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Jeg oplever, at patientsik-

kerheden er udfordret på 

mit sygehus 

40 124 170 248 162  744 

5% 17% 23% 33% 22%   

Statistisk usikkerhed (+/-) 
 

1,57 2,70 3,02 3,38 2,98  
 

        

Jeg er bekymret for pati-

entsikkerheden på min 

afdeling på grund af travl-

hed 

50 156 159 246 149  760 

7% 21% 21% 32% 20%   

Statistisk usikkerhed (+/-) 
 

1,81 2,90 2,90 3,32 2,84  
 

 

OM SURVEY’EN 

Survey’en blev sendt ud den 3. januar 2023 til i alt 4.000 medlemmer af Lægeforeningen. Heraf havde 

3.990 en aktiv mailadresse. Vi modtog autosvar fra 70 læger pga. ferie eller lign. Der var således 3.920 

læger, der modtog survey’en og havde mulighed for at bevare den.  

Der blev sendt reminders til alle, der endnu ikke havde svaret den 10. januar – og survey’en blev lukket 

den 16. januar 2023 klokken 8.  

Der var på det tidspunkt 1.020 besvarelser, det giver en svarprocent på 26%. Heraf var der 59 læger, der 

ikke ønskede at besvare survey’en og 181 læger, der ikke var i målgruppen for spørgsmålene. Målgrup-

pen var læger, der arbejder på offentligt hospital med tilknyttede sengepladser, og der arbejder med 

somatisk syge patienter. Samlet set var 780 læger, der bevarede survey’en. Det betyder, at 20% besva-

rede survey’en. 
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Besvarelser ”Ved ikke/ikke relevant” er udeladt af faktaarket.  

 

Udvælgelse af 4.000 medlemmer af Lægeforeningen 

Da survey’en vedrører forhold i det offentlige hospitalsvæsen på det somatiske område, har vi på for-

hånd søgt at udvælge læger, der arbejder her. Vi har udvalgt erhvervsaktive læger, der er overlæger 

mv.1, og yngre læger2, i begge tilfælde er der tale om læger, hvor vi af deres arbejdsadresse kan se, at de 

ikke arbejder i psykiatrien, at de arbejder på et ”hospital” (ekskl. privathospital), på en ”afdeling”, et 

”afsnit”, eller med ”medicin” eller ”kirurgi”. Kilde til oplysningerne er Lægeforeningens Medlemssy-

stem.  

Ud af i alt 9.000 medlemmer af Lægeforeningen var 4.712 overlæger mv.1 og i målgruppen. Der er ud-

valgt 2.000 medlemmer fra denne målgruppe. De er udvalgt tilfældigt, og repræsentativt i forhold til 

den region, de arbejder i.  

Ud af 15.388 yngre læger2 var 9.135 i målgruppen. Der er udvalgt 2.000 yngre læger fra målgruppen. De 

er udvalgt tilfældigt, og repræsentativt i forhold til den region, de arbejder i.  

 

 

Statistisk signifikans 

Beregning af usikkerhed på en observeret hyppighed 
Med udgangspunkt i det samlede antal besvarelser på et givent spørgsmål er den statistiske usikker-

hed på hvert svar beregnet med et signifikansniveau på 5%3. Det betyder, at svaret med 95%’s sikker-

hed ligger inden for +/- den statistiske usikkerhed. 

 

Eksempel 
En statistisk usikkerhed på +/- 2,20 på en svarprocent på 11% betyder, at svaret med 95% sikkerhed lig-

ger mellem 8,80% og 13,20%, når der er 780 besvarelser.  

 

Den statistiske usikkerhed ligger med 95%’s sikkerhed under +/-5% for alle surveyens besvarelser.  

 
1 Medlemmer af FAS, der arbejder på hospital er overlæger, cheflæger mv. 
2 Medlemmer af Yngre Læger 
3 Birger Stjernholm Madsen, Statistik for ikke-statistikere, 2021. Inkl. udleveret materiale. 
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