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Sammanfattning 
Bakgrund 
Undersökningar för att estimera betalningsvilja för kvalitetsförbättringar inom allmänna 

nyttigheter kan göras genom en metod som kallas Contingent Valuation (CV). CV kan även 

användas för att estimera betalningsviljan för kvalitetsförbättringar inom hälso- och 

sjukvården. Till vår kännedom har ingen tidigare undersökt betalningsviljan för 

kvalitetsförbättringar på akutmottagningarna i Sverige.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att via Contingent Valuation undersöka patienters betalningsvilja för 

kvalitetsförbättringar på akutmottagningen. 

 

Metod 
Studien är en prospektiv tvärsnittstudie genom enkätundersökning, med 50 patienter som 

befann sig i väntrummet på akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) under 

190218, 190222 eller 190225. 

 

Resultat 
Den kvalitetsförbättring som studiedeltagarna angav högst betalningsvilja för, var halvering 

av den totala vistelsetiden, med ett medianvärde på 250kr. Betalningsvilja för kortare tid till 

första läkarbedömning, tillsammans med läkarkompetenserna akutläkare, annan 

specialistläkare och överläkare hade ett medianvärde på 200kr. Betalningsviljan för 

legitimerad läkare (men ej specialistläkare) estimerades till 100 kr, och 50kr för AT-läkare. 

Båda frågorna angående betalningsvilja för information hade ett medianvärde på 50kr och 

frågorna angående komfort hade ett medianvärde på 0kr. 

 

Slutsats 
Resultatet i den aktuella studien tyder på att det hos studiepopulationen finns en 

betalningsvilja för kvalitetsförbättringar på akutmottagningen. För mer exakta och pålitliga 

värden bör området undersökas vidare. 
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Förkortningar 
CV – Contingent Valuation   

USÖ – Universitetssjukhuset Örebro 
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Bakgrund 
Kvalitet 
I Svenska akademins ordlista definieras kvalitet som ”inre värde; god egenskap; sort, god 

beskaffenhet” [1]. I den engelskspråkiga ordlistan Oxford Dictionary beskrivs kvalitet istället 

som ”The standard of something as measured against other things of similar kind; the degree 

of excellence of something” [2].  

 

Vårdkvalitet 
 
Runt millennieskiftet rådde det i USA oro för brister inom vården. Till följd av detta införde 

det amerikanska Institute of Medicine i juni 1998 kommittén ”The committee on the Quality 

of Health Care in America” för att utveckla kvalitetsarbetet inom sjukvården i USA. Mer 

specifikt var deras uppdrag att lägga upp en plan för att markant förbättra kvalitén inom 

sjukvården på 10 år [3].  

 

År 2001 beskriver kommittén, i rapporten ”Crossing the Quality Chasm: A New Health 

System for the 21st Century”, sex områden som de anser är väsentliga för god sjukvård. Det 

första området är patientsäkerhet – att vården inte ska skada patienter. Det andra området är 

effektivitet – att endast ge vård till de som har nytta av vården. Det tredje området är 

patientcentrerad vård – att ha en respektfull inställning till patienten, ta hänsyn till 

patienternas behov, preferenser och värderingar och låta detta avgöra alla kliniska beslut. Det 

fjärde området är tidsaspekter – att reducera väntetider för både de som väntar på vård och de 

som ger vård. Det femte området är verkningsgrad – att inte slösa på utrustning, resurser, 

idéer eller energi. Det sjätte området är jämlikhet – att vården inte ska variera i kvalitet 

beroende på personliga karaktäristika som kön, etnicitet, geografisk placering eller 

socioekonomiskt status [3].  
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Svenska Socialstyrelsen etablerade år 2005 i samband med myndighetens föreskrifter om 

ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården God vård-

konceptet, baserat på de sex ovan nämnda kvalitetsområden [4].  

