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Helhetsintryck Dimensionen avser att belysa patientens upplevelse av vården sett till helhetsaspekten, upplevd effektivitet och utfall, 
omhändertagande och trygghet.

Emotionellt stöd
Dimensionen avser att belysa huruvida patienten upplever att personalen/behandlaren är aktiv och lyhörd inför 
patientens oro, ångest, farhågor, rädsla eller smärta och är tillgänglig och stödjande på ett för patienten tillfredställande
sätt.

Delaktighet och 
involvering

Dimensionen avser att belysa huruvida patienten upplever sig involverad och delaktig i sin vård och i beslut rörande 
densamma.

Respekt och bemötande
Dimensionen avser att belysa patientens upplevelse av vårdens förmåga till ett bemötande anpassat till individuella behov 
och förutsättningar. Parametrar som följs upp är exempelvis huruvida bemötandet präglas av respekt utifrån allas lika 
värde, medkänsla, engagemang och/eller omsorg. Denna dimension är närbesläktad med dimensionen Delaktighet och 
involvering.

Kontinuitet och 
koordinering

Dimensionen avser att belysa patienternas upplevelse av vårdens förmåga till kontinuitet och koordinering. Detta innebär 
hur väl individens vård samordnas, såväl internt som externt. Parametrar som följs upp är exempelvis hur patienterna 
upplever personalens förmåga att samarbeta med varandra och i relation till patienten. Dimensionen innehåller även 
uppföljning av patientens upplevelse avseende kontinuitet.

Information och kunskap

Dimensionen avser att belysa hur väl patienten upplever att vården förmår informera/kommunicera på ett sätt anpassat 
utifrån individuella förutsättningar och på ett proaktivt sätt. Det rör exempelvis information om förseningar/väntetider, 
att patienten får svar på frågor på ett förståeligt sätt, att patienten blir informerad om 
behandling/medicinering/biverkningar/varningssignaler som denne bör uppmärksamma etc. Dimensionen avser även 
belysa patientens upplevelse av hur väl närstående involveras.

Tillgänglighet Dimensionen avser att belysa patientens upplevelse av vårdens tillgänglighet avseende både närhet och kontaktvägar, 
samt personalens tillgänglighet för patienten såväl som för anhöriga.



Jämförelsegrund

Jämförelsegrunden för mätningen specificeras av den organisatoriska 
strukturen. Har du valt en enhet så jämförs den mot den region vars 
resultat som enheten finns inom samt mot rikets resultat. Med enhet 
menas mottagning/avdelning/vårdcentral etc.
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Högst rankad i riket

Emotionellt stöd

Placering i riket: 1 / 21

Lägst rankad i riket

Tillgänglighet

Placering i riket: 3 / 21

Placering i riket

1 / 21
Helhetsintryck



Länk till enkäterna

Primärvård 2021 Läkarbesök Vuxen 2
Primärvård 2021 Läkarbesök Vårdnadshavare 2
Primärvård 2021 Sjuksköterskebesök Vuxen 2
Primärvård 2021 Sjuksköterskebesök Vårdnadshavare 2

Läs mer på:
patientenkat.se

https://resultat.patientenkat.se/gss-questions/enkater/Prim%C3%A4rv%C3%A5rd%202021%20L%C3%A4karbes%C3%B6k%20Vuxen%202
https://resultat.patientenkat.se/gss-questions/enkater/Prim%C3%A4rv%C3%A5rd%202021%20L%C3%A4karbes%C3%B6k%20V%C3%A5rdnadshavare%202
https://resultat.patientenkat.se/gss-questions/enkater/Prim%C3%A4rv%C3%A5rd%202021%20Sjuksk%C3%B6terskebes%C3%B6k%20Vuxen%202
https://resultat.patientenkat.se/gss-questions/enkater/Prim%C3%A4rv%C3%A5rd%202021%20Sjuksk%C3%B6terskebes%C3%B6k%20V%C3%A5rdnadshavare%202
https://patientenkat.se

