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Vi följer upp alla våra resultat med hjälp av vårt kvalitetsregister HAKIR.

Syftet är att kunna ge dig som patient den allra bästa möjliga vård och  
korrekt information inför din operation/behandling. 

Din upplevelse och nöjdhet med resultat är mycket viktig för vår utvärdering.

Svaren hanteras säkert och anonymt.

Du får en enkät via 1177 Vårdguidens e-tjänster som ska besvaras före din 
operation samt 3 veckor, 3 månader och 12 månader efter operationen.

För vissa diagnoser gör vi även en uppföljning av handfunktionen då vi mäter  
rörlighet och styrka.

Kort patientinformation

Tack för att du vill medverka, din delaktighet är viktig för oss!
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