det jo er vores krop,
der er i skudlinjen. Det stiller store krav til sundhedspersonalets faglige og kommunikative evner og til
patientens eventuelle kemohjerne! Før min gode samtale med læge NN og anden læge NN [i efteråret]
havde jeg været meget i vildrede omkring rekonstruktionsmetode, selvom jeg havde modtaget mange A4
ark med information på anden afdeling. Inden mødet fik jeg heldigvis sparring omkring metoder og
konsekvenser i en senfølgergruppe med brystrekonstruerede kvinder under Kræftens Bekæmpelse. Det
betød, at jeg omgjorde min oprindelige beslutning. Det er nu halvanden måned siden, at jeg fik fjernet
kirtelvæv og rekonstrueret venstre bryst med en protese. Jeg er informeret om metoden og dens primære
bivirkninger, men kunne godt tænke mig en oversigt over, hvad man som brystopereret protesebærer ellers
kan komme ud for, såsom nervesmerter og afhjælpning af generne ikke mindst.

I høj grad

ID Er du alt i alt tilfreds
med besøgets forløb?

39 Jeg har flere gange måtte aflyse, flytte eller helt gør opmærksom på, at jeg ikke har fået besked om
undersøgelser eller forestående operationer. Jeg har fået mails om, at jeg er udeblevet fra aftaler, som jeg
ikke ved besked om. F.eks. har jeg måtte sende fire mails om, at jeg ikke kunne komme til forundersøgelse
pga. jeg var på ferie, og næste dag skulle jeg fra min ferie i udlandet igen logge ind for at se, at der igen,
igen var booket en tid, som lå en uge før min ferie var slut. Der har været så mange fejl i det administrative
og kommunikative, at jeg helt har været ved at droppe projektet flere gange.

I nogen grad

61 1. At de ikke havde læst min journal, for så havde de vidst det med, om brystvorten skulle blive/ikke blive.
2. Følelsen af, at samtalen mere var en del af pakken fra lægen, som skulle overstås. Den var befængt
med fejl og mangler, manglende indehold for mig. Den skabte panik og angst, istedet for tryghed, idet der
var så meget, der ikke var styr på. 3. At jeg før mødet ikke var indkaldt til mammografi og selv skulle gøre
opmærksom på, at min mammografi var for gammel. 4. At det ikke er gennemgående den samme læge og
sygeplejerske man har ved hvert besøg i afdelingen. 5. At der bliver noteret forkerte ting i min journal.    6.
Oplevede en manglende forståelse for, at sygeplejerske og læge kunne omgås mennesker med alvorligt
sygdoms- og operationsforløb. 7. Manglende egenskab ved sygeplejerske og læge, man er nødt til at
kunne optræde med empati som sygeplejerske og læge. Det oplevede jeg ikke hos dem, jeg talte med. Kun
læge NN var i besiddelse af empati og forståelse og kunne sætte sig ind i min bekymring. 8. ANSATTE,
DER SPREDER DERES BAKTERIER. I bygning 9, 2. Sal. Troede der var strikte hygiejnevejledninger, som
medarbejdere skulle overholde. Når de arbejder på et sygehus! Da jeg sad og ventede observerede jeg
følgende. En ansat nyser i sin hånd, hvorefter han støtter med hånden i en dørkarm. Han tager en seng og
et dokument med hånden og tager i elevatordør, trykker på etageknap, hvor han hele vejen har spredt sine
bakterier og så afsted med sengen, hvor han spreder sine bakterier til patienter og medarbejdere på flere
etager.  Andre personaler rodede i eget hår, og ansigt, og rører fortsat ved remedier og ting. Ovenstående
er virkelig bekymrende og ulækkert og er lige til at gøre de syge mere syge med infektioner. Når jeg
oplever sådan noget går jeg indvendigt i angst og panik. Bange for at blive syg under en indlæggelse.

Slet ikke

72 Det var vedrørende hjemtransport med Falck. Jeg ventede ca. halvanden time, og så blev det med taxa.
Falck havde været der for at hente mig, men kørte igen.

I høj grad

113 Jeg ved ikke, om jeg forstår spørgsmålet korrekt...  De fik desværre ikke fjernet alt, så jeg skal ind og
opereres igen, men det laver ikke om på, at jeg har følt mig i trygge rammer hele [vejen] igennem. Også nu
hvor jeg skal ind igen.

I høj grad

131 Jeg blev brystreduceret, og opdager i opvågningen, at mit venstre bryst er meget hævet, og jeg var blå hele
vejen rundt på venstre side fra bryst til hofte. jeg kunne ikke vurdere om det var alvorligt eller ikke, og jeg
blev da også sendt hjem samme dag. Efter et par dage måtte jeg kontakte sygehuset, da jeg havde feber
og var svimmel. Jeg blev genindkaldt til en undersøgelse, blev natten over og kom til ultralyd, hvor man
fandt flere store "søer" af kropsvæsker, der gemte sig i bryst og væv. Man valgte at lade kroppen selv klare
problemet, og jeg blev sendt hjem med en penicillinkur. I skrivende stund er jeg stadig på penicillin, og går
nu med en V.A.C., der skal holde brystet fri for bakterier. Har været i hjemmesygepleje regi, men er nu atter
på sårplejeafdeling Z. Forløbet har til nu varet mere end en måned, og så vidt jeg kan se, er der lange
udsigter for mig til jeg får et normalt bryst.

