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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?

2 Fin modtagelse. Ingen ventetid. I meget høj grad

13 Fin modtagelse. I høj grad

16 Jeg blev rigtig godt modtaget af et par søde damer, så jeg er rigtig godt tilfreds. I meget høj grad

18 Meget venlig og imødekommende modtagelse. I meget høj grad

26 Fin modtagelse. I høj grad

44 Det er svært at sige, om der var tale om kort ventetid eller nogen ventetid. I høj grad

57 Jeg var meget tilfreds. I meget høj grad

58 Det var super dejligt, at der kom en ud og sagde, de var forsinkede, selv om det bare var 10 minutter. Det
er god service. :-).

I høj grad

61 Jeg mødte kun venlighed og information om en kort ventetid. I meget høj grad

79 Modtagelsen var OK. I meget høj grad

81 Alt OK. I meget høj grad

111 Smilende og oplagt personale. Virkede afslappende og frit. I meget høj grad

154 Jeg synes, at alt var i orden, og personalet var godt forberedt. I høj grad

156 Det var så fint. I meget høj grad

157 Ingen ventetid. I var venlige, og jeg var rigtig godt tilfreds med undersøgelsen. Ikke relevant for mig

185 Der var fin modtagelse. Man fik lige sat sig, [og] så blev man kaldt ind. I meget høj grad

196 Der skete en fejl. Jeg kom før tid. Tjekkede ind og gik på toilettet, inden jeg satte mig til at vente. Ventede
meget længe og måtte selv spørge om det ikke snart var min tur. Tilsyneladende var jeg blevet kaldt ind,
mens jeg var på toilettet, men det var ret meget før min aftalte tid.

I høj grad

229 Kom gerne i god tid og var færdigbehandlet, inden jeg faktisk skulle møde. Operationen gik fint og næsten
smertefri og læger og sygeplejersker var gode til at sige, hvad der skulle ske. Så min oplevelse med
sygehuset var til UG.

I meget høj grad

232 Jeg har været til en tilsvarende undersøgelse tidligere.  Forskellen var enorm. Denne gang helt igennem
fin!!!

I meget høj grad

253 Alt var OK. I meget høj grad

254 Jeg fik den mest fantastiske modtagelse af både sygeplejerske og læge. I meget høj grad

256 Parkeringsforholdene giver plads til forbedringer. I meget høj grad

260 Jeg fik en uddybende forklaring og gennemgang af mine operationer. I meget høj grad

261 Jeg blev modtaget supergodt med et smil og velkommen til. I meget høj grad
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Skriv venligst her, hvis du har manglet information i forbindelse med dit besøg

 

 
Beskriv venligst den eller de fejl du oplevede

 

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

265 Fik en meget god og hurtig behandling. I høj grad

269 Superfin og meget venlig modtagelse. I meget høj grad

ID Er du alt i alt tilfreds
med besøgets forløb?

13 Jeg har haft kontakt tre gange med klinikken og fik efter første kontakt mundtlig besked om behandling/CT
scanning, men i stedet fik jeg skriftlig indkaldelse til ballonudvidelse. Der stod ikke hvorfor, ej heller om det
var ambulant eller ej.

I nogen grad

16 Jeg er fuldt tilfreds med undersøgelsen, fik gode svar, så der er ikke noget at sætte en finger på. I meget høj grad

61 Jeg manglede ikke noget. I meget høj grad

71 Lægen som kom ind for at undersøge mig, var informeret om, at en anden lidelse end den aktuelle, men
rettede ind efter det konkrete tilfælde.

I meget høj grad

129 Slet ikke. I meget høj grad

131 Ville gerne have vidst noget mere om forløbet efter behandlingen. I nogen grad

179 Jeg synes, at man skal drikke vand inden undersøgelsen. Så skal man også af med vand? I meget høj grad

239 Burde være et link til vejledning og orientering om den aktuelle behandling (i dette tilfælde skumbehandling
for åreknuder) vedhæftet indkaldelse. I forvejen er der jo bilag vedrørende parkering m.m. Et sådant link er
vedhæftet under Silkeborg Sygehus.

