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Sammanfattning 

Denna rapport är ett samarbete mellan Lung- och Allergikliniken, Karolinska 

Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet i syfte att utvärdera Lung-och 

Allergiklinikens verksamhet i Solna och Huddinge. Denna rapport är en 

baslinjemätning om patienters upplevda vårdkvalitet, i väntan på att en 

utvärdering av de interventioner som planeras, för att förbättra vårdkvalitén, 

skall genomföras. Deltagare är de patienter som haft deras första kontakt med 

Lung- och Allergiklinikens dagvård i Solna och Huddinge under november 2011 

till och med januari 2012. Daltagarna (N=163) har besvarat en modifierad enkät, 

som heter KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) om hur de upplevde 

vårdkvalitén. Resultatet visade att Huddinge-deltagarna var mer samstämmiga 

än Solna-deltagarna gällande hur betydelsefullt de ansåg att ett visst vårdområde 

var och hur de också upplevde detta. Det som ansågs fungera bäst på båda 

enheterna handlade om sjuksköterskornas och undersköterskornas tillgänglighet, 

engagemang och empatiska förmåga, samt bemötandet av närstående. Det som 

ansågs fungera sämst i Solna handlade om vem som var ansvarig läkare, 

läkarens engagemang och förståelse, telefontillgängligheten, att få delta vid 

beslut gällande sin egen vård, samt att vården snarare styrdes av personalens 

rutiner än av patientens behov. I Huddinge ansåg patienterna att 

telefontillgängligheten, information om egenvård samt smärtlindring fungerade 

sämst. Statistiska signifikanta samband kunde påvisas mellan hur länge 

deltagaren (Huddinge, Solna) fick vänta på vård och hur denna upplevdes (ju 

längre väntetid, desto svårare upplevdes denna). Sambandet var starkast när 

deltagaren väntade på att få komma till Vårdcentral eller liknande och när 

han/hon väntade på att få behandling sedan behandlingen var bestämd. För att 

förbättra vården är nu en rad förbättringsprojekt nu pågående gällande 

vårdområdena tillgänglighet, kontinuitet samt patientmedverkan.   
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Inledning  

Under våren 2010 blev vi, Carol Tishelman och Malin Lövgren, kontaktade av 

Lung- och Allergikliniken på Karolinska universitetssjukhuset i syfte att 

utvärdera deras verksamhet, vilket var en del av ett större projekt finansierat av 

Sveriges Kommuner och Landsting. Lung- och Allergikliniken hade som mål att 

förbättra vårdkvalitén inom en rad områden. Denna rapport är dock inte en 

utvärdering av några förbättringsåtgärder utan en baslinjemätning i väntan på att 

en utvärdering av de interventioner som planeras, för att förbättra vårdkvalitén, 

skall genomföras.  

 

Rapporten består av en beskrivning av patienternas upplevda vårdkvalité under 

perioden vintern/våren 2012. Deltagare är de patienter som haft deras första 

kontakt med Lung- och Allergiklinikens dagvård i Solna och Huddinge under 

november 2011 till och med januari 2012. Patienterna har besvarat en 

modifierad enkät, som heter KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) om hur 

de upplevde vårdkvalitén. Denna enkät berör olika delar av vården såsom den 

medicinsk-tekniska kompetensen, informationsflöde, väntetider, o.s.v. Totalt har 

252 patienter blivit tillfrågade om deltagande i denna undersökning varav 65% 

har deltagit (N=163). Datainsamling och rapportskrivning är utförd av Jennie 

Jensen, sjuksköterska tillsammans med undertecknade, och statistiker Sara 

Runesdotter. Lisa Jelf Eneqvist, chefsjuksköterska på Lung-Allergiklinikens 

dagvård, Karolinska Universitetssjukhuset, har i slutet av denna rapport 

sammanfattat identifierade vårdområden i behov av förändring samt 

handlingsplan.  

 

Vi vill här också passa på att tacka Professor Bodil Wilde Larsson för råd och 

engagemang inför projektplaneringen av denna studie.  

 

Stockholm, Oktober  2012  

Carol Tishelman, sjuksköterska, Professor 

Malin Lövgren, sjuksköterska, medicine doktor   
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Datainsamling 

Mätinstrument: frågeformuläret KUPP 

För att mäta vårdkvalitet har ett modifierat frågeformulär, KUPP, (Kvalitet Ur 

Patientens Perspektiv) använts. Detta formulär avser att mäta patienternas 

upplevelser av vården. Frågorna i formuläret bedöms i förhållande till hur 

patienterna upplever hur vården varit samt hur viktiga frågorna anses vara. 

Frågorna täcker fyra vårdområden som benämns: den medicinsk-tekniska 

kompetensen, de fysisk-tekniska förutsättningar, det identitetsorienterade 

förhållningssättet samt den socio-kulturella atmosfären. Ytterligare en femte 

dimension har skapats för denna datainsamling och denna kallar vi 

tillgänglighet. Den medicinsk-tekniska kompetensen syftar till patientens 

behandling och smärtlindring. De fysisk-tekniska förutsättningarna tar upp 

patientens tillgång till apparatur och utrustning. Det identitetsorienterade 

förhållningssättet belyser patientens upplevelse av erhållen information, 

möjlighet till delaktighet, sjukvårdspersonalens engagemang och förståelse av 

patientens situation samt empati och respekt. Den sociokulturella atmosfären ger 

upplysning om patientens möjlighet att tala med läkare/sjuksköterskor i enrum 

vid önskemål, bemötande av närstående samt rådande atmosfär på 

mottagningen. Med tillgänglighet avses möjligheten för patienten att lätt komma 

fram på telefon eller få besökstid hos läkare, sjuksköterskor och mottagning.  

 

Frågorna i enkäten består av olika påståenden som är utformade så att patienten 

kan kryssa i de olika svarsrutorna ”instämmer helt”, ”instämmer till stor del”, 

”instämmer delvis”, ”instämmer inte alls” samt ”ej aktuellt” respektive ”av allra 

största betydelse”, ”av stor betydelse”, ”av ganska stor betydelse”, ”av liten eller 

ingen betydelse” samt ”ej aktuellt”. 