 

God-vård-konceptet definieras i Socialstyrelsens rapport ”Nationella indikatorer för God 

vård” genom att de kvalitetsområden som kan ses som förutsättningar för en god vård 

beskrivs. De kvalitetsområden som där beskrivs är: 

 

• kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 

• säker hälso- och sjukvård 

• patientfokuserad hälso- och sjukvård 

• effektiv hälso- och sjukvård 

• jämlik hälso- och sjukvård 

• hälso- och sjukvård i rimlig tid [5]  

 

I rapporten ”Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 - Patientfokuserad vård” beskrivs ett visst 

antal föreskrifter om ledningssystem för kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården. De 

områden som föreskrifterna omfattar är:     

 

1. Bemötande av patienter 

2. Metoder för diagnostik, vård och behandling  

3. Kompetens  

4. Samverkan och samarbete  

5. Riskhantering 

6. Avvikelsehantering 

7. Försörjning av tjänster produkter och teknik 

8. Spårbarhet [6] 

 

I samma rapport definierar Socialstyrelsen begreppet kvalitet som ”grad till vilken en 

verksamhet uppfyller ställda krav” [6]. 
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Kvalitet på akutmottagningarna 
 
För att utvärdera hälso- och sjukvården i Sverige, genomför Sveriges kommuner och 

landsting varje år nationella patientenkätundersökningar, där patientupplevelser av olika 

områden inom hälso- och sjukvården undersöks [7]. 2015, 2016 och 2017 genomfördes 

nationell patientenkätundersökning med fokus på akutmottagningar i Sverige. I patientenkäten 

undersöktes sju dimensioner av patienters upplevelser av akutmottagningarna: Helhetsintryck, 

emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och 

koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet [8]. 

 

För att kvalitetssäkra arbetet på akutmottagningarna i Sverige, genomför Socialstyrelsen 

sedan 2010 årligen uppföljningar av akutvården. Resultatet presenteras i rapporten 

”Väntetider och patientflöden på akutmottagningar”, där fokus ligger på redovisning av 

ledtider i akutprocessen, liksom på orsaker och konsekvenser av skillnader i ledtider. De 

ledtider som redovisas är ”Total vistelsetid” och ”Tid till första läkarbedömning”. Rapporten 

innehåller även en analys av hur läkarens utbildningsnivå påverkar väntetider på 

akutmottagningarna [9]. 
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Betalningsvilja 
 

Betalningsvilja (eng. Willingness to pay) definieras enligt A Dictionary of Economics som ” 

The maximum amount that an economic agent is willing to pay to acquire a specified good or 

service.” [10]. Kunskap om potentiella kunders betalningsvilja för en produkt har en viktig 

roll inom marknadsföring, till exempel vid prissättning på en ny produkt som ska lanseras på 

en marknad [11].  

 

Betalningsvilja estimeras antingen genom att undersöka konsumenters prisrespons, eller 

genom att genomföra enkätundersökningar. Data som erhålls genom undersökning av 

prisrespons brukar kallas revealed preference, medan data från enkätundersökningar istället 

kallas stated preference. Betalningsvilja genom revealed preference går att estimera antingen 

genom att studera den befintliga marknadens prisrespons, eller genom att simulera en 

marknad [11]. 

 

Enkätundersökning kan delas upp i direkta eller indirekta enkätundersökningar. Vid indirekt 

enkätundersökning presenteras konsumenter med olika profiler vid olika priser, och frågas 

därefter vid vilket pris de hade köpt nyttigheten. Vid direkt enkätundersökning får 

undersökningsdeltagarna istället ange vad de hade betalat för nyttigheten [11].  

 

Det går även att undersöka allmänhetens betalningsvilja för nyttigheter som ej är på 

marknaden. Det kan göras via en enkätbaserad metod som kallas för Contingent Valuation 

(CV) [12]. Mer specifikt används CV för att estimera betalningsvilja för specifika hypotetiska 

förbättringar inom allmänna nyttigheter, till exempel en förbättring av vattenkvaliteten [13].  

