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Dette er figurrapporten for afdelingen.
Den giver overblik over resultaterne.

Der er også en tabelrapport, hvor du
kan dykke længere ned i resultaterne.

 Spørgeskemaet er udsendt til i alt 552 fødende kvinder fra perioden 1. august til 31. oktober 2017.

 286 kvinder (52%) har svaret på spørgeskemaet.
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For figurer i denne rapport gælder det, at

 Gennemsnitsscoren er det opsummerede tal, der bruges for hvert spørgsmål i de tilfælde, hvor spørgsmålene holdes op
imod hinanden. Den er beregnet på baggrund af svarskalaen, der går fra 1 til 5, hvor 1 er den dårligste og 5 den bedste
vurdering. Det ønskværdige svar bruges, når vi se på ja/nej-spørgsmål.

 Antal svar er i en parentes til venstre for søjlen.

 Placeringer i forhold til landsresultatet er til højre for søjlerne angivet som over (O), under (U) eller ikke signifikant forskellig
fra (G) landsresultatet.

 Pile viser, om afdelingen klarer sig bedre (↗), dårligere (↘) eller ikke signifikant forskelligt i forhold til sidste år (→). Der er
ikke sammenlignet med sidste års resultat, da LUP Fødende er blevet opgraderet metodemæssigt, hvilket har medført et
databrud. Der vil være sammenligning over tid næste år.

 I sjældne tilfælde er datagrundlaget så spinkelt, at placering i forhold til landsresultatet eller i forhold til afdelingens eget
resultat sidste år ikke giver mening. Dette er indikeret med en stjerne (*).

Find yderligere materiale her:  www.patientoplevelser.dk/lupfod17/materiale 

Hvor du fra uge 8 i 2018 kan finde:

 En læsevejledning til denne rapport

 Spørgeskemaet for 2017

 En faktarapport med uddybende information om metode og baggrund

 En FAQ, der svarer på de oftest stillede spørgsmål om LUP'erne

Fra uge 11 i 2018 kan du yderligere finde:

 Enhedsrapporter med resultater på afdelings-/afsnits-, sygehus-, regions- og landsniveau
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1. OVERBLIK  –  De fem bedste og dårligste vurderede spørgsmål på tværs af
hele forløbet

Figur for spørgsmål på fempunktsskala

6 11 25 32 26

2 5 29 38 26

12 8 9 29 42

5 5 19 37 34

6 27 30 38

2 5 20 73

3 27 70

5 15 79

3 18 79

3 13 83

7. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af opstart af amning (256)

6. Kvinderne oplever, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar (124)

39. Har talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for, efter fødslen (151)

8. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af fødselsforløbet (264)

2. Jordemoderen har sat sig ind i kvindernes graviditetsforløb ved konsultationerne (269)

44. Får den rådgivning, de har behov for, af jordemoder ved hjemmebesøg efter fødsel (92)

1a. Personalets forklaring af resultatet af 1. trimester-scanningen er forståelig (275)

22. Der er en jordemoder til stede på fødestuen, i det omfang kvinderne har behov for (229)

17. Personalet er venligt og imødekommende ved kvindernes ankomst ved fødsel (270)

35. Kvindernes partner kan være på hospitalet, i det omfang kvinderne har behov for (243)

0% 25% 50% 75% 100%

1 2 3 4 5

Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore

O

O

G

O

O

O

O

O

O

O

Figuren viser de fem bedst vurderede spørgsmål (øverst i figuren) og de fem dårligst vurderede spørgsmål (nederst i figuren) på
tværs af hele forløbet. På de følgende to sider, er der oversigtsfigurer for hvert af de tre overordnede temaer/dele af forløbet:
Graviditeten, Fødslen og Efter fødslen.
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1. OVERBLIK  –  Oversigtsfigur

GRAVIDITETEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala

6 11 25 32 26

2 5 29 38 26

5 5 19 37 34

6 27 30 38

6 12 41 41

2 4 13 38 43

4 17 26 52

3 14 31 52

6 3 36 55

1 10 29 60

1 5 25 68

3 27 70

7. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af opstart af amning (256)

6. Kvinderne oplever, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar (124)

8. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af fødselsforløbet (264)

2. Jordemoderen har sat sig ind i kvindernes graviditetsforløb ved konsultationerne (269)

10d. Får den hjælp, de har behov for, ved elektronisk hospitalskontakt under graviditet (17)