I nogen grad

158 Henvisningen til scanning var der "gået kuk i". Skete først, da jeg rykkede telefonisk. I nogen grad

189 Jeg fik bortopereret en knude i det ene bryst. Arret efter operationen sidder et ikke så synligt sted. Under
operationen fik jeg ved en fejl et brandsår af operationskniven på et noget mere synligt sted []. Brandsåret
har givet forholdsvist lille, men ret synligt og lidt dybt ar. Det er selvfølgelig ikke nogen alvorlig fejl, og har
kun kosmetisk betydning for mig.

I meget høj grad

247 Jeg skulle have fjernet stingene efter en uge hos egen læge. Inden for et døgns tid, der gled såret fra
hinanden, og jeg havde derfor et hul ind. En uge efter var altså for tidligt at få fjernet syningerne. Jeg var
forbi igen, hvor de prøvede med tape, om de kunne trække såret sammen, men det lykkes heller ikke. Nu
skal jeg vente til marts, hvor der skal tages stilling til, om det skal laves om, eller om arret heler fint.

I høj grad
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Skriv venligst her, hvis du synes, at ambulatoriet kunne gøre noget bedre, eller hvis ambulatoriet gjorde noget

særligt godt

261 Det gik ok, men da jeg fik trådene af efter syv dage som aftalt, sprang arret op, og det var bare noget hø.
Der ville jeg nok gerne have haft dem til at sidde i nogle dage mere, og så jeg havde fået at vide, at jeg
skulle passe meget godt på med at åbne munden, så det ikke ville gå op, men det var der ingen, som
fortalte mig. Det kostede mig en del ekstra sygedage og et ar nu, som er større end nødvendigt!

I høj grad

290 Fejl i dokumentationen. Og så er alt rigtigt. I høj grad

316 Der blev noteret en forkert diagnose i min journal. Efterfølgende er den blevet rettet, fordi jeg gjorde
personalet opmærksom på det.

I nogen grad

345 Lægen undersøgte mig for eventuelle modermærker, og han nævnte, at han ville undersøge mine kirtler.
Det glemte han. Det kom jeg i tanke om efterfølgende. Han og to sygeplejersker var virkelig sympatiske,
søde og hensynsfulde.

I meget høj grad

388 En biopsi forsvandt, og jeg skulle have foretaget en ny. I høj grad

392 Jeg skulle slet ikke have haft det indgreb, der var planlagt. I nogen grad

447 Ikke den læge, som jeg troede, var tilstede ved undersøgelse. I nogen grad

506 Jeg misforstod mange ting, fordi jeg ikke kunne forstå, hvad lægen sagde, og det gør jo en utryg som
patient.

I nogen grad

536 Jeg havde fået tid til at få fjernet sting efter rekonstruktion, men det viste sig, at jeg havde fået en tid for
tidligt. Det gik op for sygeplejersken, da hun havde fjernet sting på det ene bryst, at det nok var for tidligt.
Hun tilkaldte en læge, som gav hende ret og sagde, at jeg havde fået en tid for tidligt i forhold til, hvad de
normalt giver... Men altså det hele er nu gået fint sidenhen. Men det betød, at jeg skulle en ekstra gang ind
på afdelingen for at få fjernet på det andet.

I nogen grad

ID Er du alt i alt tilfreds
med besøgets forløb?

3 Udover den meget lange ventetid er jeg godt tilfreds med forløbet! Det er nogle skønne mennesker, der er,
både på ambulatoriet og senge afdelingen.
[Relationer til personale/Pleje, Ventetid]

I nogen grad

13 Det ville være rart med én læge og én sygeplejerske gennem hele forløbet. Det er jeg klar over er umuligt,
som sundhedsvæsnet er nu.  Alle, jeg var i kontakt med, var utrolig kompetente og venlige, så det kan også
være en fordel at få "nyt" input fra forskellige. Jeg er meget tilfreds.
[Kontaktperson, Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

14 Følte, der var tid til mig. At jeg blev taget alvorligt på en respektfuld måde.
[Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

16 Jeg har været ved mange forskellige læger i mit forløb. Omkring otte til ni stykker. Synes, det er for mange
forskellige at skulle forholde sig til. Er klar over at mit forløb har ligget hen over sommerferien. Måske er det
derfor. Jeg er stor tilhænger af, at der er uddannelseslæger, men har desværre været indkaldt til en, som
ikke kunne det, jeg kom for. Ikke så smart, synes jeg, og synd for hende og mig. Ville være godt hvis
sekretæren, der bestiller tiderne, ved om lægen kan udføre det, man skal ind til. Lidt ærgerligt at komme
forgæves og så få at vide gangen efter, at der skulle være gjort noget, som lægen ikke kunne finde ud af og
derved forlænger ens sygdom. Ellers godt tilfreds med forløbet.
[Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