 

Flertalet CV-studier har även gjorts för att estimera betalningsvilja för kvalitetsförbättringar 

inom sjukvården, bland annat betalningsvilja för dedikerade akutrum för öron-näsa-hals-

kirurgi [14], eller betalningsvilja för in-vitro befruktning [15]. Till vår kännedom har dock 

inga CV-studier utförts för att undersöka akutmottagningspatienters betalningsvilja för 

hypotetiska förbättringar av kvalitetsmått med utgångspunkt i kvalitetsparametrar som ingår i 

NPE och Socialstyrelsens utvärderingar av akutmottagningarna i Sverige. Denna studie 

genomfördes med åtanke att genom CV undersöka betalningsviljan hos patienter för 

kvalitetsförbättringar på akutmottagningen, med utgångspunkt i ovan nämnda kvalitetsmått.  
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Syfte  
 

Syftet med studien är att via contingent valuation undersöka patienters betalningsvilja för 

kvalitetsförbättringar på akutmottagningen. 

 

Metod 
 
Design  
Studien är en prospektiv tvärsnittstudie genom enkätundersökning.  

 

Studiemiljö (Study setting) 
Studien utfördes på akutmottagningen vid USÖ, under perioden 190208 - 190225. USÖ är ett 

av Sveriges sju universitetssjukhus och har fler än 3500 anställda och ungefär 550 vårdplatser 

[16]. Akutmottagningen är en del av Akutkliniken och har öppet dygnet runt för att ta emot 

barn och vuxna med akuta sjukdomar och skador. Akutmottagningen på USÖ tar emot ca 180 

patienter/dygn [17] och är en av tre akutmottagningar i Örebro län [18]. 

 

Studiepopulation 

Inklusionskriterier 

Slumpmässigt utvalda patienter som befann sig på akutmottagningen USÖ under 

studieperioden tillfrågades att delta. De patienter som tillfrågades var alla över 18 år, 

kognitivt kapabla och hade gott allmäntillstånd.  

 

Exklusionskriterier 

Patienter med kognitiv nedsättning, påverkat allmäntillstånd eller som var under 18 år 

exkluderades.  

 
 
 
Datainsamling  
Datainsamlingen skedde mellan klockan 8.00 och 17.00 under datumen 190218, 190222 och 

190225.  
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Patienter som uppfyllde inklusionskriterierna informerades först muntligen om studien och 

tillfrågades därefter om deltagande. Vid medgivande uppmanades deltagarna att läsa 

informationen och instruerades sedan i hur formuläret skulle fyllas i. Formulären insamlades 

när deltagarna besvarat frågorna.  

 

Enkät 
Enkäten innehöll bakgrundsfrågor om ålder, kön och sökorsak hos deltagarna och därefter 

tretton frågor om betalningsvilja avseende förbättringar av olika kvalitetsparametrar. Se 

bilaga 1  

 

Varje fråga i enkäten introducerades med en kort text som introducerade deltagarna till 

kvalitetsparametern i fråga. Alla frågor i enkäten var öppna frågor där deltagarna angav 

betalningsvilja i fritt antal kronor som svar. 

 

De första två frågorna i enkäten undersökte betalningsvilja för kortare väntetider. Deltagarna 

fick ange betalningsvilja för en total vistelsetid på kortare än 1 timme och 39 minuter, och 

betalningsvilja för att få träffa en läkare på kortare än 28,5 minuter. Båda ovanstående 

tidsangivelser motsvarar halva medianvärdet för respektive väntetid på akutmottagningar i 

Sverige, som rapporterades av Socialstyrelsen år 2017 [9]. 

 

Dataanalys 
Data sammanställdes i Microsoft Excel för Mac, Version 16.23. I Excel räknades 

medianvärdet samt interkvartilavstånd ut för svaren på varje fråga.  

 

Etik 
Undersökningen efterfrågades av Akutkliniken, och är att betrakta som ett led i klinikens 

verksamhetsutveckling. Data insamlades endast under patienternas väntetid på 

akutmottagningen. Ingen handläggande vårdpersonal genomförde datainsamling eller tog del 

av resultatet. Deltagande i studien var frivilligt. Deltagarna i studien är anonyma och 

studiedata behandlades endast av projektgruppen och analyserades på gruppnivå. 

Datainsamlingen och studien var designad för att inte påverka någon patients vårdförlopp. 

