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Enkät vid prostatacancer

Inför din nästa planerade v̊ardkontakt önskar din v̊ardgivare att du besvarar
ett antal fr̊agor om hur du själv upplever din hälsa. Att besvara enkäten är
frivilligt. I systemet Individuell Patientöversikt (IPÖ) kan din v̊ardgivare
se dina svar. Svaren kan diskuteras tillsammans med v̊ardgivaren.

Har du fr̊agor kring dina symptom som inte kan vänta till din nästa planerade v̊ard-
kontakt, vänligen ta kontakt med din v̊ardgivare.

Dina svar kommer att bidra till sammanställningar p̊a gruppniv̊a som underlag för för-
bättring av v̊arden. I Sverige finns sedan m̊anga år ett stort antal kvalitetsregister inom
hälso- och sjukv̊arden. Dessa används för att ge kunskap om hur v̊arden fungerar och kan
förbättras. En viktig del i denna uppföljning och utvärdering är hur du som patient själv
upplever din hälsa. Dina svar i kombination med andras svar i samma situation bidrar
till värdefull information som kan förbättra v̊arden. I nationella kvalitetsregister är dina
svar avidentifierade. Medverkan i kvalitetsregister är frivilligt; önskar du avst̊a, tala med
din v̊ardgivare.

Mer information kring hantering av dina svar finns i början av enkäten.

Om du har tekniska problem med enkäten, vänligen kontakta rcc-prom-support@incanet.se.

Har du övriga fr̊agor som rör enkäten, vänligen kontakta din v̊ardgivare.

Vill du ha ett meddelande fr̊an 1177 och f̊a en länk direkt till enkäten nästa g̊ang det är
dags att besvara fr̊agor fr̊an din v̊ardgivare?

- Du behöver ett svenskt personnummer och en e-legitimation, antingen BankID eller
Freja eID Plus.

- För guide till hur du loggar in p̊a 1177, vänligen g̊a in p̊a 1177.se via en smartphone,
surfplatta eller dator, och klicka p̊a ”logga in”.

- När du är inloggad kan du i vyn ”inställningar” välja att f̊a aviseringar via sms
och/eller e-post.
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