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1. Har du fyllt i en HAKIR-enkät? 
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2. Skulle du innan operation vela sett hur det har gått 
för andra patienter som opererats för samma diagnos 
med tanke på smärta, rörelse, återhämtning osv? 
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3. Vad är delaktighet inom vården för dig? 

 
 

Övrigt 

• Att ingen kör över mig eller mina nära och kära  

• När man känner att någon bryr sig om en  

• Ja det måste jag säga  

• Att de ställer upp när man behöver  

• Ha en personlig kontakt  

• Kunna fråga om allt  

• Lätt att nå kliniker per telefon samt att få tider  

• Ingenting  

• Ja  
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Här har många patienter gett fler än ett svar. 

Bra dialog 

Bli lyssnad till 

Bra info före och efter … 

Få vara med och påverka 

Få besked 

Få ha en åsikt och säga var jag tycker 

Lyhörd, förstående och intresserad … 

Personalen pratar så man förstår 

Tid för frågor och svar 

Hjälpsamhet 

Viktigt 

Uppföljning 

Inte tala över huvudet 

Kunna välja annan vårdgivare 

Vet inte 

Övrigt 
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4. Har du fått vara delaktig hos oss, som exempelvis 
lyssnad till eller fått vara med och bestämma? 
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Annat 
•Inte före operation men på Rehab har det varit väldigt bra        

•Inte bestämma, jag vet inget om operation 
 

https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?client=9027F2C9-5555-40B5-9D94-6B631D137280&formId=928E9F18-C32B-42A6-A633-9064B3FD5A02&reportId=787152


5. Stämde dina mål och förväntningar med läkarens mål? 

 

Annat 

• Skulle velat veta hur lång tid det tar  

• Trodde nog att det skulle gå fortare  

• Vet inte, men det har blivit bättre än jag förväntade mig  

• Doktorns mål okej, men det har inte nått upp till mina mål  
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Ja 

Nej 

Vet inte ännu 

Osäker på målen 

Annat 
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7. Är det något som du har saknat eller önskat information om? 

  

Ja 
 
•Bra värktabletter        
•Samtal med kirurgen som opererade för att veta a dom gjort        
•Mer info om biverkningar/komplikationer och veta vad andra patienter tycker        
•Bra info        
•Begriplig patientbroschyr om min diagnos        
•Att jag hade velat få hjälp av kurator tidigare        
•Tidsaspekten och information om belastning och rörelse        
•Hur lång tid det faktiskt tar och vad "inte så tungt" är        
•Saknar information om hur och vad som ska göras vid operation        
•Oklart om ytterligare återbesök eller inte        
•Saknade besked om hur lång gipstiden var        
•Info om bedövningsform samt användning av hand efter op        
•Mer info om hur operationen går till och bedövningsform        
•Bättre info ang läkemedel        
•Jämförelse med andra patienter       
 

https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?client=B5C8E9A3-5692-4D51-98CD-EA9E57608799&formId=928E9F18-C32B-42A6-A633-9064B3FD5A02&reportId=787152
https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?client=9027F2C9-5555-40B5-9D94-6B631D137280&formId=928E9F18-C32B-42A6-A633-9064B3FD5A02&reportId=787152
https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?client=E937A6C2-B419-47AB-BF9D-2B9EDCD61092&formId=928E9F18-C32B-42A6-A633-9064B3FD5A02&reportId=787152
https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?client=977A2D70-10D0-4644-BFCC-8B25425D5F01&formId=928E9F18-C32B-42A6-A633-9064B3FD5A02&reportId=787152
https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?client=FD835733-1337-434E-9571-C6152FAA4931&formId=928E9F18-C32B-42A6-A633-9064B3FD5A02&reportId=787152
https://report.webropolsurveys.com/reports/ViewReport.do?client=D18D3DC5-4A06-4777-8450-30DBD58D4B97&formId=928E9F18-C32B-42A6-A633-9064B3FD5A02&reportId=787152


8. Skulle du rekommendera vår klinik till andra? 
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100% 

Ja 



9. Har du något tips till oss för att förbättra vår klinik? 
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Nej 

Ja 
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10 Tips till att förbättra klinikerna i landet 
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Åtgärda de långa väntetiderna 

Flexibla tider och kvällstider 

Bättre information innan och efter operation 

Inte remittera till annan klinik när man redan börjat på 
en klinik 

Information om att man kan få kontakt med kurator och 
psykolog 

Inte skickas hem efter operation när man inte mår bra 

Trivsel i väntrum som ex kaffeautomat eller rum istället 
för korridor 

Tid för läkarsamtal efter operation 

Ringa på kvällen eller dagen efter operation 
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