Studien syftade inte till att göra Sveriges vård mindre jämlik, vilket också stod i 

informationstexten till deltagarna. (se bilaga 1) 
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Resultat 
Studiepopulation 
Totalt deltog 50 patienter i enkätundersökningen. 35 deltagare var män, 14 deltagare var 
kvinnor. 1 deltagare angav varken kön eller ålder och räknades därför ej med i medelåldern 
eller medianåldern. 1 deltagare angav sitt kön som både kvinna och annat, och inkluderas 
därför i båda grupperna kvinnor och annat.  
 
Både medel- och medianvärdet för hela studiepopulationen var 48år.  
 
Tabell 1. Medelålder, medianålder och könsfördelning hos studiepopulationen. Värdena är avrundade till heltal. 

 

Sammanställning av data 
 
Av de parametrar som undersöktes värderade studiedeltagarna förbättringar i väntetider högst, 

följt av de högre läkarkompetenserna, medan förbättringar inom komfort värderades lägst. 

Interkvartilavståndet var störst för betalningsviljan för total vistelsetid och överläkare som 

handläggande läkare. 

 
Sammanställning av samtliga enkäter, i form av uträknat medianvärde av betalningsvilja och 

interkvartilmått för varje fråga, presenteras i tabell 2.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Totalt 
n=50 

Kvinnor 
n=14 

Män 
n=35 

Annat 
n=1 

Medelålder (år)  48 46 49 62 
Medianålder (år) 48 49 48 62 
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Tabell 2. Sammanställning av enkätresultat. Medianvärde som mått på betalningsvilja och interkvartilavstånd 
som spridningsmått.  
 

 Medianvärde 
betalningsvilja (kr) 

Interkvartilavstånd 

 
Väntetider 

  

Vad hade du betalat för att ha en total vistelsetid på 1 
timme och 39 minuter? 

 
250 

 
400 

Vad hade du betalat för att få träffa en läkare på 28,5 
minuter?  

 
200 

 
268,8 

 
Läkarkompetenser 

  

AT-läkare (har gått ut läkarprogrammet men är inte 
legitimerad): 

 
50 

 
150 

Legitimerad läkare (avslutad AT minst 1,5 års 
erfarenhet): 
 

 
100 

 
250 

Akutläkare (Specialist i akutsjukvård): 
 

 
200 

 
395 

Annan specialistläkare (Specialistläkare på andra 
områden): 
 

 
200 

 
340 

Överläkare (Erfaren specialistläkare med minst fem 
års erfarenhet som specialistläkare i akutsjukvård) 

 
200 

 
400 

 
Information 

  

Hur mycket hade du betalat för att få information om 
triagering (hur du är prioriterad)? 

 
50 

 
100 

Hur mycket hade du betalat för att få information om 
väntetid (hur länge man brukar få vänta vid ditt 
specifika tillstånd)? 

 
50 

 
200 

 
Komfort 

  

Hur mycket hade du betalat för att få tillgång till 
skönare sittplatser? 

 
0 

 
45 

Hur mycket hade du betalat för att få tillgång till kafé 
eller restaurang? 

 
0 

 
50 
 

Hur mycket hade du betalat för att få tillgång till 
skönare belysning? 

 
0 

 
0 

Hur mycket hade du betalat för att få tillgång till 
renare utrymmen? 

 
0 

 
0 
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Diskussion 
 
Syftet med den aktuella studien var att via contingent valuation undersöka patienters 

betalningsvilja för kvalitetsförbättringar på akutmottagningen.  

 
Den kvalitetsförbättring som studiedeltagarna angav högst betalningsvilja för var en halvering 

av den totala vistelsetiden med ett medianvärde på 250kr och ett interkvartilavstånd på 400. 