34 Personalet er virkeligt søde :-).
[Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

36 Har ikke noget at klage over. I meget høj grad
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39 Jeg oplevede, at læge NN og hendes sygeplejerske med mere virkelig har hjulpet mere end rimeligt! De
har været så søde og hjælpsomme, og selvom det var via privat mail og telefon. Aarhus
Universitetshospitals administration har derimod været mildest talt utroligt sjusket og ringe. Jeg får først,
efter jeg har ringet og skrevet adskillige gange, at vide, at læge NN er flyttet til anden by og, at Aarhus ikke
lige ved, hvad der skal ske fremadrettet med os i projektet. Vi er ikke særligt mange, så derfor ville en mail
omkring hvad der sker, hvornår sker det, og hvad skal der ske fremadrettet. At der var andre, som tog over,
at læge NN kom ind og foretog nogle operationer, selvom hun havde skiftet job med mere. Alt dette har
været så dårligt. Da jeg kommer langvejs fra har jeg ligeledes oplevet så megen dårlig planlægning. F.eks.
var jeg indkaldt til forundersøgelse, som jeg ikke modtog. Da jeg tilfældigt ringede to dage før, opdagede
jeg min tid/aftale, og tog derfor hurtigt fri fra arbejde og tog til Århus. Jeg snakkede med sekretæren flere
gange og ved hver lejlighed sikrede jeg mig, at det var samme sted som før dvs. på Aarhus
Universitetshospital, Skejby. Men sekretæren glemte at informere mig om, at det var på Aarhus
Universitetshospital! Jeg havde jo ingen indkaldelse fået, fordi de ikke havde sendt en, så jeg havde ingen
adresse. Derfor måtte jeg tage en taxa for egen regning for at nå min aftale med lægen. Dette er blot en af
mange ting, som har været dårligt planlagt og vejledt.
[Kommunikation og information, Relationer til personale/Pleje]

I nogen grad

43 Jeg har kun lyst at sende en stor, flot buket for hele behandlingsforløbet. Jeg er dybt taknemmlig for hele
det behandlingsforløb, de gav et gammelt fjols som mig. TAK.
[Kvalitet i behandling]

I meget høj grad

44 Personalet er i top og er altid venlige og kompetente, og jeg føler altid, at de går lige dét ekstra skridt.
[Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

51 God service ved efterfølgende komplikationer. Hurtig kontakt og hjælp over telefonen. Hurtige akuttider til
tjek.
[Kommunikation og information]

I høj grad

54 Oplevede desværre kontakt til tre forskellige læger, fire forskellige sygeplejersker.
[Relationer til personale/Pleje]

I nogen grad

58 Godt formål. Jeg har intet at klage over, tværtimod. I meget høj grad

61 1. Gennemgående den samme læge og sygeplejerske man har ved hvert besøg i afdelingen.

2. At de har sat sig ind i ens journal.

3. Huske at indkalde til Mammografi inden mødet på afdelingen. De havde lovet indkaldelsen ville være
inden for tre måneder før operation. Jeg venter stadig på svar fra mammografien de havde glemt at
indkalde til.

4. HYGIEJNE FORHOLD. ANSATTE, DER SPREDER DERES BALTERIER. []. Troede, at der var strikte
hygiejnevejledninger som medarbejderne skulle overholde når de arbejder på et sygehus! Da jeg sad og
ventede, observerede jeg følgende. En ansat nyser i sin hånd, hvorefter han støtter med hånden i en
dørkarm. Han tager en seng, og et dokument med hånden, tager i elevatordøren, trykker på en etageknap,
hvor han hele vejen har spredt sine bakterier, og så af sted med sengen, hvor han spreder sine bakterier til
patienter og medarbejdere på flere etager. Andre personaler rodede i eget hår og ansigt, og rører fortsat
ved remedier og ting.

5. EMPATI. Der er så mange læger på afdelingen som mangler denne evne. Jeg må sige, at jeg har mødt
mange. For mange i min tid. Nu også en sygeplejerske, som manglede dette.
[Kommunikation og information, Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje, Ventetid]

Slet ikke

62 Jeg har stadigvæk et sår, der ikke er lægt.
[Kvalitet i behandling]

Uoplyst

64 Jeg har sideløbende fået foretaget to operationer for hudkræft. Ved sårbehandling af den første, tilkaldte
sygeplejersken en læge til at kigge på såret. Jeg viste ved den lejlighed lægen et andet sted, hvor noget
var i udbrud. Han indvilgede i straks at tage en prøve, der viste sig at være positiv. Derved sparede han tid,
så jeg ikke skulle til min speciallæge i anden by, men fik en tid til operation efter fem uger.
[Kvalitet i behandling]

I meget høj grad

66 Jeg startede med behandlingen [sommeren 2016] og sluttede den [sommeren 2017] med kontrol og
godkendelse. For mig har det været en behagelig oplevelse. Jeg har ikke været nervøs på noget tidspunkt,
til trods for at jeg blev opereret fire gange under lokalbedøvelse og én gang under narkose, men jeg var
under kyndig og god behandling af lægen og sygeplejerskerne.
[Kvalitet i behandling]