I meget høj grad

243 Jeg manglede venlighed fra lægens side. Jeg kom for at få en vurdering af, om poserne ved mine ankler
var betinget af åreknuder, og i så fald, om der kunne gøres noget ved det. Jeg synes, at lægen var
uforskammet. Han spurgte, om jeg havde gener af det, hvorpå jeg svarede, at det var værst om sommeren,
når klimaet er meget varmt, så generer det og tynger. Hvorpå han anbefalede mig at holde ferie på
Grønland! Jeg sagde yderligere, at det generede, når jeg skal købe fodtøj, fordi det poser ud omkring
knoerne, så det er svært at finde sko, der passer. Da jeg så nævnte, at det heller ikke ligefrem ser pænt ud,
så kom lægen nærmest op i det røde felt, og jeg fik meget bestemt at vide, at de lavede ikke kosmetiske
operationer på hospitalet, så måtte jeg henvende mig på en privat klinik og selv betale. Det var ikke det, at
han oplyste mig om det, men det var måden han gjorde det på. Jeg følte nærmest, at jeg kom og
beslaglagde deres tid, om spørgsmål som jeg skulle have stillet på en privat klinik! Men det var jo netop
denne vurdering, jeg kom for at få, da min egen læge ikke kunne svare på det, og han havde henvist mig til
nærmere udredning. Lægen sagde, at der ikke var pulsation i det væv omkring anklerne, så det var
fedtvæv, måske genetisk betinget, men han kendte jo ikke mit genetiske ophav, sagde han. Jeg synes, at
lægen godt kan tale mere respektfuldt overfor mig som borger, der kommer i et helt legalt ærinde henvist af
min egen læge.

I nogen grad

260 Alt i alt er jeg meget tilfreds med behandling og information. I meget høj grad

ID Er du alt i alt tilfreds
med besøgets forløb?

124 Omoperation. I nogen grad

131 Skumbehandling af åreknuder virkede ikke efter første behandling. Er blevet behandlet igen, og efter knap
en måned er det stadig ikke væk.

I nogen grad

196 Kun praktisk fejl. I høj grad
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særligt godt

ID Er du alt i alt tilfreds
med besøgets forløb?

16 De gjorde det rigtig godt, man kan kun være tilfreds. I meget høj grad

18 Behandlingen og informationen var professionel og effektiv. Meget venligt personale.
[Kommunikation og information, Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

61 Jeg fandt personalet absolut hurtigt og effektivt og meget venligt overalt.
[Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

70 Syntes jeg havde et rigtigt godt og nemt forløb i ambulatoriet.
[Kvalitet i behandling]

I meget høj grad

77 Ualmindeligt god betjening.
[Relationer til personale/Pleje]

I meget høj grad

90 Fik en god modtagelse. Helt tilfreds.
[Relationer til personale/Pleje]

I nogen grad

97 Jeg har fået en behandling med kemisk skum, som overhovedet ikke har afhjulpet mit problem. Har
efterfølgende været til kontrol og har kun mødt utroligt søde og imødekommende personale hele vejen
igennem! Viborg var det tredje sted, jeg blev sendt til. Har været i kontakt med egen læge igen, som nu har
sendt mig videre i systemet. Tak for god behandling!
[Kvalitet i behandling, Relationer til personale/Pleje]

Uoplyst

117 Ambulatoriets personale var yderst dygtige og fandt selv ud af en fejl i teksten, da der stod, at jeg skulle
have undersøgt mine arme. Men det var benene, der var problemet. Super godt.
[Kvalitet i behandling]

I høj grad

129 Ok. I meget høj grad

157 Var godt tilfreds. I meget høj grad

180 Meget tilfreds med hele forløbet. I meget høj grad

185 Det var bare en undersøgelse og kontrol. I meget høj grad

204 De to første besøg afhjalp ikke mit problem (åreknuder). Lægen virkede ikke kompetent. Nye besøg er ved
ny læge, som umiddelbart ikke vidste noget om de tidligere besøg!
[Kvalitet i behandling]

I nogen grad

220 Alt ved besøget var ok. I meget høj grad

248 Har fået skumbehandling for åreknuder. Der er fjernet en meget stor åre, men der er stadig en lige på
skinnebenet, som jeg har smerter i, og som ikke er fjernet. Har henvendt mig til afdelingen desangående,
men har fået det svar, at jeg igen skal have en henvisning fra egen læge for at komme igennem. Har ventet
halvandet år på behandlingen og skal nu starte forfra, det synes jeg ikke er i orden.
[Kvalitet i behandling, Ventetid]

I nogen grad

260 Jeg synes, at ambulatoriet gør et stort stykke arbejde for at gøre mig tilpas. I meget høj grad

263 Jeg synes, at der var fin service. Jeg fik tilmed en tid længe før de havde sagt, at det var muligt.
[Ventetid]

I høj grad
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