
Kvalitetssäkring

Hjälp oss att ständigt förbättra vårt arbete! Din åsikt behövs...

Fick du en mottagningstid
så snart du önskade?

Ja
Nej
Jag hade inga särskilda 
önskemål

Fick du möjlighet att påverka dag
och tidpunkt för ditt besök?

Ja, helt och hållet
Delvis
Nej
Jag hade inga särskilda 
önskemål

Började ditt besök i tid?
Besöket började i tid
Jag fick vänta upp
till 30 minuter
Jag fick vänta mer
än 30 minuter
Jag kommer inte ihåg

Om ditt besök inte började
i tid, berättade någon för dig om
förseningen?

Ja
Nej
Besöket började i tid

Fick du tillräckligt med tid för 
att diskutera igenom ditt tillstånd 
och din behandling?

Ja, helt och hållet
Delvis
Nej

När du frågade behandlaren om 
något som var viktigt för dig, fick 
du då svar som du förstod?

Ja, alltid eller nästan alltid
Ibland
Nej
Jag vågade inte fråga
Jag hade inget behov av att fråga

Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, 
hade du möjlighet att prata med behandlaren om det?

Ja, helt och hållet
Delvis
Nej

Jag kände ingen oro eller ängslan
Jag ville inte prata om det

Fick du information om din diagnos eller förklaring till dina besvär på 
ett sätt som du förstod?

Ja, helt och hållet
Delvis
Nej

Jag behövde ingen information
Jag hade en diagnos sedan tidigare

Kände du förtroende för den 
behandlare som du träffade?

Ja, helt och hållet
Delvis
Nej

Hur bedömer du bemötandet du 
fick från behandlaren?

Utmärkt
Mycket bra
Bra
Någorlunda
Dåligt

Gjordes någon form av behandling eller undersökning under ditt besök? 
(t.ex. olika typer av röntgenundersökningar, kirurgiska ingrepp eller 
läkemedelsbehandlingar)

Nej Ja

Förklarade behandlaren riskerna och fördelarna med behandlingen på 
ett sätt som du förstod?

Ja, helt och hållet
Delvis

Nej
Ej aktuellt

Fick du recept på några läkemedel 
innan du lämnade mottagningen? 
(avser även elektroniskt recept)

Nej
Ja

Förklarade någon läkare varför 
du skulle ta de läkemedel du 
fått på ett sätt som du förstod?

Ja, helt och hållet
Delvis
Nej
Ej aktuellt

Berättade någon läkare för dig om eventuella biverkningar av läkeme-
del som du skulle uppmärksamma?

Ja, helt och hållet
Delvis
Nej
Jag behövde ingen information



Fick du tillräcklig information 
om hur din sjukdom eller dina 
besvär kan komma att inverka 
på ditt dagliga liv?

Ja, helt och hållet
Delvis
Nej
Ej aktuellt

Gjordes det någon planering för 
din fortsatta vård vid besöket?

Ja
Nej, men det finns sedan tidigare
Nej, ingen vårdplanering gjordes
Jag vet inte
Ej aktuellt

Fick du vara med och diskutera 
valet av remittering/hänvis-
ning för fortsatt vård hos annan 
vårdgivare eller inläggning på 
sjukhus?

Ja, helt och hållet
Delvis
Nej, jag fick inte diskutera det
Nej, jag fick ingen remiss/hänvisning 
trots att jag önskade det
Ej aktuellt

Om det bestämdes att du 
skulle göra ett återbesök, 
hjälpte personalen till att 
ordna det?

Ja
Nej
Inget mer besök behövdes
Jag blir kallad regelbundet

Hur värderar du som helhet den 
vård/behandling du fick?

Utmärkt
Mycket bra
Bra
Någorlunda
Dålig

Kände du dig delaktig i beslut 
om din vård och behandling, så 
mycket som du önskade?

Ja, helt och hållet
Delvis
Nej

Kände du att du blev bemött med 
respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Ja, helt och hållet
Delvis
Nej

Fick du tillräcklig information 
om ditt tillstånd?

Ja, helt och hållet
Delvis
Nej
Jag behövde ingen 
information

Anser du att ditt aktuella behov av 
sjukvård blivit tillgodosett vid ditt 
besök på mottagningen?

Ja, helt och hållet
Delvis
Nej

Skulle du rekommendera den 
här mottagningen till andra?

Ja, helt och hållet
Delvis
Nej

I allmänhet, hur skulle du 
vilja säga att din hälsa är?

Utmärkt
Mycket bra
Bra
Någorlunda
Dålig

Förutom det här besöket - hur många 
gånger har du varit i kontakt med 
sjukvården de senaste sex månaderna?

Ingen gång
En gång
Två eller tre gånger
Fyra eller fler gånger

Vilket år är du född? (Ange fyra 
siffror t.ex. 1945)

Är du man eller kvinna?
Man
Kvinna

Är svenska ditt modersmål?
Ja
Nej

Vilken är din högsta avslutade 
utbildning?

Grundskola eller likvärdigt
Gymnasium eller likvärdigt
Universitet eller högskola

Här har du möjlighet att skriva något som du tycker var bra:

Här har du möjlighet att skriva något som du vill ändra på:
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