
Nationell patientenkät 
Resultat för akutmottagningar oktober 2020

Enheten för Kvalitetsledning och kvalitetsutveckling



Nationell patientenkät (NPE)

 Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

 Nationella gemensamma undersökningar utförs vartannat år

 Ska utgöra underlag för: nationella jämförelser, patienternas vårdval, 
ledning och styrning, utveckling/förbättring av vården utifrån ett 
patientperspektiv 
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Deltagande verksamheter Karolinska

Huddinge

 Akutmottagning Öron Näsa Hals

 Akutmottagningen 1 Medicin/Neurolog

 Akutmottagningen 2 Kirurgi/Ortopedi

 Barnakuten

 Gynekologisk Akutmottagning

Solna

 Intensivakuten Solna

 Barnakutmottagningen Solna
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Sju dimensioner+covidrelaterade frågor 
Helhetsintryck Avser att belysa patientens upplevelse av vården sett till helhetsaspekten, upplevd 

effektivitet och utfall, omhändertagande och trygghet

Emotionellt 

stöd

Avser att belysa huruvida patienten upplever att personalen/behandlaren är aktiv och 

lyhörd inför patientens oro, ångest, farhågor, rädsla eller smärta och är tillgänglig och 

stödjande på ett för patienten tillfredställande sätt

Delaktighet/

Involvering

Dimensionen avser att belysa huruvida patienten upplever sig involverad och delaktig i 

sin vård och i beslut rörande densamma

Respekt/

Bemötande 

Dimensionen avser att belysa patientens upplevelse av vårdens förmåga till ett 

bemötande anpassat till individuella behov och förutsättningar. Parametrar som följs upp 

är exempelvis huruvida bemötandet präglas av respekt utifrån allas lika värde, 

medkänsla, engagemang och/eller omsorg

Kontinuitet/

Koordinering 

Patienternas upplevelse av vårdens förmåga till kontinuitet och koordinering. Detta 

innebär hur väl individens vård samordnas, såväl internt som externt. Parametrar som 

följs upp är exempelvis hur patienterna upplever personalens förmåga att samarbeta med 

varandra och i relation till patienten

Information/

Kunskap 

Hur väl patienten upplever att vården förmår informera/kommunicera på ett sätt anpassat 

utifrån individuella förutsättningar och på ett proaktivt sätt

Tillgänglighet Patientens upplevelse av vårdens tillgänglighet avseende både närhet och kontaktvägar, 

samt personalens tillgänglighet för patienten såväl som för anhöriga.

Covid-19 Om förväntningarna på vården förändrats pga coronapandemin samt om man undvikit att 

söka vård pga densamma
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2020 2018

Utskickade 

enkäter

Besvarade 

enkäter

Svarsfrekvens % Utskickade 

enkäter

Besvarade 

enkäter

Svarsfrekvens %

Hela Sverige 43702 15496 34,9 41046 10480 25,5

K totalt 2215 637 28,3 1364 249 18,3

AKM Solna 789 234 29,6 485 78 16,1

AKM Huddinge 1426 403 28,2 879 171 19,4

Svarsfrekvenser 2020 (2018)



Resultat patientnöjdhet hela Sverige vs 
Karolinska
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Helhetsintryck 

%

Emotionellt

stöd %

Delaktighet 

och 

involvering %

Respekt och 

bemötande %

Kontinuitet 

och 

koordinering %

Information 

och kunskap 

%

Tillgänglig

het %

Hela 

Sverige 86 78 81 85 79 71 85

Karolinska 

totalt 81 76 79 83 78 68 82

Andel positiva respondenter per dimension



Resultat patientnöjdhet hela Sverige vs 
Karolinska
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Jämförelser inom Karolinska

8



Jämförelser inom Karolinska
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Jämförelser inom Karolinska
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Jämförelser inom Karolinska
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Jämförelser inom Karolinska
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Jämförelser inom Karolinska
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Jämförelser inom Karolinska

14



Jämförelser inom Karolinska (covid-19)
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Jämförelser inom Karolinska (covid-19)
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Jämförelse kvinnor/män Huddinge vs 
Solna
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Jämförelser inom Region Stockholm
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Jämförelse 2018/2020, 
Medicin/neurologi 1
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Jämförelse 2018/2020, Kirurgi/ortopedi 2

20



Jämförelse 2018/2020, Barnakuten 
Solna
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Konklusioner
 Det övergripande resultatet för K är något lägre än för 

riket som helhet

 Jämfört med övriga sjukhus i Region Stockholm hamnar 
K i mitten på samtliga dimensioner

 Intensivakuten får genomgående mycket goda resultat 
jämfört med övriga akutmottagningar och riket

 Barnakuten Solna, Medicin/Neurologi 1 och 
Kirurgi/Ortopedi 2 har förbättrat sina resultat väsentligt 
sedan 2018 (finns ej data för övriga verksamheter från 
2018)

 Barnakutmottagningarna (Huddinge+Solna) samt 
Intensivakuten når upp till K:s bemötandemål (>87%)
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