 

Utöver frågorna i KUPP har vi även ställt frågor om sociodemografisk 

bakgrund, väntetider, livskvalitet och aktuellt hälsotillstånd. I slutet av enkäten 

hade patienterna möjlighet att i fritext lämna förslag på förbättringar samt 

beskriva vad man var särskilt nöjd respektive missnöjd med gällande sin vård.  
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Tillvägagångssätt 

Alla patienter som besökt lungdagvården på Karolinska Universitetssjukhuset i 

Solna och Huddinge för malignitetsutredning fr.o.m. november 2011 t.o.m. 

januari 2012 har ombetts att delta i denna studie. Patienterna blev först 

informerade om undersökningen genom ett anslag i väntrummet (Bilaga 1). Ca 

två månader efter nybesöket fick patienterna ett kuvert innehållande ett 

inbjudningsbrev för studien (Bilaga 2), frågeformulär (Bilaga 3) samt 

svarskuvert. Svarskuvert var adresserat till Carol Tishelman, Karolinska 

institutet (KI), Institutionen för lärande, informatik, management och etik 

(LIME), Medical Management Center (MMC). Dessa kuvert förbereddes och 

tillhandahölls av forskningsassistenten (Jennie Jensen) som i sin tur 

överlämnade kuverten vidare till sjuksköterske-koordinatorerna på 

lungdagvården i Solna och Huddinge som skickade dessa till patienterna. Varje 

frågeformulär som delades ut av sjuksköterske-koordinatorerna var märkta med 

ett kodnummer så ingen enskild person kunde kännas igen. Erhållna svarskuvert, 

tillsammans med kodnummer, förvarades sedan i ett låst skåp på MMC, KI. 

Påminnelseutskick med inbjudan till studien (Bilaga 4) skickades ut till 

respektive patient om svar ej erhållits cirka 2 veckor efter att det första kuvertet 

lämnades ut. Totalt lämnades 127 kuvert ut från Solna och 125 kuvert ut från 

Huddinge. Sextiotvå påminnelseutskick gjordes till patienter tillhörande Solna 

och 73 påminnelseutskick gjordes till patienter tillhörande Huddinge.  

 

Under tiden för datainsamlingen kontaktade några få patienter och närstående 

Carol Tishelman och Malin Lövgren och berättade orsak till varför de inte 

ville/kunde delta i studien. Oftast förklarades detta med att patienten upplevde 

sig för sjuk eller trött för delta. Några patienter hade även avlidit innan enkäten 

kommit fram. 

Deltagare (Tabell 1) 

Som visas i Tabell 1, har 85 patienter från Solna och 78 patienter från Huddinge 

svarat på frågeformuläret. Åttiotvå av deltagarna var kvinnor och 81 män. Den 

yngsta deltagande patienten var 45 år och den äldsta var 89 år, med 

genomsnittsåldern 68 år. Femtiotre deltagare var yrkesarbetande och 99 var 

antingen arbetslösa, sjukskrivna eller pensionärer. Inga statistiska signifikanta 
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skillnader fanns mellan deltagarna i Huddinge och Solna gällande ålder, kön, 

civilstånd, nationalitet, utbildning eller sysselsättning.  

 

Resultat 

Nedan presenteras ett urval av det resultat som erhållits. Där svaren från de olika 

enheterna i Solna och Huddinge varit tämligen lika presenteras endast totala 

svar. Där enheterna skiljer sig nämnvärt, redovisas svaren i förhållande till de 

enskilda enheterna. Detta för att få så relevant underlag som möjligt för framtida 

vårdutveckling. När vi i resultatredovisningen använder benämningen stor 

betydelse innebär det att deltagarna svarat ”av allra största betydelse” eller ”av 

stor betydelse” i frågeformuläret. Där deltagarna ”instämmer helt” eller 

”instämmer till stor del” används benämningen instämmer till stor del.  

 

Generellt var Huddinge-deltagarna mer samstämmiga än Solna-deltagarna 

gällande hur betydelsefullt de ansåg att ett visst vårdområde var och hur de 

också upplevde detta, vilket förklarar att texten som berör de olika 

dimensionerna i KUPP nedan mestadels fokuserar på enheten i Solna.   

Vad ansågs fungera bäst respektive sämst? (Tabell 2 och 3) 

Det som ansågs fungera bäst i Solna handlade om sjuksköterskornas och 

undersköterskornas tillgänglighet, engagemang och empatiska förmåga, 

bemötandet av närstående samt apparatur och utrustning. Det som ansågs 

fungera sämst i Solna handlade om vem som var ansvarig läkare, läkarens 

engagemang och förståelse, telefontillgängligheten, att få delta vid beslut 

gällande sin egen vård, samt att vården snarare styrdes av personalens rutiner än 

av patientens behov (Tabell 2). 

 

Det som ansågs fungerade bäst i Huddinge handlade om sjuksköterskornas och 

undersköterskornas engagemang och empatiska förmåga, bemötande av 

närstående samt undersökningar och behandlingar. Det som ansågs fungerade 

sämst handlade om läkarens telefontillgänglighet, information om egenvård 

samt smärtlindring (Tabell 3).  
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Det identitetsorienterade förhållningssättet (Tabell 4 och 5) 

Att bli bemött med respekt från läkare, sjuksköterskor och undersköterskor var 

av stor betydelse för de flesta av deltagarna både från Solna och Huddinge. Det 

var även av stor betydelse att deras närstående och vänner bemöttes med 

respekt. I Solna instämde 89% av deltagarna till stor del att de blivit bemötta 

med respekt från läkaren, medan 97% uppgav att detta var av stor betydelse. 

 

Det var av stor betydelse för deltagare, både från Solna och Huddinge, att 

läkaren, sjuksköterskor och undersköterskor verkade förstå hans/hennes 

upplevda situation, likaså att de upplevde visat engagemang. I Solna instämde 

84% att läkaren till stor del förstod dennes situation, medan 96% uppgav att det 

var av stor betydelse. Åttiosju procent instämde till stor del att läkaren visat 

engagemang i deltagarens vård, medan 99% uppgav att det var av stor betydelse.  

 

Från Solna ansåg 88% av deltagarna att det var av stor betydelse att få 

information om egenvård och 82% instämde till stor del att de erhållit sådan 

information. Vid samma fråga ställd till deltagare i Huddinge ansåg 84% att det 

var av stor betydelse och 79% instämmer till stor del att de erhållit sådan 

information. Nittiofyra procent av deltagarna från Solna uppgav även att det var 

av stor betydelse att få information om resultat av undersökningar och 

behandlingar och 86% instämde till stor del att de erhållit denna information.  