I meget høj grad

68 Blev set af samme læge HVER GANG! Det er godt.
[Kontaktperson]

I meget høj grad

98 Dygtig og kreativ kirurg. I høj grad

109 Forundersøgelsen viste, at jeg skulle have foretaget et indgreb. Jeg fik en tid [knap et halvt år] senere, men
da ville de ikke foretage indgrebet alligevel, da de ikke var informeret om problemets omfang.
[Kvalitet i behandling]

I ringe grad
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118 Det var rigtig god service, at de tog mig ind før tid, fordi en anden patient var udeblevet.
[Ventetid]

I meget høj grad

119 Alt ok. I meget høj grad

129 Særdeles tilfreds med behandlingerne. Har haft kræft i ca. seks år. I meget høj grad

143 Man kører 90 km for en fem minutters samtale med en læge, som beklager, at jeg ikke denne dag kunne få
gennemført den operation, som jeg var blevet henvist til, så det eneste jeg kunne køre hjem med var, at jeg
ville modtage en ny indkaldelse til operation. Retfærdigvis skal nævnes, at man i indkaldelsen til nævnte
besøg, nævnte, at det ikke var sikkert, at operation kunne gennemføres denne dag, men hvorfor så
indkalde mig til en overflødig samtale?
[Kvalitet i behandling]

I nogen grad

144 Jeg havde mobiltelefonnummeret til lægen NN for hudkræft og hende kunne jeg ringe til når som helst. Det
synes jeg var særligt godt, så jeg kunne få afklaret mine egne spørgsmål i forhold til forløbet og
behandlingen. Så tak for det.
[Kommunikation og information]

I meget høj grad

154 1. Når den læge, der ellers har været den behandlende læge i hele forløbet, er sygemeldt ville jeg ønske, at
de blot udsatte min tid i stedet for at fastholde en indkaldelse, som så foregår ved en, for mig, ny læge, som
ikke har sat sig ind i "sagen". Læge NN kunne og ville derfor ikke tage stilling til noget og orienterede mig
om, at jeg skulle have en ny tid senere hos den ansvarlige læge. 2. Denne vikarlæge var [svær at forstå],
og jeg havde STORE problemer med at forstå [vedkommende]. At kommunikationen fungerer burde være
ekstremt vigtig også for ambulatoriet.
[Kommunikation og information, Kvalitet i behandling]

Slet ikke

158 Man møder forskellige behandlere hver gang og føler sig som et personnummer. Giver utryghed. Kender
behandleren mig? Er alt noteret i journalen? Dette var f.eks. ikke tilfældet hos min praktiserende læge.
[Kontaktperson, Kvalitet i behandling]

I nogen grad

163 Imødekommenhed og nærvær er naturligvis godt i den situation, og det fornemmede jeg egentlig også, at
der var :-).
[Relationer til personale/Pleje]

I høj grad

170 Godt professionelt forløb.
[Kvalitet i behandling]

I høj grad

173 Det har været dejligt, at det var samme læge til alle lægesamtaler, samt at det også var læge NN, som
opererede mig. Ligeledes er jeg stort set blevet mødt af den samme sygeplejerske ved hvert besøg []. Stor
ros til jeres venlige og dygtige personale.
[Kontaktperson, Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

177 Husk at fortælle forventet ventetid på operation - 8 måneder er ikke ok.
[Kommunikation og information, Ventetid]

I nogen grad

189 En uge efter operationen fik jeg pludseligt kraftige smerter i såret, som hævede voldsomt op. Jeg
kontaktede ambulatoriet, og de sørgede for, at jeg kunne komme på sygehuset i Vejle (som jeg befandt mig
i nærheden af) og komme under behandling med det samme, hvilket der også var behov for. Det var en
super god service. Jeg synes i det hele taget, at jeg har fået en rigtig god behandling af alle personer jeg
har mødt og talt med på ambulatoriet under hele forløbet. Stor ros til personalet for deres indsats!
[Kvalitet i behandling]

