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Hur upplevde du din utredning?
Det pågår en satsning för att korta väntetiderna
och skapa en mer jämlik och patientfokuserad
cancervård i hela landet.
Enkäten har skickats till dig för att du under senaste
månaderna utretts för symtom som möjligen kan
bero på cancer, men ofta har andra orsaker. Både
patienter som friats från cancermisstanke och
patienter som fått en cancerdiagnos får denna
enkät.
Vi vill gärna veta hur du upplevde utredningen.

Ditt deltagande är viktigt
Vi behöver din hjälp att göra vården ännu bättre.
Därför är det viktigt att just du besvarar enkäten. Ett
högt deltagande i undersökningen ger oss ett bra
underlag för förbättringar av sjukvården.
Enkäten tar endast 5 – 10 minuter att besvara

Välj ett av följande sätt att besvara
enkäten / To answer the survey
Internet
Gå in på svara.patientenkat.se

Användarnamn: <usr>
Lösenord: <pw>

Via QR-kod
Scanna QR-koden
med din mobil eller
surfplatta

<qrdata>

Dina uppgifter skyddas
Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga
resultat kommer att kunna härledas till enskilda
personer. Undersökningen utförs i enlighet med
personuppgiftslagen och branschetiska riktlinjer.

To participate in the National Survey

Postalt
Om du inte kan eller vill svara digitalt kommer
en pappersenkät skickas till dig tillsammans med
en påminnelse om 2-3 veckor. Fyll i enkäten och
skicka tillbaka i bifogat svarskuvert.

For translation in English go to
للترجمة باللغة العربية اذهب الى
برای خواندن ترجمۀ فارسی به سایت زیر بروید
Kysely suomeksi
Pour la traduction en français, consulter
Para la traducción al español, vaya a
Warsashadan waxa lagu helaya dhowr luqadood
svara.patientenkat.se
Se resultatet av undersökningen
på www.patientenkat.se
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Tack för din medverkan!
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<kontaktuppgifter>
För övriga frågor kontakta gärna CMA Research/Origo Group via e-post:
support@patientenkat.se eller via telefon: 08-806202 , vardagar kl 8-17.