 

Åttiosju procent av deltagarna från Solna uppgav att det var av stor betydelse att 

få delta vid beslut gällande sin egen vård. Sjuttiotvå procent av deltagarna 

instämde till stor till att de varit delaktiga vid beslut.  

 

Att tillges information om vilken läkare som ansvarade för deltagarens vård 

samt vilken sjuksköterska som var omvårdnadsansvarig var av stor betydelse för 

deltagarna, både från Solna och Huddinge. I Solna var det av stor betydelse för 

89% av deltagarna att få information om vem som var ansvarig läkare och 75% 

instämde till stor del att de erhållit sådan information. Det var av stor betydelse 

för 85% av deltagarna i Solna att få information om vem som var 
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omvårdnadsansvarig sjuksköterska och 77% instämmer till stor del att de erhållit 

sådan information.  

Den medicinsk-tekniska kompetensen (Tabell 4 och 5) 

För en majoritet av deltagare, från Solna och Huddinge, var det av stor betydelse 

att undersökningar och behandlingar blev utförda inom acceptabel väntetid. 

Nittiofem procent av deltagarna från Solna ansåg att det var av stor betydelse att 

de blev utförda inom acceptabel tid och 85 % instämde till stor del att så var 

fallet. Majoriteten av deltagarna, både från Solna och Huddinge, ansåg att 

effektiv smärtlindring var av stor betydelse. Resultatet visade att 84 % av 

deltagarna från Huddinge till stor del instämde att de blivit tillräckligt 

smärtlindrade, medan detta var av stor betydelse för 89%. Från Solna ansåg 

90% av deltagarna att det var av stor betydelse att få effektiv smärtlindring och 

89% instämde till stor del att de fått detta.  

Den sociokulturella atmosfären (Tabell 4 och 5) 

Nittiosex procent av deltagarna i Solna uppgav att det var av stor betydelse att få 

tala med läkaren i enrum vid behov. Nittiotvå procent instämde till stor del att 

det påståendet stämde. Vid förfrågan om deltagarens vård styrdes av dennes 

behov snarare än av personalens rutiner uppgav 55% från Solna att detta stämde 

till stor del, medan 79 % angav att det var av stor betydelse. Vikten av en 

trivsam atmosfär på vårdenheten var av stor betydelse för 86 % av deltagarna 

från Solna och 80 % instämde till stor del att en sådan rådde.  

De fysisk-tekniska förutsättningarna (Tabell 4 och 5) 

Det var av stor betydelse för 91% deltagarna i Solna, så gott de kunde bedöma, 

att ha tillgång till nödvändig apparatur och utrustning. Nittiofyra procent 

instämde till stor del att de haft den tillgången. Vid samma fråga ställd till 

deltagarna från Huddinge var det av stor betydelse för 89% medan 96% 

instämde till stor del att de haft tillgång till nödvändig apparatur och utrustning.   

Tillgänglighet (Tabell 4 och 5) 

En majoritet av deltagarna från Solna och Huddinge ansåg att det var viktigt att 

lätt få besöks- och telefontid till läkaren, sjuksköterskan eller mottagningen. 

Dock rapporterade färre antalet deltagarna från Solna att de till stor del instämde 
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med påståendet att de upplevt möjlighet att få tala i enrum, att få besökstid samt 

att få en telefontid med läkaren. Åttiofyra procent av deltagarna från Solna, 

instämde till stor del att det var lätt att komma fram på telefon till mottagningen, 

varav 96% ansåg detta vara av stor betydelse. Sjuttiotvå procent av deltagarna 

från Huddinge instämde till stor del att läkarna var tillgängliga via telefon 

gentemot vad som var av stor betydelse för 79% av deltagarna.  

Väntetider (Tabell 6) 

Som visas i tabell 6 uppgav en majoritet av deltagarna att de fick vård inom en 

vecka från det att de sökt vård för första gången. En majoritet av deltagarna 

uppgav också att de fått komma till dagvården på Lung Allergikliniken inom en 

månad efter det att en ev. remiss skickats. Sexton procent uppgav att de fick 

vänta mellan en till tre månader innan första besök på dagvården. En majoritet 

uppgav att de inom en månad efter det att behandlingen bestämts påbörjat 

denna. Gällande väntan på att få komma in till läkaren på avtalad tid på 

dagvården uppgav 90% att han/hon fått göra detta. Av de patienter som inte fått 

det uppgav tre att de fått vänta i 0-15 minuter och tio att de fått vänta i 16-30 

minuter. En uppgav att han/hon fått vänta i över en timme.  

 

Vid korrelationsanalyser (Spearman) kunde statistiska signifikanta samband 

påvisas mellan hur länge deltagaren fick vänta på vård och hur denna upplevdes 

(ju längre väntetid, desto svårare upplevdes denna). Detta samband kunde 

påvisas vid båda enheterna (Solna och Huddinge) vid samtliga tillfällen vi 

frågade om väntetid och hur denna upplevdes. Sambandet var starkast när 

deltagaren väntade på att få komma till Vårdcentral eller liknande och när 

han/hon väntade på att få behandling sedan behandlingen var bestämd. 

Välbefinnande och hälsotillstånd (Figur 1) 

Som visas i Figur 1 rapporterade en majoritet av dessa deltagare att de hade 

ganska bra eller mycket bra fysiskt tillstånd och psykiskt välbefinnande.   
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Deltagarnas upplevelser av omhändertagandet i vården (Figur 2 och 

3) 

Resultatet visar att ett större antalet deltagare uppgav sig ha känt sig väl 

omhändertagna (Figur 2) och en majoritet av deltagare har ej känt sig 

negligerade under sin sjukdomstid (Figur 3).  

Att söka samma vårdgivare igen (Figur 4) 

Som visas i Figur 4 ansåg en majoriteten av deltagarna att de inte kände någon 

tveksamhet när det gällde att söka Lung-Allergikliniken eller motsvarande vid 

behov.  