10c. Får den hjælp, de har behov for, ved telefonisk hospitalskontakt under graviditet (113)

4. Kvinderne er alt i alt tilfredse med jordemoderkonsultationerne under graviditeten (277)

3. Kvinderne får ved konsultationerne talt med jordemoderen, om det der er vigtigt for dem (278)

10b. Får den hjælp, de har behov for, under indlæggelse under graviditeten (34)

10a. Får den hjælp, de har behov for, ved hospitalsbesøg ud over alm. graviditetsbesøg (143)

1b. Personalets forklaring af resultatet af 2. trimester-scanningen er forståelig (282)

1a. Personalets forklaring af resultatet af 1. trimester-scanningen er forståelig (275)

0% 25% 50% 75% 100%

1 2 3 4 5

Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore

O

O

O

O

G

G

O

O

G

O

O

O

FØDSLEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala

4 17 24 54

3 12 29 56

3 13 20 62

2 12 28 57

3 13 24 61

3 3 11 17 67

3 10 27 60

3 3 8 19 67

3 10 24 63

3 9 24 65

2 7 20 69

2 8 20 68

2 7 20 71

5 15 79

3 18 79

24. Kvinderne får den hjælp til at lindre smerter under fødslen, som de har behov for (192)

13. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om planlagt kejsersnit (34)

26. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger undervejs i fødslen (163)

15. Kvinderne er trygge ved hospitalets telefonrådgivning, når fødslen går i gang (198)

25. Kvinderne bliver løbende vejledt om, hvad de kan gøre under fødslen (227)

19. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om igangsættelse (72)

16. Personalet er forberedte på kvindernes ankomst, når de skal føde/have kejsersnit (259)

14. Får talt med personalet, om det de har behov for, forud for det planlagte kejsersnit (36)

23. Kvinderne bliver løbende informeret om, hvad der sker under fødslen (266)

29. Kvinderne er alt i alt tilfredse med fødselsforløbet (273)

20. Kvinderne får talt med personalet, om det de har behov for, omkring igangsættelse (83)

21. Kvinderne er trygge, ved den måde igangsættelsen af fødslen foregår på (88)

27. Kvinderne får den støtte fra personalet, som de har behov for under fødslen (266)

22. Der er en jordemoder til stede på fødestuen, i det omfang kvinderne har behov for (229)

17. Personalet er venligt og imødekommende ved kvindernes ankomst ved fødsel (270)

0% 25% 50% 75% 100%

1 2 3 4 5

Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore

G

G

G

O

O

O

O

G

G

O

O

O

G

O

O

Figurtypen fortsætter på næste side med temaet: Efter fødslen.
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1. OVERBLIK  –  Oversigtsfigur

EFTER FØDSLEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala

12 8 9 29 42

2 6 16 28 48

3 15 35 47

2 3 10 33 52

3 10 33 53

3 9 26 62

8 27 62

2 8 25 65

2 8 23 66

2 5 25 67

7 27 66

2 5 20 73

3 13 83

39. Har talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for, efter fødslen (151)

31. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at kunne amme på hospitalet (234)

40. Kvinderne ved, hvad de skal være opmærksomme på ift. amning efter udskrivelse (264)

46. Kvinderne får svar på spørgsmål ved henvendelse til hospital efter udskrivelse (60)

41. Ved, hvad de skal være opmærksomme på ift. barnets trivsel efter udskrivelse (266)

50.  Kvinderne får den rådgivning af sundhedsplejersken, de har behov for (255)

32. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at passe deres nyfødte på hospitalet (226)

34. Der er tilstrækkelig med ro til hvile og søvn, mens kvinderne er på hospitalet (236)

38. Personalet tager hensyn til kvindernes behov ved planlægning af udskrivelse (230)

42. Kvinderne informeres om, hvor de kan henvende sig med spørgsmål efter udskrivelse (264)

33. Kvinderne får svar på de spørgsmål, de stiller, mens de er på hospitalet (252)

44. Får den rådgivning, de har behov for, af jordemoder ved hjemmebesøg efter fødsel (92)

35. Kvindernes partner kan være på hospitalet, i det omfang kvinderne har behov for (243)

0% 25% 50% 75% 100%

1 2 3 4 5

Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore

G

O

O

G

O

G

O

O

O

O

O

O

O

EFTER FØDSLEN - Figur for ja/nej-spørgsmål

90 10

88 12

49. Længden af perioden fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske er passende (258)

37. Længden af perioden, fra kvinderne har født, til de tager hjem, er passende (261)

0% 25% 50% 75% 100%

Ja Nej

G

O

Bemærk om spørgsmål 37: Nej indeholder både dem, der synes længden af perioden, inden de tog hjem, var for kort og for lang. I tabelrapporten er spørgeskemaet i bilaget,
og her kan du se, hvordan patienten har fået stillet spørgsmålet. En figur med spørgsmålet på den fulde skala findes ligeledes i tabelrapporten i 2. TEMAVISE AFSNIT - Efter
fødslen