Betalningsvilja för tid till första läkarbedömning, tillsammans med läkarkompetenserna 

akutläkare, annan specialistläkare och överläkare, hade alla ett medianvärde på 200kr med 

respektive interkvartilavstånd på 268,80, 395, 350, 400. Betalningsviljan för att garanterat få 

träffa en legitimerad läkare (men som ej är specialistläkare) estimerades till 100 kr, och 50kr 

för få träffa en AT-läkare med interkvartilavstånd på 250 respektive 150. Båda frågorna 

angående betalningsvilja för information hade ett medianvärde på 50kr med 

interkvartilavstånd på 100 respektive 200. Frågorna angående komfort hade ett medianvärde 

på 0kr och interkvartilavstånd på respektive 45, 50, 0 och 0. Resultatet av denna undersökning 

indikerar att det finns en kvantifierbar betalningsvilja för dessa hypotetiska 

kvalitetsförbättringar. 

 

Kostnaden för patienten för ett akutmottagningsbesök på USÖ är idag mellan 250kr och 

300kr beroende på om besöker sker på dagtid eller jourtid [19].  Resultatet skulle kunna tolkas 

som att somliga patienter är villiga att betala upp till dubbelt så mycket för ett 

akutmottagningsbesök, om de kunde få en halverad total vistelsetid, eller att garanterat 

handläggas av en akutläkare, annan specialistläkare eller en överläkare. 

 

Till vår kännedom finns ingen studie som specifikt undersökt betalningsvilja för olika 

kvalitetsparametrar inom akutmottagningarna i Sverige.  

 

Som internationell jämförelse kan nämnas en studie från Bangladesh 2015, där man 

undersökte 252 patienters betalningsvilja för sju generella områden. Ett av områdena som 

undersöktes var förkortad väntetid till första läkarbesök. Medelvärdet på betalningsvilja för 

kortare väntetid till första läkarbesök var 26.65 BDT (Bangladeshisk Taka), som motsvarar 

3,04kr [20]. Givet skillnader i BNI/capita mellan Bangladesh och Sverige, skulle ovanstående 

medelvärde motsvara 39,90kr i Sverige [21]. 
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För att stärka resultatet i den aktuella studien kan jämförelser göras med undersökningar som 

har undersökt liknande parametrar. Enligt Socialstyrelsens pressmeddelande ”Fortsatt ökning 

av väntetider på akuten” från 2015, har väntetiderna på akutmottagnarna blivit längre för varje 

år och akutbesöken blivit fler [22]. Enligt deras senaste rapport från 2017 angående väntetider 

på akutmottagningar kvarstår de långa väntetiderna [9]. Det är därför möjligt att det råder 

missnöje med långa väntetider hos patienter vilket skulle kunna resultera i hög betalningsvilja 

hos patienter. I den aktuella studien var betalningsviljan högst för just kortare väntetider, 

vilket då skulle kunna spegla detta potentiella missnöje och därmed stärka resultatet i den 

aktuella studien. 

 

Den aktuella studien visade lägst betalningsvilja för förbättring inom komfortmått, som 

exempelvis renlighet. Den låga betalningsviljan skulle kunna tolkas som att deltagarna i den 

aktuella studien var nöjda med kvalitén på komforten, vilket stämmer överens med resultat 

från nationella patientenkäten som 2017 visade att 87,3% var nöjda med renligheten på 

akutmottagningarna. Nationella patientenkäten visar även att majoriteten upplever 

informationen angående väntetider och triagering som bristfällig [8]. Den bristfälliga 

informationen skulle då potentiellt kunna ge upphov till en betalningsvilja för ytterligare 

information, vilket deltagarna i vår studie uppvisar.  

 

Det finns dock flera metodbegränsningar med den aktuella studien som gör att resultaten går 

att ifrågasätta.  

 

CV är i sig en omtalad och kontroversiell metod, och det finns beskrivna svagheter med 

metoden. En viktig svaghet är att angiven betalningsvilja i CV-undersökningar har visat sig ha 

en dålig koppling med verkligt köpbeteende och speglar därför inte nödvändigtvis den 

verkliga betalningsviljan [23].  

 

Många av problemen med CV går dock att undvika genom en noggrann enkätdesign [24]. 