Identifierade vårdområden i behov av förändring samt 

handlingsplan 

Undersökningen är, som nämnts inledningsvis, ett led i Lung- Allergiklinikens 

försök att hitta lösningar på områden som patienter upplever är bristfälliga i 

vården. Utifrån enkätsvaren kan en samstämmighet ses mellan det patienterna 

uppgett som mindre bra och områden som personalen på Lung- Allergikliniken 

själva upplever som problematiska Exempel på sådana områden är tider att få 

träffa en läkare, möjlighet att komma fram på telefon till kliniken och känslan av 

att beredas möjlighet till att vara delaktig i beslut om sin egen vård. Just dessa 

områden har därför lyfts fram som förbättringsområden på Lung Allergikliniken. 

För närvarande pågår följande förbättringsprojekt relaterat till detta:  

1) Upprättande av direkttelefonnummer till den sjuksköterska som har det 

första informationssamtalet med patienten inför start av patientens 

cytostatikabehandling 

2) Kvalitetssäkring av informationssamtalet med sjuksköterska, d.v.s. det 

samtal patienten har med en sjuksköterska när han/hon startar sin 

behandling, och där tydligt informera om vem som är ansvarig 

sjuksköterska 

3) Telefontillgänglighet till läkare. Här diskuteras flera olika former som att  

ha fler tider där läkare kan ringa upp men också att ha öppen telefontid 

direkt till läkare 

4) Grundlig översyn och flödesarbete pågår för att få en jämn och 

välfungerande läkarbemanning med fokus på kontinuitet 
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Medarbetare från Lung- Allergikliniken har lyssnat till en paneldiskussion som 

Karolinska Institutet anordnat om patientdelaktighet. Där fanns bl.a. 

patientrepresentanter som diskuterade vad det innebar att delta i beslut om sin 

egen vård. Inom området patientdelaktighet, som uppkom som en av bristerna i 

denna studie, pågår nedanstående projekt på Lung-Allergikliniken: 

1) Förbättringsprojekt som syftar till att ta fram beslutsstöd för hela 

lungcancerprocessen. Målet är att patienten ska ha en tydlig 

planering för sin vård och på så sätt kunna förhålla sig till det som är 

tänkt att hända härnäst, dvs får en möjlighet att förbereda sig och att 

hinna ta ställning. Som ett led i detta utvecklar nu Lung-

Allergikliniken en webbaserad plattform för invånartjänster ”e-

hälsa”, vilket skulle gagna patienterna (Mina vårdkontakter). 

2) Bra rekommenderade internetlänkar. Många patienter känner att de 

inte alltid kan lita på det man hittar när man surfar på nätet, vilka 

artiklar är aktuella, vilka är relevanta och vilka är sanna? 

 

Ett område som behöver förbättras på Lung-Allergikliniken, bl.a. utifrån 

patientens egen önskan om större delaktighet, är symtomhanetring. Tanken från 

klinikens sida är att patienterna själva ska kunna ta kontroll över att skatta sina 

symtom och biverkningar och om åtgärder behövs i form av stödsamtal, 

medicinering etc. ska ansvarig sjuksköterska alternativt läkare kunna kontaktas. 

Idag används ett par olika skalor för symtombedömning (VAS skala för smärta 

samt riskbedömning relaterat till illamående efter en mall utarbetad av 

antiemetikagruppen vid onkologiska kliniken Karolinska). Dessvärre är 

uppföljningen och systematiken gällande symtom inte optimal i dagsläget trots 

att patienterna bokför sina symtom i en dagbok utarbetad på kliniken. Koppling 

mellan skattade symtom och åtgärder behöver därför utvecklas.  
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Tabell 1-6 

 

 
Tabell 1. Deltagarnas sociodemografi. 
 
      Huddinge  Solna  Total 

      n=78     n=85     n=163    

Ålder  Medel (Std), median  67,5(9,7) 68,0  67,4(9,9) 68,0  67,5(9,8)  68,0

   Bortfall  2  3%  3  4%        5      3% 

Kön  Man  35  44,9% 46  54,1%      81      50%

   Kvinna  43  55,1% 39  45,9%      82      50%

Civilstånd  Sammanboende  47  60,3% 45  52,9%      92      56%

Ensamstående  29  37,2% 39  45,9%      68      42%

   Bortfall  2  2,6%  1  1,2%        3      2% 

Nationalitet  Svensk  70  89,7% 75  88,2%     145      89%

Nordisk  2  2,6%  3  3,5%        5      3% 

Annan  6  7,7%  6  7,1%      12      7% 

   Bortfall  0  0,0%  1  1,2%        1      1% 

Utbildning 
Folkskola / 
grundskola 
(motsvarande) 

23  29,5% 21  24,7%      44      27%

 

Yrkesskola / 
Gymnasium 
(motsvarande) 

30  38,5% 29  34,1%      59      36%

Högskola / Universitet 24  30,8% 31  36,5%      55      34%

   Bortfall  1  1,3%  4  4,7%        5      3% 

Sysselsättning Yrkesarbetande  22  28,2% 31  36,5%      53      33%

Annat  52  66,7% 47  55,3%      99      61%

   Bortfall  4  5,1%  7  8,2%      11      7% 
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Tabell 2. Vårdområden som deltagarna ansåg fungerade sämst respektive bäst i 
Solna.  
 
  

Instämde 
helt eller 
instämde 
till stor 
del.  

Av allra 
största 
betydelse 
eller av 
stor 
betydelse.

Dessa påstående ansåg deltagarna fungerade sämst. 
Andel  

deltagare 
Andel

deltagare 

Min vård styrdes av mina behov snarare än av personalens rutiner.  55%  79% 

Det var lätt att komma fram på telefon till läkaren.  62%  89% 

Jag hade bra möjlighet att delta i beslut när det gällde min vård.  72%  87% 

Jag fick bra information om vilken läkare som var ansvarig för min vård.  75%  89% 
Jag fick bra information om vilken sjuksköterska som var ansvarig för min 
omvårdnad. 

77%  85% 

Dessa påstående ansåg deltagarna fungerade bäst.       

Sjuksköterskorna och undersköterskorna bemötte mig med respekt.  94%  91% 

Mina anhöriga och vänner bemöttes på ett bra sätt.  94%  96% 
Jag hade tillgång till den apparatur och utrustning som var nödvändig för 
min vård (så gott som jag kan bedöma). 

