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Välkommen till en mätning från SIFO.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) har uppdraget att analysera och granska hur
hälso- och sjukvården fungerar ur ett patient- och medborgarperspektiv.
Vi vill nu ta reda på hur väl befolkningen tycker att hälso- och sjukvården lever upp till sina
skyldigheter enligt patientlagen (vilken infördes 2015) och om lagen har stärkt patienter i deras möte
med vården.
Vi vill därför ställa ett antal frågor till dig om hur du upplever information, delaktighet, valmöjligheter
m.m. i vården. Dina svar är mycket värdefulla och det är en möjlighet för dig att ge din syn på hur
vården fungerar.

Tack för att du tar dig tid!

Tryck på knappen nedan för att komma till första frågan.

A. Inledande frågor
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1. Har du varit i kontakt med sjukvården under de senaste 12 månaderna, t.ex. uppsökt
vård på akuten eller vårdcentral/hälsocentral, haft hemsjukvård eller varit inlagd på
sjukhus? (Flera svarsalternativ är möjliga)
 Ja, för egen räkning/Ja, i egenskap av vårdnadshavare till barn mellan 0-17/ Nej/
Tveksam, vet ej
Information till SIFO: Om svaret är NEJ styrs IP till ENKÄT A =”medborgare”

Eftersom du inte haft kontakt med vården under större delen av den tid som patientlagen varit ikraft,
kommer vi inte att be dig att besvara en längre enkät. Vi vill dock ändå gärna veta om du känner till
vårdens skyldigheter enligt lag och ber dig därför besvara följande fråga. Tack för din medverkan!
1. Hur väl känner du till vilka skyldigheter enligt lag som vården har gentemot dig som
patient?
Mycket väl
Ganska väl
Ganska dåligt
Inte alls
Tveksam, vet
ej

Först när du klickar på nästa/ok-knappen längst ner på sidan så skickar du in dina svar
till oss på TNS-SIFO.
Stort tack för ditt deltagande!