Bemærk om spørgsmål 49: Nej indeholder både dem, der synes længden af perioden, inden sundhedsplejersken kom på besøg, var for kort og for lang. I tabelrapporten er
spørgeskemaet i bilaget, og her kan du se, hvordan patienten har fået stillet spørgsmålet. En figur med spørgsmålet på den fulde skala findes ligeledes i tabelrapporten i 2.
TEMAVISE AFSNIT - Efter fødslen

Figurtypen fortsætter på næste side med årets temaspørgsmål, som kun indgår i undersøgelsen dette år
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1. OVERBLIK  –  Oversigtsfigur

TEMASPØRGSMÅL 2017  -  Figur for spørgsmål på fempunktsskala

6 6 20 35 3353. Kvinderne oplever, at graviditetsbesøg af sundhedsplejerske er brugbart (51)

0% 25% 50% 75% 100%

1 2 3 4 5

Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore

G
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1. OVERBLIK  –  Resultat i forhold til sidste år

Der er ikke sammenlignet med sidste års resultat for temaet graviditeten, da LUP Fødende er blevet opgraderet
metodemæssigt, hvilket har medført et databrud. Der vil være sammenligning over tid næste år.
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1. OVERBLIK  –  Resultat i forhold til sidste år

Der er ikke sammenlignet med sidste års resultat for temaet fødslen, da LUP Fødende er blevet opgraderet
metodemæssigt, hvilket har medført et databrud. Der vil være sammenligning over tid næste år.

LUP 2017   Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fødende kvinders oplevelser: Fødeafdelingen  –  Regionshospitalet Randers www.patientoplevelser.dk  | side 8



1. OVERBLIK  –  Resultat i forhold til sidste år

Der er ikke sammenlignet med sidste års resultat for temaet efter fødslen, da LUP Fødende er blevet opgraderet
metodemæssigt, hvilket har medført et databrud. Der vil være sammenligning over tid næste år.
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1. OVERBLIK  –  Resultat i forhold til landsresultatet

GRAVIDITETEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore)

10c. Får den hjælp, de har behov for, ved telefonisk hospitalskontakt under graviditet

10b. Får den hjælp, de har behov for, under indlæggelse under graviditeten

10d. Får den hjælp, de har behov for, ved elektronisk hospitalskontakt under graviditet

1b. Personalets forklaring af resultatet af 2. trimester-scanningen er forståelig

10a. Får den hjælp, de har behov for, ved hospitalsbesøg ud over alm. graviditetsbesøg

2. Jordemoderen har sat sig ind i kvindernes graviditetsforløb ved konsultationerne

6. Kvinderne oplever, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar

3. Kvinderne får ved konsultationerne talt med jordemoderen, om det der er vigtigt for dem

1a. Personalets forklaring af resultatet af 1. trimester-scanningen er forståelig

4. Kvinderne er alt i alt tilfredse med jordemoderkonsultationerne under graviditeten

8. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af fødselsforløbet

7. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af opstart af amning

1 2 3 4 5

4,18(113) G4,11(3245) G

4,35(34) G4,26(1052) G

4,12(17)
G4,03(323) G

4,59(282) O
4,49(7251)

O

4,46(143) O4,35(3730) O

3,97(269) O3,85(7075) O

3,80(124)
O3,65(3318) O

4,30(278) O
4,15(7163)

O

4,67(275) O4,50(7167) O

4,25(277) O4,07(7199) O

3,91(264)
O3,59(6783) O

3,61(256) O3,16(6511) O

Landsresultat Afdeling

Øverst i figuren er spørgsmål med et bedre resultat end landsresultatet og nederst er dem, hvor resultatet er dårligere end landsresultatet.