94%  91% 

Jag fick tala med sjuksköterskorna i enrum vid de tillfällen som jag 
önskade. 

94%  91% 

Sjuksköterskorna och undersköterskorna visade engagemang; "brydde 
sig om mig". 

93%  90% 

 
Tabell 3. Vårdområden som deltagarna ansåg fungerade sämst och bäst i 
Huddinge. 
 
   Instämde helt 

eller instämde 
till stor del.  

Av allra största 
betydelse eller av 
stor betydelse. 

Dessa påstående ansåg deltagarna fungerade sämst. 
Andel 

deltagare  
Andel  

deltagare  

Min vård styrdes av mina behov snarare än av 
personalens rutiner. 

63%  63% 

Det var lätt att komma fram på telefon till läkaren. 72% 79% 
Jag fick bra information om egenvård; "hur jag bäst bör 
sköta mig". 

79%  84% 

Jag hade bra möjlighet att delta i beslut när det gällde 
min vård. 

80%  83% 

Jag fick bra information om vilken sjuksköterska som var 
ansvarig för min omvårdnad. 

80%  78% 

Dessa påstående ansåg deltagarna fungerade bäst.   

Mina anhöriga och vänner bemöttes på ett bra sätt. 96% 92% 
Jag hade tillgång till den apparatur och utrustning som 
var nödvändig för min vård (så gott som jag kan 
bedöma). 

96%  89% 

Jag fick undersökningar och behandlingar genomförda 
inom acceptabel väntetid vid dagens besök. 

95%  93% 

Sjuksköterskorna och undersköterskorna visade 
engagemang; "brydde sig om mig". 

95%  95% 

Sjuksköterskorna och undersköterskorna bemötte mig 
med respekt. 

95%  95% 
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Tabell 4. Hur deltagarna i Solna upplevde vården och hur betydelsefulla olika 
vårdområden ansågs vara. Gråmarkering avser en diskrepans på 10% eller mer 
mellan hur betydelsefullt ett vårdområde ansågs vara och hur deltagarna 
upplevde detta.   
 

  

Av allra 
största 

betydelse 
eller av stor 
betydelse.  

Instämde 
helt eller 

instämde till 
stor del. 

Identitetsorienterat Förhållningssätt 
Jag fick bra information om hur undersökningar och behandlingar 
skulle gå till.  89%  90% 
Jag fick bra information om resultat av undersökningar och 
behandlingar.  94%  86% 

Jag fick bra information om egenvård; "hur jag bäst bör sköta mig". 88%  82% 
Jag fick bra information om vilken läkare som var ansvarig för min 
vård.  89%  75% 
Jag fick bra information om vilken sjuksköterska som var ansvarig 
för min omvårdnad.  85%  77% 

Jag hade bra möjlighet att delta i beslut när det gällde min vård.  87%  72% 

Läkaren visade engagemang; "brydde sig om mig".  99%  87% 
Sjuksköterskorna och undersköterskorna visade engagemang; 
"brydde sig om mig".  90%  93% 

Läkaren verkade förstå hur jag upplevde min situation.  96%  84% 
Sjuksköterskorna och undersköterskorna verkade förstå hur jag 
upplevde min situation.  91%  92% 

Läkaren bemötte mig med respekt.  97%  89% 
Sjuksköterskorna och undersköterskorna bemötte mig med 
respekt.  91%  94% 

Socio‐kulturell atmosfär 

Jag fick tala med läkarna i enrum vid de tillfällen som jag önskade.  96%  92% 
Jag fick tala med sjuksköterskorna i enrum vid de tillfällen som jag 
önskade.  91%  94% 

Det var en trivsam atmosfär på vårdenheten.  86%  80% 

Mina anhöriga och vänner bemöttes på ett bra sätt.  96%  94% 

Min vård styrdes av mina behov snarare än av personalens rutiner. 79%  55% 
Tillgänglighet 

Det var lätt att komma fram på telefon till sjuksköterskan.  89%  88% 

Det var lätt att komma fram på telefon till läkaren.  89%  62% 

Det var lätt att komma fram på telefon till mottagningen.  96%  84% 

Det var lätt att få besök hos sjuksköterskan.  89%  90% 

Det var lätt att få besök hos läkaren.  96%  84% 
Medicinsk‐teknisk kompetens 

Jag fick bästa möjliga medicinska vård (så gott som jag själv kan 
bedöma).  95%  92% 

Jag fick effektiv smärtlindring.  90%  89% 
Jag fick undersökningar och behandlingar genomförda inom 
acceptabel väntetid vid dagens besök.  95%  85% 
Fysisk‐tekniska förutsättningar

Jag hade tillgång till den apparatur och utrustning som var 
nödvändig för min vård (så gott som jag kan bedöma).  91%  94% 
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Tabell 5. Hur deltagarna i Huddinge upplevde vården och hur betydelsefulla 
olika vårdområden ansågs vara. Gråmarkering avser en diskrepans på 5% eller 
mer mellan hur betydelsefullt ett vårdområde ansågs vara och hur deltagarna 
upplevde detta.   
 

  

Av allra största 
betydelse eller 

av stor 
betydelse.  

Instämde helt 
eller instämde 
till stor del.  

Identitetsorienterat Förhållningssätt 
Jag fick bra information om hur undersökningar och behandlingar 
skulle gå till. 

86%  91% 

Jag fick bra information om resultat av undersökningar och 
behandlingar. 

90%  90% 

Jag fick bra information om egenvård; "hur jag bäst bör sköta mig". 84%  79% 

Jag fick bra information om vilken läkare som var ansvarig för min 
vård. 

77%  83% 

Jag fick bra information om vilken sjuksköterska som var ansvarig för 
min omvårdnad. 

78%  80% 

Jag hade bra möjlighet att delta i beslut när det gällde min vård. 83%  80% 

Läkaren visade engagemang; "brydde sig om mig". 92%  92% 

Sjuksköterskorna och undersköterskorna visade engagemang; "brydde 
sig om mig". 

95%  95% 

Läkaren verkade förstå hur jag upplevde min situation. 87%  88% 

Sjuksköterskorna och undersköterskorna verkade förstå hur jag 
upplevde min situation. 