I meget høj grad

195 Ambulatoriet skal tage kontakt til klienten straks, hvis der opstår tidsmæssige forsinkelser eller atypiske
forløb, også selv om de måske holder sig indenfor behandlingsgarantien. Min kræftprøve skulle rekvireres
fra andet hospital og mikroskoperes om igen i Aarhus. Der gik derfor to en halv uge fra jeg fik at vide fra
egen praktiserende læge, at jeg havde kræft, til jeg kom til samtale på hospitalet. I de to en halv uge
ringede jeg flere gange til hospitalet, først for at høre, hvorfor jeg ikke fik en tid til samtale, som min læge
havde sagt jeg ville få efter en til to dage, sidenhen for at få en status på, hvornår prøven kunne være
færdig, og jeg dermed kunne komme videre i forløbet. De første gange talte jeg blot med en uvidende
sekretær, der ikke kunne sige noget om tidshorisonter ("jeg er jo ikke læge"). Der burde have været en
læge (eller som minimum en oplyst sekretær), der ringede til mig på dag et for at sige, at det ville trække
ud, og fortælle hvornår, jeg tidligst kunne forvente at komme til samtale, og give mig mulighed for at stille
spørgsmål om det mulige behandlingsforløb. I stedet måtte jeg i løbet af de to en halv uge ringe op flere
gange, insistere på at tale med en læge for at få info om tidshorisont for samtale, og om hvad der kunne
forventes (blandt andet var det jo rart at finde ud af, at min sygdom generelt behandles kirurgisk og ikke
med et langt kemoterapiforløb).  Alt det gav en kraftig fornemmelse af, at det kun var mig, der var tovholder
på processen, og at der ikke var en tovholder på min sag på hospitalet, meget frustrerende.  Jeg har talt
med personalet om dette efterfølgende, kun en enkelt læge fattede min pointe om, at hospitalet burde have
været den aktive part og henvendt sig til mig straks for at sige, at min indledende samtale ville blive
udskudt. I stedet fokuserede man hele tiden på, om man havde nået at holde samtalen og den
efterfølgende operation indenfor behandlingsgarantien.
[Kommunikation og information, Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje, Ventetid]

I høj grad

198 Jeg fik en god behandling. De gjorde det godt.
[Kvalitet i behandling]

I meget høj grad
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204 Alt var perfekt bortset fra, at der går lige knap et år før operationen. MEGET LANG VENTETID. Ellers
super behandling.
[Ventetid]

I meget høj grad

205 Jeg har generelt fået rigtig god behandling af både læger og sygeplejersker på ambulatoriet. Det har dog
været en smule frustrerende med lange ventetider i ambulatoriet og information om ventetiderne vil sådan
set være nok, så man ikke skal forstyrre sekretæren flere gange.
[Ventetid]

I høj grad

206 Oprindeligt bad jeg om at tale med en fysioterapeut for at få råd om, hvilken klinik i Aarhus, der er ekspert
på mit område. Det blev helt misforstået. Jeg fik et brev fra en læge om, at jeg ikke kunne få det betalt.
DET VAR IKKE DET, DET DREJEDE SIG OM! Jeg ville bare have et godt råd, gerne telefonisk, og jeg ville
naturligvis selv betale.
[Kommunikation og information]

I meget høj grad

219 Meget fin behandling. Ros. I meget høj grad

221 Dejligt at komme til et glad ansigt. Det gjorde, at man ikke blev nervøs og følte sig i gode hænder.
[Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

223 Jeg fik først tilbudt en tid til rekonstruktion fire år efter første operation! Efter deltagelse i et andet forløb fik
jeg tilfældigvis oplyst, at oplevede gener kunne afhjælpes. Det var ikke oplyst tidligere. Forløbet med dette
har dog været utilfredsstillende langtrukket og er endnu ikke afsluttet.
[Kommunikation og information, Ventetid]

I meget høj grad

227 Takket være en særdeles dygtig læge NN, er kroniske sår opnået at blive helet. Det er sket, stik mod alle
odds, efter talrige sårrevisioner og en tålmodig og vedholdende indsats af pågældende læge. Det er jeg
dybt taknemmelig for. Da den tilgrundliggende årsag til sårene imidlertid ikke kan fjernes, kan risiko for
recidiv desværre ikke udelukkes [].
[Kvalitet i behandling]

I meget høj grad

237 Det kunne være rart at lægen eller sygeplejersken, som har været med til operationen, også kom til
undersøgelserne efter operationen for at følge sin patient hele vejen, til man bliver udskrevet. Det ville have
givet mig og andre patienter en bedre tryghed gennem hele forløbet.
[Kontaktperson, Kvalitet i behandling]

Uoplyst

239 Jeg var meget, meget tilfreds. Det kunne ikke gøres bedre! I meget høj grad

241 Jeg har været yderst tilfreds med plejepersonalet på ambulatoriet. Meget kort ventetid, hvad jeg synes har
rigtigt meget at sige. Altid sødt og smilende personale. Jeg synes ikke det gøres til ug.
[Relationer til personale/Pleje, Ventetid]

I meget høj grad

256 På operationsstuen virkede medarbejderne meget imødekommende og kompetente. Og de informerede
særdeles godt. Det var en meget fin oplevelse at blive opereret. Planlægnings- og ventetidskulturen
trænger til en radikal ændring. Sæt jer i kundens sted. Og det har intet at gøre med, at der er forskel på en
sundhedssektor og en privat virksomhed. Der er tale om holdninger og respekt for kundernes tid og
oplevelser.
[Kommunikation og information, Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje, Ventetid]

I ringe grad

267 Til første konsultation, før selve indgrebet, talte lægen meget hurtigt. Jeg fik ikke bedt lægen om at tale
langsomt. Det er mit ansvar. Samme information blev gentaget ofte under samtalen. Blev overinformeret,
var min oplevelse, var også noget følelsespåvirket af min situation. Det har klart spillet ind i min oplevelse.
[Kommunikation og information]