Figurtypen fortsætter på næste side med temaet: Fødslen.
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1. OVERBLIK  –  Resultat i forhold til landsresultatet

FØDSLEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore)

24. Kvinderne får den hjælp til at lindre smerter under fødslen, som de har behov for

27. Kvinderne får den støtte fra personalet, som de har behov for under fødslen

23. Kvinderne bliver løbende informeret om, hvad der sker under fødslen

26. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger undervejs i fødslen

13. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om planlagt kejsersnit

14. Får talt med personalet, om det de har behov for, forud for det planlagte kejsersnit

29. Kvinderne er alt i alt tilfredse med fødselsforløbet

22. Der er en jordemoder til stede på fødestuen, i det omfang kvinderne har behov for

25. Kvinderne bliver løbende vejledt om, hvad de kan gøre under fødslen

17. Personalet er venligt og imødekommende ved kvindernes ankomst ved fødsel

16. Personalet er forberedte på kvindernes ankomst, når de skal føde/have kejsersnit

15. Kvinderne er trygge ved hospitalets telefonrådgivning, når fødslen går i gang

21. Kvinderne er trygge, ved den måde igangsættelsen af fødslen foregår på

19. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om igangsættelse

20. Kvinderne får talt med personalet, om det de har behov for, omkring igangsættelse

1 2 3 4 5

4,24(192) G4,23(5441) G

4,59(266) G
4,54(6988)

G

4,47(266) G4,40(6930) G

4,39(163) G4,31(4410) G

4,38(34)
G4,26(416) G

4,44(36) G4,26(496) G

4,50(273) O
4,41(7040)

O

4,71(229)
O4,62(6282) O

4,41(227) O4,32(6217) O

4,75(270) O
4,60(6827)

O

4,43(259) O4,27(6524) O

4,39(198) O4,19(5699) O

4,52(88)
O4,26(2321) O

4,42(72) O4,12(1930) O

4,52(83) O
4,13(2216)

O

Landsresultat Afdeling

Figurtypen fortsætter på næste side med temaet: Efter fødslen.
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1. OVERBLIK  –  Resultat i forhold til landsresultatet

EFTER FØDSLEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala (gennemsnitsscore)

50.  Kvinderne får den rådgivning af sundhedsplejersken, de har behov for

46. Kvinderne får svar på spørgsmål ved henvendelse til hospital efter udskrivelse

39. Har talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for, efter fødslen

42. Kvinderne informeres om, hvor de kan henvende sig med spørgsmål efter udskrivelse

44. Får den rådgivning, de har behov for, af jordemoder ved hjemmebesøg efter fødsel

41. Ved, hvad de skal være opmærksomme på ift. barnets trivsel efter udskrivelse

35. Kvindernes partner kan være på hospitalet, i det omfang kvinderne har behov for

40. Kvinderne ved, hvad de skal være opmærksomme på ift. amning efter udskrivelse

33. Kvinderne får svar på de spørgsmål, de stiller, mens de er på hospitalet

31. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at kunne amme på hospitalet

38. Personalet tager hensyn til kvindernes behov ved planlægning af udskrivelse

32. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at passe deres nyfødte på hospitalet

34. Der er tilstrækkelig med ro til hvile og søvn, mens kvinderne er på hospitalet

1 2 3 4 5

4,47(255) G4,47(6624) G

4,30(60)
G4,20(2099) G

3,81(151) G
3,71(4002)

G

4,54(264) O4,36(6842) O

4,63(92) O
4,44(2666)

O

4,37(266) O4,17(6828) O

4,79(243)
O4,58(6256) O

4,25(264) O
4,03(6766)

O

4,58(252) O4,33(6446) O

4,15(234) O
3,88(5915)

O

4,53(230) O4,17(6167) O

4,50(226)
O4,14(5688) O

4,50(236) O
4,04(6044)

O

Landsresultat Afdeling

EFTER FØDSLEN - Figur for ja/nej-spørgsmål (andel af ja-svar)

49. Længden af perioden fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske er passende

37. Længden af perioden, fra kvinderne har født, til de tager hjem, er passende

0% 25% 50% 75% 100%

89,6(258) G88,1(6614) G

87,7(261) O82,6(6422) O

Landsresultat Afdeling
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2. OVERSIGTSFIGUR PR. UNDEROPDELING –  Fast beredskab

GRAVIDITETEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala

7 12 24 34 24

2 5 31 39 23

10 10 60 20

4 5 21 40 29

6 28 28 36

2 5 13 38 42

5 18 26 50

4 14 32 50

9 31 60

2 10 30 58

1 5 27 66

2 30 68

7. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af opstart af amning (195)