91%  92% 

Läkaren bemötte mig med respekt. 95%  94% 

Sjuksköterskorna och undersköterskorna bemötte mig med respekt. 95%  95% 

Socio‐kulturell atmosfär 
Jag fick tala med läkarna i enrum vid de tillfällen som jag önskade. 89%  87% 

Jag fick tala med sjuksköterskorna i enrum vid de tillfällen som jag 
önskade. 

81%  86% 

Det var en trivsam atmosfär på vårdenheten. 78%  82% 

Mina anhöriga och vänner bemöttes på ett bra sätt. 92%  96% 

Min vård styrdes av mina behov snarare än av personalens rutiner. 63%  63% 

Tillgänglighet 

Det var lätt att komma fram på telefon till sjuksköterskan. 83%  90% 

Det var lätt att komma fram på telefon till läkaren. 79%  72% 

Det var lätt att komma fram på telefon till mottagningen. 79%  82% 

Det var lätt att få besök hos sjuksköterskan. 69%  87% 

Det var lätt att få besök hos läkaren. 83%  84% 

Medicinsk‐teknisk kompetens 

Jag fick bästa möjliga medicinska vård (så gott som jag själv kan 
bedöma). 

92%  93% 

Jag fick effektiv smärtlindring.  89%  84% 

Jag fick undersökningar och behandlingar genomförda inom 
acceptabel väntetid vid dagens besök. 

93%  95% 

Fysisk‐tekniska förutsättningar

Jag hade tillgång till den apparatur och utrustning som var nödvändig 
för min vård (så gott som jag kan bedöma). 

89%  96% 
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Tabell 6. Deltagarnas upplevda vårdtid i dagar från första vårdbesök till 
behandlingsstart samt hur de upplevde denna. 

Hur upplevde du väntetiden? 
Mycket 
svår/Svår 

Varken lätt 
eller svår 

Lätt/Mycket 
lätt 

När du sökte vård första gången – hur lång tid fick 
du vänta innan du fick komma till vårdcentralen 
eller liknande? 

        

1‐7 dagar (76%, n=109)  6%  35%  59% 

Över 8 dagar (24%, n=34)  18%  65%  18% 

Du som fick remiss – Hur lång tid fick du vänta 
innan du fick komma på första besöket till 
Dagvården på Lung Allergi Kliniken? 

        

0 dagar ‐ 1 månad (82%, n=121)  25%  41%  34% 

1 månad ‐eller längre (18%, n=27)  44%  41%  15% 

Du som får behandling på Karolinska 
Universitetssjukhuset (Solna/Huddinge) för 
ovanstående diagnos ‐ hur länge fick du vänta på 
behandlingsstart sedan behandlingen var 
bestämd? 

        

0‐14 dagar (55%, n=67)  15%  40%  45% 

Mer än 2 veckor (45%, n=54)  46%  48%  6% 
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Figur 1-4 

 

 

Figur 1. Hur deltagarna skattade sitt hälsotillstånd. 

 

 

Figur 2. Deltagarnas upplevelser av omhändertagandet i vården. 
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Figur 3. Deltagarnas upplevelser av negligering i vården.  

 

 

 

 

Figur 4. Om deltagarna kände tveksamhet till att rekommendera den enhet de 

sökt.   
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MINI-KUPP-ENKÄT 
 

 

Till dig som kommer för första gången på nybesök till 
Lungkliniken. 

 

Om cirka 2 månader kommer det att skickas hem en 
enkät till dig som vi önskar att du fyller i. 

 

Detta syftar till att ta reda på vad du, som har 
erfarenhet av vården, tycker fungerar bra eller 
mindre bra, och vad du bedömer som viktigt. På det 
sättet kan du medverka till att påverka vården. 

 

Enkäten görs i samarbete med KI. 
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Postadress  Telefon E-Post 
Karolinska Institutet 
LIME/MMC 
171 77 Stockholm 

 Telefonnr, 08-52483744 
Telephone_direkt, 08 617 1263 

Carol.tishelman@ki.se 
Webb 

Fax 08 617 9333 
Mobil tel: 070 516 3744 
 

ki.se 

Org.nummer 202100 2973    
 

Institution för lärande, informatik, 
management och etik 
MMC 
Carol Tishelman , Professor  
 
 

 

 
Till Dig som har varit i kontakt med Dagvården, Lung Allergikliniken på 

Karolinska universitetssjukhuset i Solna/Huddinge 

 

Lung Allergikliniken på Karolinska universitetssjukhuset strävar hela tiden efter att 

bli bättre. Därför kontaktades forskare på Karolinska institutet för att i ett 

samarbetsprojekt undersöka vårdkvaliteten från patientens perspektiv. Vi är nu 

intresserade av vad just du tycker om vården. Den informationen kan ge uppslag till 

eventuella förbättringar och tydliggöra viktiga frågor för fortsatt forskning och 

utveckling.  

 

Vi ber dig därför att fylla i bifogat frågeformulär. Detta syftar till att ta reda på vad 

du som har erfarenhet av vården tycker fungerar bra och mindre bra, så väl som vad 

du bedömer som viktigt. På detta sätt kan du medverka till att påverka vården på sikt.  

 

Frågeformuläret heter mini-KUPP. Mini-KUPP är ett självskattningsinstrument som 

är beprövat inom olika vårdområden. Den version som du får här är utvecklat i 

samarbete med representanter för vården (läkare och sjuksköterskor), forskning, och 

patientföreningar.  

 

Deltagandet i studien skulle för din del innebära att du besvarar formuläret. Det 

beräknas ta ungefär 15 minuter. Du kan besvara formuläret när det passar dig men 

helst inom en vecka. Skicka sedan tillbaka det besvarade formuläret i det bifogade 

och redan frankerade svarskuvertet.  

 

Deltagandet är helt anonymt. De uppgifter som samlas in kommer att läggas in i ett 

dataprogram för bearbetning. Ett kodnummer används istället för personuppgifter så 
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att ingen enskild person kan kännas igen, men vi har möjlighet att påminna de som 

inte svarar inom några veckor.  Inga personuppgifter kommer att föras in i datorn 

utan de uppgifter som kan identifiera just dig kommer att förvaras tillsammans med 

kodnyckeln i ett låst skåp. Allt detta sker vid Institutionen för lärande, informatik, 

management och etik vid Karolinska institutet. Ingen läkare eller annan vårdpersonal 

kommer ha tillgång till enskilda ifyllda enkäter. 