I meget høj grad

272 Jeg er ikke afsluttet endnu. Startede med min første kemobehandling [i efteråret]. I meget høj grad

277 Alt i alt et godt besøg. I meget høj grad

279 Den behandling, som man får på Afdeling Z er altid super god. Man kan få relevant hjælp, når man ringer
med spørgsmål, alle er venlige og ikke mindst engagerede. Der er afsat tid nok og der er ikke lange
ventetider.
[Kommunikation og information, Relationer til personale/Pleje, Ventetid]

I meget høj grad

282 Forskellige læger hver gang.
[Relationer til personale/Pleje]

I nogen grad
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284 Jeg havde fået oplyst, at jeg vil blive indkaldt til operation om efteråret i 2016. Jeg skulle stoppe [med
bestemt kosttilskud]. Jeg forsøgte gentagne gange (23), at få oplyst om tidspunkt for operation pr. telefon,
jeg var i kontakt med forskellige sekretærer, en sygeplejerske og en læge, ingen kunne give mig noget svar
på mine spørgsmål. Jeg følte i den grad, jeg blev holdt hen i det uvisse. I [begyndelsen af 2017] modtager
jeg endelig en operationstid, er lige blevet opereret [i efteråret 2017].  Det er en meget uprofessionel
håndtering af koordineringen af operationstider; der var ingen, der vidste, hvem der gjorde hvad, kunne
heller ikke få konkret besked om tidsestimat eller nummer på venteliste. Havde indtryk af, at ventelisten var
fiktiv. Den eneste, der meldte klart ud, var læge NN, der skulle operere mig, hun kæmpede for at der skulle
gives en bookingtid. Først da jeg skrev to klager til afdelingsledelsen, kom der en operationstid. Aarhus
Plastikkirurgisk Ambulatorium kan bestemt blive bedre til at få sat deres tidsbookinger til operation i system.
[Ventetid]

I nogen grad

308 De var meget søde og forstående.
[Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

320 Taknemmelig for læge og sygeplejerskes omhyggelighed.
[Kvalitet i behandling]

I høj grad

321 God og venlig behandling.
[Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

I høj grad

322 Jeg er i forbindelse med [mit behandlingsforløb] blevet tilset af fem til syv forskellige læger og rigtig mange
forskellige sygeplejersker. Jeg har fået mange forskellige informationer, der gik i hver sin retning, hvilket
har været ret forvirrende som patient. Jeg har fået forskellige ting at vide af forskellige læger. Da jeg har
haft et par komplikationer i mit forløb, har det været lidt frustrerende, fordi ingen enkelt læge eller
sygeplejerske har fulgt mig i hele mit forløb. Jeg har derfor hver gang skulle forklare ALT fra bunden, og
lægerne/sygeplejerskerne har ikke vidst, hvordan det behandlede område så ud for en uge eller to uger
siden. Det kunne have været rart at have været tilknyttet en mindre gruppe læger/sygeplejersker; uden
selvfølgelig, at dette skulle gå på kompromis med, hvor hurtigt man kan blive tilset ved behov
[Kontaktperson]

I høj grad

328 Efter ambulant operation [i efteråret] på AUH blev jeg stillet i udsigt, at man efter biopsi af prøverne for
hudkræft ville kontakte mig enten telefonisk eller pr. E-post med resultatet. Indtil dags dato har jeg ikke hørt
noget.
[Kommunikation og information]

I høj grad

332 Venligt og børnevenligt personale, der virkede meget forberedt og professionelt.
[Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

338 Jeg oplevede forløbet som helt tilfredsstillende. I meget høj grad

342 Da min aftalte tid blev ændret, ringede de til mig, men jeg tog ikke telefonen, derefter sendte de mig besked
på eboks. Det havde været smartere at sende en sms, når de alligevel prøvede at ringe. Jeg er ikke på
eboks hver dag, og da den ændrede tid kom dagen før, jeg skulle til undersøgelse, havde jeg ikke set den.
Derfor; send en SMS!
[Kommunikation og information]

I meget høj grad

373 Første samtale syntes jeg ikke lægen havde erfaring nok med min type problemer, og følte jeg blev talt
efter munden. Andet besøg var der nogle andre læger, og der følte jeg, de havde helt styr på tingene.
[Kvalitet i behandling]

I meget høj grad

375 Efter min opfattelse kan det ikke gøres bedre. Alle i afdelingen såvel sygeplejersker som NN læge og læge
NN, der opererede mig, var ualmindelig omsorgsfulde, tillidsvækkende og kompetente, og fik mig til at føle,
at dette her skulle vi nok klare sammen. De besvarede alle mine spørgsmål omhyggeligt, og på intet
tidspunkt følte jeg, at nu var der ikke tid til flere spørgsmål. Den samme omsorg fortsatte efter operationen,
så jeg kan ikke rose og takke dem alle nok for deres venlighed og søde smil. Det var en enorm positiv
oplevelse i en periode, hvor frygten for sygdommen og fremtiden fyldte meget.
[Kommunikation og information, Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