6. Kvinderne oplever, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar (87)

10d. Får den hjælp, de har behov for, ved elektronisk hospitalskontakt under graviditet (10)

8. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af fødselsforløbet (200)

2. Jordemoderen har sat sig ind i kvindernes graviditetsforløb ved konsultationerne (200)

10c. Får den hjælp, de har behov for, ved telefonisk hospitalskontakt under graviditet (83)

4. Kvinderne er alt i alt tilfredse med jordemoderkonsultationerne under graviditeten (208)

3. Kvinderne får ved konsultationerne talt med jordemoderen, om det der er vigtigt for dem (209)

10b. Får den hjælp, de har behov for, under indlæggelse under graviditeten (23)

10a. Får den hjælp, de har behov for, ved hospitalsbesøg ud over alm. graviditetsbesøg (107)

1b. Personalets forklaring af resultatet af 2. trimester-scanningen er forståelig (211)

1a. Personalets forklaring af resultatet af 1. trimester-scanningen er forståelig (204)

0% 25% 50% 75% 100%

1 2 3 4 5

Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore

Gennemsnitsscorerne (de sorte prikker i figuren) kan findes i tabelrapporten under overskriften 1. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til underopdeling.

Figurtypen fortsætter på næste side med temaet: Fødslen.
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2. OVERSIGTSFIGUR PR. UNDEROPDELING –  Fast beredskab

FØDSLEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala

4 1 18 25 51

11 14 31 52

2 3 17 19 59

3 13 30 53

4 11 30 54

2 14 27 56

3 3 9 22 63

2 9 27 61

4 2 6 19 69

2 9 24 64

3 9 17 71

2 2 8 20 69

2 7 23 68

6 17 75

3 20 76

24. Kvinderne får den hjælp til at lindre smerter under fødslen, som de har behov for (140)

15. Kvinderne er trygge ved hospitalets telefonrådgivning, når fødslen går i gang (145)

26. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger undervejs i fødslen (116)

13. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om planlagt kejsersnit (30)

16. Personalet er forberedte på kvindernes ankomst, når de skal føde/have kejsersnit (192)

25. Kvinderne bliver løbende vejledt om, hvad de kan gøre under fødslen (166)

14. Får talt med personalet, om det de har behov for, forud for det planlagte kejsersnit (32)

23. Kvinderne bliver løbende informeret om, hvad der sker under fødslen (201)

19. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om igangsættelse (48)

29. Kvinderne er alt i alt tilfredse med fødselsforløbet (206)

20. Kvinderne får talt med personalet, om det de har behov for, omkring igangsættelse (58)

21. Kvinderne er trygge, ved den måde igangsættelsen af fødslen foregår på (61)

27. Kvinderne får den støtte fra personalet, som de har behov for under fødslen (200)

22. Der er en jordemoder til stede på fødestuen, i det omfang kvinderne har behov for (167)

17. Personalet er venligt og imødekommende ved kvindernes ankomst ved fødsel (203)

0% 25% 50% 75% 100%

1 2 3 4 5

Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore

Gennemsnitsscorerne (de sorte prikker i figuren) kan findes i tabelrapporten under overskriften 1. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til underopdeling.

Figurtypen fortsætter på næste side med temaet: Efter fødslen.
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2. OVERSIGTSFIGUR PR. UNDEROPDELING –  Fast beredskab

EFTER FØDSLEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala

16 9 8 27 40

2 6 16 28 48

2 5 12 28 53

3 15 34 48

3 10 33 53

9 26 63

3 9 24 65

2 8 25 65

2 2 5 24 67

2 7 24 66

6 28 66

3 5 19 73

3 14 82

39. Har talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for, efter fødslen (109)

31. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at kunne amme på hospitalet (176)

46. Kvinderne får svar på spørgsmål ved henvendelse til hospital efter udskrivelse (43)

40. Kvinderne ved, hvad de skal være opmærksomme på ift. amning efter udskrivelse (199)

41. Ved, hvad de skal være opmærksomme på ift. barnets trivsel efter udskrivelse (200)

32. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at passe deres nyfødte på hospitalet (171)