 

Vi garanterar att svaren kommer att behandlas under sekretess och med största 

försiktighet. Ingen enskild person kommer att kunna kännas igen i 

resultatredovisningen. Enkätsvaren kommer att sammanställas av forskargruppen på 

Karolinska institutet. Slutresultatet kommer att göras tillgängligt i skriftlig form. 

 

Denna studie innehåller inga medicinska provtagningar eller undersökningar. Då 

deltagandet är helt frivilligt väljer du själv om du vill fylla i och skicka tillbaka 

formuläret. Din kontakt med sjukvården kommer inte att påverkas om du väljer att 

deltaga i studien eller ej.  

 

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Malin Lövgren 

som arbetar med studien genom telefonnummer: 073-330 2789, eller via email: 

mlv@du.se. 

 

 

Malin Lövgren, leg sjuksköterska, Med dr, forskare 

 

 

 

Carol Tishelman, leg sjuksköterska, Professor (ansvarig för studien) 

Institutionen för lärande, informatik, management och etik 

Medical Management Center 

Tel 08-52483744 eller 08-617 1263 

E-post: carol.tishelman@ki.se 
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MiniKUPP Basformulär Mottagning 

 
 
1. Ålder 
 

 Jag är ............. år 
 
2. Kön 
 

  Man 
 

  Kvinna 
 
3. Civilstånd 
 

  Sammanboende 
 

  Ensamstående 
 
4. Nationalitet 
 

  Svensk 
 

  Nordisk 
 

  Annan ......................................................................  
 
5. Utbildning (Ange högsta) 
 

  Folkskola/Grundskola (motsvarande) 
 

  Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande) 
 

  Högskola/Universitet 
 
6. Sysselsättning 
 

  Yrkesarbetande 
 

  Studerande 
 

  Annat 

 
 
7. När du sökte vård första gången – hur lång tid fick du   
       vänta innan du fick komma till vårdcentralen eller        
 liknande? 
  1- 3 dagar 
 

  4- 7 dagar 
 

  8- 14 dagar 
 

  15 dagar- 4 veckor 
 

  Mer än 4 veckor 
 
8.  Hur upplevde du ovanstående väntetid? 
  Mycket svår 
 

  Svår 
 

  Varken svår eller lätt 
 

  Lätt 
 

  Mycket lätt 
 
9.    Du som fick remiss – Hur lång tid fick du vänta innan du 
 fick komma på första besöket till Dagvården på Lung        
       Allergi Kliniken? 
 

  0 - 7 dagar 
 

  Mer än 1 vecka - 1 månad 
 

  Mer än 1 månad - 3 månader 
 

  Mer än 3 månader - 6 månader 
 

  Mer än 6 månader 
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10. Hur upplevde du ovanstående väntetid? 
 

  Mycket svår 
 

  Svår 
 

  Varken svår eller lätt 
 

  Lätt 
 

  Mycket lätt 
 
11a. På Dagvården på Lung Allergi Kliniken – Fick du 
komma in på avtalad tid? 
 

  Ja 
 

  Nej 
 
11b.Om nej! – Hur länge fick du vänta? 
 

  0 - 15 minuter 
 

  16 - 30 minuter 
 

  31 - 60 minuter 
 

  Mer än 60 minuter 
 
12.  När fick du din diagnos? 
 
År:____________Månad:____________ 
 
 
 
 
 

13.  Du som får behandling på Karolinska 
Universitetssjukhuset (Solna/Huddinge) för ovanstående 
diagnos - hur länge fick du vänta på behandlingsstart sedan 
behandlingen var bestämd? 
  1- 7 dagar 
 

  8- 14 dagar 
 

  15- 30 dagar 
 

  31 dagar- 2 månader 
 

  Mer än 2- 3 månader 
 

  Mer än 3 månader 
 

14. Hur upplevde du ovanstående väntetid? 
 

  Mycket svår 
 

  Svår 
 

  Varken svår eller lätt 
 

  Lätt 
 

  Mycket lätt 
 

15.  Om du tidigare fått behandling för denna sjukdom - var 
fick du behandling och vilken typ av behandling fick du? 
 
 
 
 

16.  Vem har haft det huvudsakliga ansvaret för 
 vård och behandling av din sjukdom? 
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Instruktion: Fyll i både A och B på respektive fråga 
 
  A. Så här var det för mig   B. Så här betydelsefullt var det för mig 
  Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ej Av allra Av stor Av ganska Av liten Ej 
  helt till stor del delvis inte alls aktuellt största betydelse stor betydelse eller ingen aktuellt 
Jag fick bra information om  betydelse    betydelse 
           

17. hur undersökningar och 
 behandlingar skulle gå till           
           

18. resultatet av undersökningar 
 och behandlingar           
           

19. egenvård; ”hur jag bäst bör 
 sköta mig”           
           

20. vilken läkare som var ansvarig 
 för min vård           
           

21. vilken sjuksköterska som var 
 ansvarig för min omvårdnad           
           

 
 
Jag fick    
           

22. bästa möjliga medicinska vård 
 (så gott som jag själv kan bedöma)           
           

 
23. effektiv smärtlindring           
           

24. undersökningar och behandlingar 
 genomförda inom acceptabel 
 väntetid           
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Instruktion: Fyll i både A och B på respektive fråga 
 
  A. Så här var det för mig   B. Så här betydelsefullt var det för mig 
  Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ej Av allra Av stor Av ganska Av liten Ej 
  helt till stor del delvis inte alls aktuellt största betydelse stor betydelse eller ingen aktuellt 
Läkarna  betydelse    betydelse 
           

25. verkade förstå hur jag upplevde  
 min situation           
           

 
26. bemötte mig med respekt           
           

27. visade engagemang; 
 ”brydde sig om mig”           
           

 
 
Sjuksköterskorna och undersköterskorna 
           

28. verkade förstå hur jag upplevde 
 min situation           
           

 
29. bemötte mig med respekt           
           

30. visade engagemang; 
 ”brydde sig om mig”           
           

 
 
Jag fick tala med 
           

31. läkarna i enrum vid de tillfällen  
 som jag önskade           
           

32. sjuksköterskorna i enrum vid 
 de tillfällen som jag önskade           
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Instruktion: Fyll i både A och B på respektive fråga 
 
