
Registrera 1-årsenkät 
 

Även 1 år efter operation skall enkätuppföljning göras för alla patienter utom de som i PAD 
registrerats ha en malignitet. De följs i stället upp via de onkologiska registren. 

Patientens svar på 1-årsenkäten ska registreras under fliken ”Enk 1 år” 

För tidsperioden från 8-veckorsenkäten fram till att patienten får 1-årsenkäten finns en flik 
”Bedömning < 1 år” där man i förhand kan fylla i bedömningen om något oförväntat skulle 
inträffa i mellantiden. Det som ev. markerats i ”förbedömningen” överförs sedan till den 
”riktiga” enkätbedömningen i 1-årsenkäten när enkäten skickats ut. Då döljs fliken för 
”bedömning mindre än…”. 

Om patienten har svarat på enkäten via webben 

Har patienten svarat på enkäten via webben ser du den sammanfattande texten från svaren 
under fliken ”Bedömning”. 

 

Det går inte att öppna och titta i en enkät som är inskickad. Hör patienten av sig och vill 
komplettera eller ändra något i enkäten så görs detta i rutan för komplettering under fliken 
”Sammanfattande text” (rutan kommer fram då text är skapad). 

 

Om patienten har svarat på enkäten via papper 



Tryck på ”Enk. 1år” (precis som tidigare), tryck sedan på den blåa länken ”Klicka här för att 
besvara enkäten”. 

 

Fyll sedan i varje fråga utifrån vad patienten svarat i pappersenkäten, hoppa över eventuellt 
obesvarade frågor. 

Kom ihåg att när du klickat på länken för att besvara/öppna 
enkäten så kan patienten inte längre logga in i enkäten via webben. 
Öppna därför aldrig en enkät om du inte fått in patientens svar i 
pappersform och ska fylla i dessa. 

 

Om du behöver avbryta registreringen av 1-årsenkäten innan du är registrerat hela enkäten 
klickar du på den gröna knappen”Gå ur/pausa enkäten”. Då kan du gå in och fortsätta 
registreringen senare. 

 

På sista sidan finns en orange text som talar om ifall det finns obesvarade frågor i enkäten. 
Denna text försvinner ifall enkäten är komplett ifylld. 

 

Patient som deltar i en studie 

Om patienten ingår i HOPPSA-studien skickas du automatiskt till HOPPSA-information och 
länk till studiefrågor när sista frågan i den ordinarie enkäten besvaras Ja. Det finns också en 
knapp ”Till studien… ” för att komma till HOPPSA-frågorna. 

Om patienten ingår i SALSTER-studien så kommer du till SALSTER-frågorna genom att klicka 
på knappen nästa när sista frågan i den ordinarie 1-årsenkät är besvarad. 

Sammanfattande text 

Av de registrerade patientsvaren kan du skapa en sammanfattande text som kan klistras in i 
journalen. Läs mer under ”Skapa sammanfattande text”. 

För att en webbesvarad enkät ska försvinna från översikten för inskickade enkäter ska du 
skapa text och spara, även om kliniken inte använder den skapade texten till journalen. 



Från att enkäten är registrerad och sparad på kliniken så dröjer det 3 dagar innan läkaren ser 
enkäten i översikten ”Ofullständiga...” för bedömning. Orsaken är att den som registrerar 
enkätsvaret kanske inte hinner knappa in den fullständigt vid ett och samma tillfälle – så den 
som ska bedöma inte ska riskera att få ofullständiga enkätsvar pga det. 

Beskrivning av alla frågor i 1-årsenkäten 

Se Excelfilen Regelverk för frågorna i 1-årsenkäten  

http://www3.gynop.se/wp-content/uploads/2021/05/Regelverk-1årsenkät-210520.xlsx