50.  Kvinderne får den rådgivning af sundhedsplejersken, de har behov for (193)

38. Personalet tager hensyn til kvindernes behov ved planlægning af udskrivelse (170)

42. Kvinderne informeres om, hvor de kan henvende sig med spørgsmål efter udskrivelse (198)

34. Der er tilstrækkelig med ro til hvile og søvn, mens kvinderne er på hospitalet (175)

33. Kvinderne får svar på de spørgsmål, de stiller, mens de er på hospitalet (189)

44. Får den rådgivning, de har behov for, af jordemoder ved hjemmebesøg efter fødsel (73)

35. Kvindernes partner kan være på hospitalet, i det omfang kvinderne har behov for (181)

0% 25% 50% 75% 100%

1 2 3 4 5

Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore

Gennemsnitsscorerne (de sorte prikker i figuren) kan findes i tabelrapporten under overskriften 1. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til underopdeling.

EFTER FØDSLEN - Figur for ja/nej-spørgsmål

91 9

88 12

49. Længden af perioden fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske er passende (196)

37. Længden af perioden, fra kvinderne har født, til de tager hjem, er passende (197)

0% 25% 50% 75% 100%

Ja Nej

Bemærk om spørgsmål 37: Nej indeholder både dem, der synes længden af perioden, inden de tog hjem, var for kort og for lang. I tabelrapporten er spørgeskemaet i bilaget,
og her kan du se, hvordan patienten har fået stillet spørgsmålet. En figur med spørgsmålet på den fulde skala findes ligeledes i tabelrapporten i 2. TEMAVISE AFSNIT - Efter
fødslen

Bemærk om spørgsmål 49: Nej indeholder både dem, der synes længden af perioden, inden sundhedsplejersken kom på besøg, var for kort og for lang. I tabelrapporten er
spørgeskemaet i bilaget, og her kan du se, hvordan patienten har fået stillet spørgsmålet. En figur med spørgsmålet på den fulde skala findes ligeledes i tabelrapporten i 2.
TEMAVISE AFSNIT - Efter fødslen
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2. OVERSIGTSFIGUR PR. UNDEROPDELING –  Kendt jordemoderordning

GRAVIDITETEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala

5 7 31 26 31

3 5 24 35 32

3 22 33 42

5 3 14 28 50

13 40 47

9 45 45

1 14 28 57

11 12 25 61

14 14 71

8 25 67

1 4 18 76

1 3 20 76

7. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af opstart af amning (61)

6. Kvinderne oplever, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar (37)

2. Jordemoderen har sat sig ind i kvindernes graviditetsforløb ved konsultationerne (69)

8. Kvinderne bliver i passende omfang forberedt på håndtering af fødselsforløbet (64)

10c. Får den hjælp, de har behov for, ved telefonisk hospitalskontakt under graviditet (30)

10b. Får den hjælp, de har behov for, under indlæggelse under graviditeten (11)

3. Kvinderne får ved konsultationerne talt med jordemoderen, om det der er vigtigt for dem (69)

4. Kvinderne er alt i alt tilfredse med jordemoderkonsultationerne under graviditeten (69)

10d. Får den hjælp, de har behov for, ved elektronisk hospitalskontakt under graviditet (7)

10a. Får den hjælp, de har behov for, ved hospitalsbesøg ud over alm. graviditetsbesøg (36)

1b. Personalets forklaring af resultatet af 2. trimester-scanningen er forståelig (71)

1a. Personalets forklaring af resultatet af 1. trimester-scanningen er forståelig (71)

0% 25% 50% 75% 100%

1 2 3 4 5

Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore

Gennemsnitsscorerne (de sorte prikker i figuren) kan findes i tabelrapporten under overskriften 1. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til underopdeling.

Figurtypen fortsætter på næste side med temaet: Fødslen.
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2. OVERSIGTSFIGUR PR. UNDEROPDELING –  Kendt jordemoderordning

FØDSLEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala

4 21 12 63

4 13 19 63

4 7 22 67

4 4 28 64

3 12 14 71

3 7 22 67

4 4 23 68

3 10 15 72

4 4 21 72

3 6 12 79

7 16 76

25 75

2 2 10 87

3 10 87

100

19. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om igangsættelse (24)

24. Kvinderne får den hjælp til at lindre smerter under fødslen, som de har behov for (52)

21. Kvinderne er trygge, ved den måde igangsættelsen af fødslen foregår på (27)

20. Kvinderne får talt med personalet, om det de har behov for, omkring igangsættelse (25)

23. Kvinderne bliver løbende informeret om, hvad der sker under fødslen (65)

29. Kvinderne er alt i alt tilfredse med fødselsforløbet (67)

26. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger undervejs i fødslen (47)