Exempelvis är ett beskrivet problem att deltagarnas tolkningar av den potentiella förbättringen 

kan variera, vilket medför att betalningsviljan för den givna förbättringen också varierar. [23] 

För att minimera påverkan av varierande tolkningar i den aktuella studien, gav undersökaren 

tydlig information till deltagarna. Det går dock inte att utesluta att olika tolkningar uppstod 

och påverkade resultatet.  
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Det finns också beskrivet vissa kriterier som en CV-enkät ska uppfylla för att vara så bra som 

möjligt, men som enkäten i aktuella studien inte uppfyllde. Exempelvis finns det beskrivet att 

en bra CV-enkät ska innehålla en beskrivning av hur den hypotetiska betalningen ska ske 

[25]. Enkäten i den aktuella studien innehöll inte en sådan beskrivning och vilket därav kan 

betraktas som en svaghet med den aktuella studien. 

 

Det finns även svagheter i den aktuella studien som inte är relaterade till enkätutformningen. 

En huvudsaklig svaghet med undersökningen är att studiepopulationen var liten. Enligt vår 

kännedom, finns det inga tidigare undersökningar inom ämnet. Det gick därför inte att power-

beräkna ett lämpligt deltagarantal. Deltagarantalet är därför att betrakta som ett 

bekvämlighetsurval. 

 

Ytterligare en svaghet är att datainsamlingen utfördes endast under tre dagar, varav den första 

och tredje var måndagar, medan den andra var en fredag. Då patientflödet på 

akutmottagningarna varierar beroende på veckodag, och måndagar är den veckodag med flest 

mottagningsbesök [25], kan man tänka sig att väntetiderna också varierade mellan dagarna 

och därmed även patienternas betalningsvilja. Datainsamlingen utfördes också endast på 

dagtid, medan patientflödet även varierar med tid på dygnet, vilket också potentiellt kan ha 

påverkat resultatet.  

 

Man kan även konstatera utifrån resultatet att spridningen på enkätsvaren är stor gällande alla 

frågor. Någonting som möjligen beror på olika människors inkomster, aktuell väntetid, 

sökorsak, etc. Om enkätstudien istället skulle göras på en större studiepopulation, och ta 

hänsyn till ovan nämnda faktorer, skulle man möjligen kunna estimera ett säkrare värde på 

betalningsvilja, och kunna fastslå om spridningen egentligen är så stor som i den aktuella 

studien.  

 

Ytterligare faktorer som kan ha påverkat resultatet är att endast patienter som var kognitivt 

kapabla att svara på enkäten förfrågades. Samtliga patienter som befann sig på 

akutmottagningen under undersökningsperioden förfrågades således inte, vilket medför risk 

för selektionsbias.  
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Slutsatser 
 

Trots tillkortakommanden med studien, indikerar resultaten att det i den undersökta 

studiepopulationen finns en betalningsvilja för kvalitetsförbättringar på akutmottagningen. 

Studien visade högst betalningsvilja för kortare väntetider, samt för högre kompetens hos 

handläggande läkare.  

 

För mer exakta och pålitliga värden på betalningsviljan bör området undersökas vidare med 

större studiepopulation och med hänsyn till påverkan av faktorer som bland annat årsinkomst, 

veckodag samt tid på dygnet.  

 

Särskilt tack 

 
Jag vill rikta särskilt tack till mina handledare Bruno Ziegler och Lisa Kurland. Tack Bruno 

för din uppmuntrande entusiasm och ditt stöd genom projektet. Tack Lisa för att du med din 

akademiska expertis har gett mig vägledning. 
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Bilagor  
 
Bilaga 1 – Enkät 
 

Information till patient  
Bäste patient!  

Eftersom du är patient här på akutmottagningen frågar vi dig om du vill delta i en kort 
undersökning.  

Det pågår ständigt ett förbättringsarbete på akutmottagningarna runt om i Sverige, och 
akutmottagningen här på USÖ är självklart inte ett undantag. Vi gör därför en undersökning 
för att se vad du som patient på akutmottagningen värderar mest när det kommer till kvalitet 
inom akutsjukvården.  

