
 
                                            
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hur har du upplevt din vård i samband med sjukdom i matstrupe/magsäck? 

Na�onellt kvalitetsregister för esofagus- och ventrikelcancer (NREV) är e� av våra officiella kvalitetsregister som
strävar e�er a� samla kunskap för en förbä�rad vård och för ge e� underlag för forskning. Registret är u�ormat av
olika yrkesgrupper inom vården och har nära samarbete med pa�entorganisa�onen PALEMA. Registret är
offentligt finansierat och drivs utan vinstsy�e. 

Genom a� besvara frågor om dina upplevelser av vården kan du bidra �ll förbä�ringsarbeten inom vården och
underlag �ll forskning. De�a kan komma �ll ny�a för pa�enter i en liknande sjukdomssitua�on. E�ersom vissa
sjukdomar i matstrupe och magsäck är ovanliga är det vik�gt a� sammanställa resultaten från olika kliniker. Det är
då möjligt a� dra säkrare slutsatser. 

Det är helt frivilligt a� besvara frågorna och din vård påverkas inte om du väljer a� delta eller ej. Insamlade data
kommer a� lagras i en databas och behandlas med sekretess i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).
Samtliga inblandade personer har tystnadsplikt. 

Observera a� formuläret inte kan användas för a� kontakta de som vårdar eller vårdat dig. Om du har frågor som
rör din egen sjukdom i matstrupe eller magsäck ber vi dig ta kontakt med din kontaktsjuksköterska eller den
avdelning/klinik där du blivit behandlad. Du kan också kontakta vården via 1177 Vårdguidens e-tjänster på adress
h�ps://e-tjanster.1177.se. 

Vi är tacksamma för di� deltagande. Frågorna är enkla a� besvara. Det är vik�gt a� frågorna besvaras i lugn och
ro. 

Frågorna hi�ar du här:

Om du har BankID
https://e-tjanster.incanet.se
välj sedan Enkäter
  

Om du saknar BankID
https://svar.incanet.se/
Enkätkod:  
Din personliga kod:                                         

Vill du hellre fylla i en pappersenkät? En sådan skickas �llsammans med en påminnelse om cirka fyra veckor. 
Om du har frågor eller funderingar kring frågeformuläret, hör av dig �ll:
Sonia Katsuura tel. 090 – 785 28 51 

Tack på förhand! 

Jan Johansson
Professor, registerhållare
Skånes universitetssjukhus, Lund 

Magnus Nilsson
Professor, styrgruppsordförande
Karolinska Ins�tutet, Huddinge