376 Utrolig venligt og imødekommende personale.
[Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

382 Jeg har været tilknyttet Hudklinikken samt Lasercentret på Marselisborg Hospital i Aarhus i tre og et halvt
år ca. Jeg havde en fast læge tilknyttet, men da han blev sygemeldt, blev jeg kastet rundt mellem
forskellige læger. Det er fint med nytænkning, men når det ikke virker til, at de læser journalen, og jeg hver
gang skal redegøre for mit medicin og brug af diverse cremer gennem alle årene, bliver jeg frustreret, da
jeg simpelthen ikke kan huske det. Derudover virker det ikke til, at lægerne i de forskellige afdelinger
snakker sammen. Har oplevet at få en tid samme dag til to forskellige problematikker, men lægerne troede
de skulle gøre det samme. Det er MEGET frustrerende, når jeg har taget fri fra arbejde og taget en lang
køretur for at komme til konsultationen. Synes det er uprofessionelt. Jeg blev henvist til Plastikkirurgisk
med min lidelse, og også her virkede det til, at de ikke havde snakket sammen med Lasercentret, da jeg
igen blev spurgt til det samme omkring lidelsen. Jeg forventer, at alle spørgsmål står i min journal. Men jeg
blev rigtigt glad, da lægen NN råbte vagt i gevær og ikke ville operere før han havde undersøgt alle
muligheder for behandling, da der kunne være en risiko for forværring. Så et stort ønske fra min side er, at
afdelingerne imellem bliver bedre til at kommunikere omkring den enkelte patient.
[Kommunikation og information, Kontaktperson, Kvalitet i behandling]

I meget høj grad
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385 Har fået meget fin behandling på ambulatoriet, men selve operationen gik jo ikke så godt, da de sting jeg fik
syet i hovedet sprang op efter 12 dage, og det er derfor jeg er havnet på ambulatoriet, som nu forsøger,
sammen med hjemmeplejen, at hele mit sår i hovedbunden.
[Kvalitet i behandling]

I ringe grad

386 Kommunikationen mellem to andre afdelinger har to gange i mit forløb gået galt. Dvs. henvisninger fra den
ene afdeling til den anden afdeling ikke er nået frem. Dette har gjort mit forløb lidt længere.
[Kvalitet i behandling]

I meget høj grad

387 Personalet var alt i alt yderst imødekommende, synes jeg.
[Relationer til personale/Pleje]

I høj grad

388 At man i weekenden lige efter operation skulle kontakte en anden afdeling, hvor de absolut ingen erfaringer
havde med [min diagnose], var ikke så betryggende, og heller ikke rart for personalet på den pågældende
afdeling ikke at kunne yde et ordentligt professionelt stykke arbejde, gav de udtryk for. Så en bedre kobling
i den henseende kunne være godt. F.eks. sagde lægen på dén afdeling, at man ikke kunne tømme for
væske, da det ville give fare for infektion. Og en sygeplejeske sagde, at det var utilfredsstillende at skulle
"servicere" sådanne patienter, når man ikke var klædt på til opgaven. For mit eget vedkommende, var det
utrygt at have fået besked om noget og så blive mødt af modsatrettede beskeder. Så i princippet er
opfordringen bedre kommunikation, de to afdelinger imellem.
[Kvalitet i behandling]

I høj grad

391 Jeg følte mig i trygge hænder, og det hele gik hurtigt uden ventetid.
[Kvalitet i behandling, Ventetid]

I meget høj grad

402 Fantastisk læge NN. På operationsdagen var der meget ringe kontakt til plejepersonalet. Tror jeg havde tre
forskellige kontaktsygeplejersker. De virkede ikke personlige. De spurgte ikke ind til angst og frygt. Det var
meget praktisk orienteret. Følte mangel på omsorg. Det er ikke for sjov at blive opereret for brystkræft. Der
er noget at arbejde med. Plads til forbedring. Det må være enkelt at ville til samme kontaktsygeplejerske.
[Kontaktperson, Relationer til personale/Pleje, Patientinddragelse]

I meget høj grad

409 Man kan informere patienter tydeligt om, at de har mulighed for at få en akut-tid, og at de har mulighed for
at komme til den samme læge hver gang (så vidt muligt).
[Kommunikation og information, Kontaktperson]

I meget høj grad

421 Intet kunne gøres bedre. En dygtig, venlig og meget omsorgsfuld sygeplejerske var et et stort plus.
[Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

422 Der var for mit vedkommende intet at kritisere. Alt var ok, og det var et dygtigt personale, der stod til
rådighed.
[Kvalitet i behandling]

I meget høj grad

423 Jeg synes det bare var godt. I meget høj grad

424 Læge NN som jeg kom til samtale med to gange, var utrolig god til at forklare om tilstand og forløb. Det er
også hende, der skal foretage indgrebet. Det virker meget beroligende, at en person som man får tillid til,
følger en under hele forløbet.
[Kommunikation og information, Kontaktperson, Kvalitet i behandling]

I meget høj grad

426 Jeg syntes, at vi fik en rigtig god behandling, og at de gav sig tid til at snakke med os. Det betyder rigtigt
meget, at man ikke synes det skal overstås hurtigt.
[Relationer til personale/Pleje]