25. Kvinderne bliver løbende vejledt om, hvad de kan gøre under fødslen (61)

15. Kvinderne er trygge ved hospitalets telefonrådgivning, når fødslen går i gang (53)

27. Kvinderne får den støtte fra personalet, som de har behov for under fødslen (66)

16. Personalet er forberedte på kvindernes ankomst, når de skal føde/have kejsersnit (67)

13. Personalet giver mulighed for at deltage i beslutninger om planlagt kejsersnit (4)

22. Der er en jordemoder til stede på fødestuen, i det omfang kvinderne har behov for (62)

17. Personalet er venligt og imødekommende ved kvindernes ankomst ved fødsel (67)

14. Får talt med personalet, om det de har behov for, forud for det planlagte kejsersnit (4)

0% 25% 50% 75% 100%

1 2 3 4 5

Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore

Gennemsnitsscorerne (de sorte prikker i figuren) kan findes i tabelrapporten under overskriften 1. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til underopdeling.

Figurtypen fortsætter på næste side med temaet: Efter fødslen.
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2. OVERSIGTSFIGUR PR. UNDEROPDELING –  Kendt jordemoderordning

EFTER FØDSLEN - Figur for spørgsmål på fempunktsskala

3 3 17 28 48

2 5 12 36 45

3 15 38 43

5 10 31 55

2 11 33 55

2 3 8 26 61

6 47 47

2 5 31 62

2 6 27 65

2 10 18 70

10 24 67

5 21 74

3 11 85

31. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at kunne amme på hospitalet (58)

39. Har talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for, efter fødslen (42)

40. Kvinderne ved, hvad de skal være opmærksomme på ift. amning efter udskrivelse (65)

50.  Kvinderne får den rådgivning af sundhedsplejersken, de har behov for (62)

41. Ved, hvad de skal være opmærksomme på ift. barnets trivsel efter udskrivelse (66)

34. Der er tilstrækkelig med ro til hvile og søvn, mens kvinderne er på hospitalet (61)

46. Kvinderne får svar på spørgsmål ved henvendelse til hospital efter udskrivelse (17)

32. Kvinderne får den hjælp, de har behov for, til at passe deres nyfødte på hospitalet (55)

42. Kvinderne informeres om, hvor de kan henvende sig med spørgsmål efter udskrivelse (66)

38. Personalet tager hensyn til kvindernes behov ved planlægning af udskrivelse (60)

33. Kvinderne får svar på de spørgsmål, de stiller, mens de er på hospitalet (63)

44. Får den rådgivning, de har behov for, af jordemoder ved hjemmebesøg efter fødsel (19)

35. Kvindernes partner kan være på hospitalet, i det omfang kvinderne har behov for (62)

0% 25% 50% 75% 100%

1 2 3 4 5

Slet ikke (1) I ringe grad (2) I nogen grad (3) I høj grad (4) I meget høj grad (5) Gennemsnitsscore

Gennemsnitsscorerne (de sorte prikker i figuren) kan findes i tabelrapporten under overskriften 1. SAMMENLIGNING AF RESULTATER - I forhold til underopdeling.

EFTER FØDSLEN - Figur for ja/nej-spørgsmål

84 16

86 14

49. Længden af perioden fra udskrivelse til besøg af sundhedsplejerske er passende (62)

37. Længden af perioden, fra kvinderne har født, til de tager hjem, er passende (64)

0% 25% 50% 75% 100%

Ja Nej

Bemærk om spørgsmål 37: Nej indeholder både dem, der synes længden af perioden, inden de tog hjem, var for kort og for lang. I tabelrapporten er spørgeskemaet i bilaget,
og her kan du se, hvordan patienten har fået stillet spørgsmålet. En figur med spørgsmålet på den fulde skala findes ligeledes i tabelrapporten i 2. TEMAVISE AFSNIT - Efter
fødslen

Bemærk om spørgsmål 49: Nej indeholder både dem, der synes længden af perioden, inden sundhedsplejersken kom på besøg, var for kort og for lang. I tabelrapporten er
spørgeskemaet i bilaget, og her kan du se, hvordan patienten har fået stillet spørgsmålet. En figur med spørgsmålet på den fulde skala findes ligeledes i tabelrapporten i 2.
TEMAVISE AFSNIT - Efter fødslen
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