  A. Så här var det för mig   B. Så här betydelsefullt var det för mig 
  Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ej Av allra Av stor Av ganska Av liten Ej 
  helt till stor del delvis inte alls aktuellt största betydelse stor betydelse eller ingen aktuellt 
Jag hade bra möjlighet  betydelse    betydelse 
           

33. att delta i beslut när det gällde 
 min vård           
           

 
 
Min vård styrdes av 
           

34. mina egna önskemål och behov 
 snarare än av personalens rutiner           
           

 
 
Mina anhöriga och vänner 
           

 
35. bemöttes på ett bra sätt           
           

 
 
Det var   
           

36. en trivsam atmosfär på 
 mottagningen           
              

 
 
Jag hade tillgång till   
           

37. den apparatur och utrustning som var 
 nödvändig för min vård (så gott 
 som jag själv kan bedöma)                                               
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Instruktion: Fyll i både A och B på respektive fråga 
 
  A. Så här var det för mig   B. Så här betydelsefullt var det för mig 
  Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Ej Av allra Av stor Av ganska Av liten Ej 
  helt till stor del delvis inte alls aktuellt största betydelse stor betydelse eller ingen aktuellt 
  betydelse    betydelse 
       

38.  Det var lätt  
                  
     

a. att komma fram på telefon till  
mottagningen                                                                                         
 
b. att komma fram på telefon till läkaren                       
 
c. att komma fram på telefon till  
sjuksköterskan                                    
 
d. att få besök hos läkaren                                              
 
e. att få besök hos sjuksköterskan                                  
           

 
 
39.  På det hela taget. I vilken utsträckning har du känt dig väl 
 omhändertagen under din sjukdomstid? 
        
        I mycket stor utsträckning 
 

  I stor utsträckning 
 

  I varken stor eller liten utsträckning 
 

  I liten utsträckning 
 

  I mycket liten utsträckning 
 

  Inte alls 
 

 
      
40. På det hela taget. I vilken utsträckning har du känt dig           
           negligerad under din sjukdomsperiod? 
  
            I mycket stor utsträckning 
 

            I stor utsträckning 
 

            I varken stor eller liten utsträckning 
 

      I liten utsträckning 
 

      I mycket liten utsträckning 
 

      Inte alls 
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41. Hur tycker du att ditt fysiska hälsotillstånd är nu? 
  

  Mycket dåligt 
 

  Ganska dåligt 
 

  Varken bra eller dåligt 
 

  Ganska bra 
 

  Mycket bra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Hur tycker du att ditt psykiska välbefinnande är nu? 
  

  Mycket dåligt 
 

  Ganska dåligt 
 

  Varken bra eller dåligt 
 

  Ganska bra 
 

  Mycket bra 
 
43. Känner du någon tveksamhet när det gäller att söka 
 Lung Allergi Kliniken/motsvarande vid vårdbehov? 
  

  Ja, stor tveksamhet 
 

  Ja, ganska stor tveksamhet 
 

  Ja, viss tveksamhet 
 

  Nej, ingen tveksamhet 
 

  Vet ej 
 

 
 
 
44. Det här är jag särskilt nöjd med: .....................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................................................................  
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45. Det här är jag särskilt missnöjd med: ..............................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................................................................  
 
 
46. Förslag till förbättringar: ..................................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................................................................  
 
  .............................................................................................................................................................................................................................................  
 

Tack för din medverkan! 
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Postadress  Telefon E-Post 
Karolinska Institutet 
LIME/MMC 
171 77 Stockholm 

 Telefonnr, 08-52483744 
Telephone_direkt, 08 617 1263 

Carol.tishelman@ki.se 
Webb 

Fax 08 617 9333 
Mobil tel: 070 516 3744 
 

ki.se 

Org.nummer 202100 2973    
 

Institution för lärande, informatik, 
management och etik 
MMC 
Carol Tishelman , Professor  
 
 

 

 

PÅMINNELSE: Till dig som är eller har varit i kontakt med Dagvården, Lung 

Allergikliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna/Huddinge 

För några veckor sedan skickade vi till dig som har varit patient på Dagvården, Lung 

Allergikliniken på Karolinska universitetssjukhuset ett brev med ett frågeformulär. 

Frågeformuläret ingår i en samarbetsstudie mellan Karolinska institutet och 

Karolinska universitetssjukhuset, och syftar till att undersöka vårdkvalitet från 

patientens perspektiv. 

Vi är glada att många redan tidigare har ansträngt sig för att besvara 

frågeformulären. Vi förstår att det kan finnas många orsaker som försvårar ditt 

deltagande i studien, men studiens vetenskapliga värde är beroende av att vi får så 

många kuvert i retur som möjligt—helst besvarade, men även från dig som av olika 

anledningar inte kan eller vill svara på frågorna.  

Deltagandet i studien sker helt anonymt. Vi har därför använt kodnummer istället för 

personuppgifter för att kunna se vilka som har besvarat frågeformulären. Vi skriver 

nu till alla där inget frågeformulär verkar ha kommit i retur. Då deltagandet är helt 

frivilligt väljer du själv om du vill fylla i och skicka tillbaka formuläret. Din kontakt 

med sjukvården kommer inte att påverkas om du väljer att deltaga i studien eller ej. 

Vi kontaktar dig inte igen om du inte besvarar frågeformuläret. 

Om du redan har besvarat frågeformuläret, men har fått detta brev ändå, är vi 

tacksamma om du kan markera nedan om Du redan har besvarat ett frågeformulär.  
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Om Du har ytterligare frågor är Du välkommen att kontakta Malin Lövgren 

som arbetar med studien genom telefonnummer: 073-330 2789, eller via email: 

mlv@du.se 

Vi tackar så mycket för Din tid.  

 

Malin Lövgren, leg sjuksköterska, Med dr, forskare 

 

 

 

Carol Tishelman, leg sjuksköterska, Professor (ansvarig för studien) 

Institutionen för lärande, informatik, management och etik 

Medical Management Center 

Tel 08-52483744 eller 08-617 1263 

E-post: carol.tishelman@ki.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Har redan besvarat frågeformuläret 

□ Vill inte besvara frågeformuläret 

 Ev orsak ____________________________________________ 
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