I høj grad

427 God service og god orientering.
[Kommunikation og information, Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

440 Dårlig læge ved orienterende møde. Følte en smule at jeg kom til besvær. Fremragende læge NN og
operationshold, der foretog operationen.
[Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

I høj grad

446 De var gode til at forklare ting, så jeg forstod det.
[Kommunikation og information]

I meget høj grad

451 Mit indtryk var, at mit tilfælde blev seriøst behandlet. Man samlede mange læger, som var specialister på
hver deres specifikke felt, for at give mig den bedste rådgivning og behandling. Og alle behandlinger er
blevet fulgt godt op med kontroller.
[Kvalitet i behandling]

I meget høj grad

452 De har været gode til at lytte samt give mig information, hvor jeg kunne henvende mig, såfremt jeg følte
behov for det. I hele mit forløb har jeg fået en fantastisk behandling. Dette gælder alle afdelinger jeg har
været i kontakt med. Flot service! Jeg roser behandlingssystemet alle steder jeg kommer, hvor der bliver
talt om det.
[Kommunikation og information, Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad
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464 Alt for mange ændringer af tider.
[Kommunikation og information]

I nogen grad

473 Jeg fik en meget god hjælp og svar på mine spørgsmål. Alle var søde og meget hjælpsomme :-).
[Kommunikation og information, Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

479 Jeg ved godt, det kan være svært at tilrettelægge, når der skal tre samtaler til før indlæggelse. Men der er
rigtig meget ventetid, og det er ikke rart, når man selv har travlt på job. Personalet gør, hvad de kan og
giver stor undskyldning for ventetiderne. Men de er særdeles søde og kompetente.
[Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje, Ventetid]

I ringe grad

480 De er bare alle så søde og smilende. Man føler sig hjemme og godt tilpas.
[Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

487 Jeg synes, at jeg manglede information på skrift om operationen inden og efter. Her modtog jeg noget fra
en fysioterapeut jeg aldrig så. Nogle af informationerne fra det papir var modstridende med, hvad den
opererende læge sagde, jeg skulle.
[Kommunikation og information]

I meget høj grad

506 Jeg har efter mit første besøg, som var præget [forståelsesvanskeligheder], haft flere besøg hos to andre
læger, og jeg oplevede en virkelig god behandling.

I nogen grad

510 Jeg har haft et meget positivt forløb og er stolt af det danske sundhedssystem. I meget høj grad

529 Alt var fint. Tak. I meget høj grad

536 Jeg har været patient på afdelingen mange gange. De er alle sammen utrolig søde og gode til at forklare,
og man føler sig tryg og i "de rette hænder". Men ofte virkede det som om, man burde kunne koordinere
bedre mellem de enkelte afdelinger. Flere gav også selv udtryk for, at det virkede lidt hul i hovedet.
[Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

I nogen grad

538 At man bliver mødt med et smil og en venlighed, synes jeg er en stor ting. Jeg følte mig velkommen :-).
[Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

543 Det er helt og aldeles altafgørende for mit helhedsindtryk af alle undersøgelser og operationer i det
samlede forløb, at det har været den samme sygeplejeske, som jeg har mødt HVER gang. Især fordi hun
er så utrolig sød, empatisk og forstående. Jeg har KUN roser til hende, NN, en fantastisk pige.
[Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

551 Det er svært at have et godt indtryk. Når forløbet startede [for flere år siden], masser af fejl og blevet glemt
af læger, der også havde svært ved at acceptere, at de havde lavet fejl og sjusket med deres arbejde.
Måske derfor de glemte at indkalde mig til en operation. Jeg ville først være blevet færdig i [om nogle år],
hvis der ikke var kommet et afbud. Alt i alt, virkelig dårlig oplevelse og alt for mange dårlige læger. Blev en
prøveklud og da det ikke gik helt godt ville de have, at jeg skulle acceptere deres fejl.
[Kvalitet i behandling]

I nogen grad

558 De behandlede mig som et stykke kød. Det var forfærdeligt.
[Relationer til personale/Pleje]

Slet ikke

568 Alt inde i selve ambulatoriet var klinisk rent og ok, hvorimod gangen udenfor lignede en baggård med
opbevaring af alt muligt, og hvor jeg har min store tvivl, om der kan gøres forsvarligt rent dagligt. Det så i
hvert fald ikke godt ud.
[Fysiske rammer]

I høj grad

572 Bortset fra manglende biopsi var jeg godt tilfreds. I høj grad

581 Fik en særdeles fin redegørelse om, hvad og hvordan det skulle ske, samt hvad der evt. kunne ske
(blødning). Der blev også oplyst, hvad jeg skulle tage af smertestillende piller, når bedøvelsen ikke længere
havde virkning. Men der blev slet ingen smerter.
[Kommunikation og information]

I meget høj grad

587 Jeg er 100 procent tilfreds med den behandling, jeg har fået på Aarhus Universitetshospital. Dels på
onkologisk afdeling i forbindelse med min brystkræft [for nogle år siden] og efterfølgende diverse
kontrolbesøg. Altid en god, venlig og imødekommende behandling. Alt dette har givet en utrolig tryghed og
varme.
[Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad
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