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Notat: Danskernes oplevelse af sammenhæng i sundhedsvæsenet 

DSR Analyse og MEGAFON har i perioden 21. til 27. april gennemført en 

opinionsundersøgelse blandt flere end 2000 danskere om blandt andet deres oplevelser i 

forbindelse med egne eller pårørendes hospitalsbesøg. Dette notat præsenterer en række af 

resultaterne fra den del af undersøgelsen, som omhandler danskernes oplevelse af travlhed 

på hospitalerne. Notatets hovedresultater er de følgende:  

 

- 17 % af danskerne vurderede, at relevant information fra hospitalsbesøget kun i mindre grad 

eller slet ikke blev videregivet til andre relevante aktører. 

 

Undersøgelsens 2.032 deltagere blev spurgt om de inden for det seneste år har besøgt et 

hospital i forbindelse med egen undersøgelse eller modtog pleje eller behandling.   

De 47% af danskerne, der inden for det seneste år har været på et hospital til undersøgelse 

eller for at modtage pleje eller behandling, blev bedt om at forholde sig til et spørgsmål om 

deres vurdering af om relevant information blev videregivet fra hospitalet til andre aktærer i 

sundhedsvæsenet1.  

 

Næsten halvdelen (46 %) svarer, at relevant information fra hospitalet ”i høj grad” (27 %) 

eller ”nogen grad” (19 %) blev givet videre til andre relevante aktører. 17 % svarer, at det 

kun i ”mindre grad” (9 %) eller ”slet ikke/næsten ikke” (8 %) var tilfældet. Næsten 2 ud af 5 

(38 %) svarer ”ved ikke” eller ”ikke relevant”. 

 

Figur 1. Tænk tilbage på din seneste oplevelse på et hospital. I hvor høj grad blev relevant 

information fra hospitalet efterfølgende givet videre til andre relevante aktører (fx 

hjemmepleje eller praktiserende læge)? 

 
Anm.: n = 945. Resultater er vægtede. Kilde: DSR Analyse og MEGAFON. 

                                                      
1 Se bilag 1 for resultaterne af lignende spørgsmål stillet til danskere, der har været på et hospital inden for det seneste år i 

forbindelse med at en nær pårørende var på hospitalet for at blive undersøgt eller for at modtage pleje eller behandling. 
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DSR Analyse Side 2 af 2 

 

Bilag 1 til notat ”Danskernes oplevelse af sammenhæng i 

sundhedsvæsenet” 

 

Danskernes oplevelser i forbindelse med pårørendes hospitalsbesøg 

 

Af danskere, der inden for det seneste år ikke selv har været på et hospital for at blive 

undersøgt eller modtage pleje eller behandling, men har været på et hospital med en nær 

pårørende som skulle undersøges eller modtage pleje eller behandling svarende til en 

tredjedel af de adspurgte, svarer… 

 

… hver fjerde (25 %), at relevant information fra hospitalsbesøget kun i mindre grad eller slet ikke 

blev videregivet til andre relevante aktører. 

 

Deltagere, der inden for det seneste år ikke selv har været på et hospital for at blive 

undersøgt eller modtage pleje eller behandling, men med en nær pårørende som skulle 

undersøges eller modtage pleje eller behandling, blev stillet et spørgsmål om deres oplevelse 

af hospitalets videndeling med andre sundhedsaktører i forbindelse med deres seneste 

hospitalsbesøg med en nær pårørende.  

 

Ca. hver tredje (36 %) svarer, at relevant information fra hospitalet ”i høj grad” (15 %) eller 

”nogen grad” (21 %) blev givet videre til andre relevante aktører. Ca. hver fjerde (25 %) 

svarer, at det kun i ”mindre grad” (17 %) eller ”slet ikke/næsten ikke” (8 %) var tilfældet. 2 

ud af 5 (40 %) svarer ”ved ikke” eller ”ikke relevant”. 

 

Figur 2. Tænk tilbage på din seneste oplevelse med en nær pårørende på et hospital. I 

hvor høj grad blev relevant information fra hospitalet efterfølgende givet videre til andre 

relevante aktører (fx hjemmepleje eller praktiserende læge)? 

 
Anm.: n = 502. Resultater er vægtede. Kilde: DSR Analyse og MEGAFON. 
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