Undersökningen är en så kallad ”Willingness to pay”-undersökning. Detta är en 
undersökningsform som används för att sätta pris på olika produkter och tjänster. I vårt fall 
använder vi en Willingness to pay-enkät för att vi är nyfikna på vilket värde du skulle sätta på 
olika kvalitetsparametrar inom akutsjukvården.  

Beloppen du är villig att betala för kvalitetsparametrarna är endast fiktiva. Du kommer 
INTE betala några av dessa pengar på riktigt. Svaren du anger kommer INTE heller 
påverka ditt vårdförlopp. Syftet med undersökningen är alltså INTE att ändra den 
jämlika vård som finns i Sverige idag. Undersökningen kommer alltså INTE möjliggöra 
att köpa sig till bättre vård. Undersökningen är endast till för att utvärdera den 
nuvarande kvaliteten inom akutsjukvården.  

På kommande sidor är det uppradat ett antal kvalitetsparametrar inom akutsjukvården. 
Bredvid de specifika kvalitetsparametrarna ber vi dig skriva det belopp (i Kr) som du hade 
kunnat tänka dig att betala för att få tillgång till denna kvalitetsparameter.  

Deltagande i undersökningen är helt frivillig och du är helt anonym. Du måste inte heller fylla 
i ditt kön, din ålder eller sökorsak om du inte vill. Vårdpersonalen kommer inte att få tillgång 
till svaren på dina frågor. Alla svar är därtill anonyma.  

Uppgifterna som samlas in i undersökningen kommer att hanteras endast av oss i 
undersökningsgruppen.  

Fråga mig (jag som gav dig detta papper) om du har ytterligare frågor! Tack på förhand för 
ditt deltagande! 
// Projektgruppen:  

Oskar Jauring, Läkarstudent termin 5 
Bruno Ziegler, Verksamhetschef Akutkliniken, Universitetssjukhuset, Överläkare Lisa 
Kurland, Professor i akutsjukvård vid Örebro Universitet  
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Enkät  
Ålder: ____ År 
Kön (Ringa in): Man Kvinna Annat Sökorsak (varför är du på akutmottagningen 
idag?):_____________________________________________  

Vistelsetider och tid innan läkarbesök  

Total vistelsetid är den tid mellan att du kommer in till akutmottagningen tills att du åker 
hem igen. År 2017 var medianvärdet för total vistelsetid på akutmottagningarna i Sverige 3 
timmar och 18 minuter för patienter i åldrarna 19-79 år.  

• Fyll i hur många kronor du hade betalat för att få vara helt klar på akutmottagningen på 
hälften av mediantiden (alltså 1 timmar och 39 minuter)? ________kr  

Tid innan första läkarbesök är den tid mellan att du kommer till mottagningen tills du får 
träffa en läkare. År 2017 var medianvärdet för tid innan första läkarbedömning på 
akutmottagningarna i Sverige 57 minuter för patienter i åldrarna 19-79 år.  

• Fyll i hur många kronor du hade betalat för att få träffa läkare på hälften av mediantiden 
(alltså 28,5 minuter )? : ________kr  

Läkarkompetens  

Hur mycket hade du betalat för att få träffa denna typen av läkare? 
• AT-läkare (har gått ut läkarprogrammet men är inte legitimerad): ________kr 
• Legitimerad läkare (avslutad AT minst 1,5 års erfarenhet): ________kr 
• Akutläkare (Specialist i akutsjukvård): ________kr 
• Annan specialistläkare (Specialistläkare på andra områden): ________kr 
• Överläkare (Erfaren specialistläkare med minst fem års erfarenhet som specialistläkare 
i,):________kr  

Information  

Hur mycket hade du betalat för att få information om: 
• Triageringen (hur du har prioriterats): ________kr 
• Väntetid (hur länge man brukar få vänta vid ditt specifika tillstånd): ________kr  

Komfort  

Hur mycket hade du betalat för att få tillgång till: 
• Skönare sittplatser (soffor, fåtöljer..): ________kr • Kafé eller Restaurang: ________kr 
• Skönare belysning: ________kr 
• Renare utrymmen: ________kr  

Tack för ditt deltagande!  

 


