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Österlenprojektet- palliativ vård utan gränser 

Enkät till dig som mist en närstående 

 

Den här enkäten består av ett antal frågor och påståenden om det stöd du 

erhöll de sista månaderna av din närståendes tid samt din upplevelse av vården. 

Ringa in den siffra som stämmer med din upplevelse eller kryssa i rutan. 

 

1. Är du nöjd med det stöd som DU fick av vården före dödsfallet? 

1. Mycket nöjd 

2. Nöjd  

3. Varken eller 

4. Lite missnöjd 

5. Mycket missnöjd 

Kommentar: 

 

 

2. Fick DU tillräcklig information kring din närståendes sjukdomsförlopp, prognos 
och beslut 
 

Ja Nej 

 

Kommentar: 

 

 

3. Fick DU eller annan efterlevande ett individuellt anpassat informerande 

läkarsamtal om att sjukdomen var obotlig och att vården var inriktad på 

livskvalitet och symtomlindring? 

Ja Nej Vet ej 
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Kommentar: 

 

 

4. Visste DU vem som var den patientansvarige läkaren under sista månaderna i 

livet?  

Ja nej 

Kommentar: 

 

 

5. Erbjöds DU eller annan efterlevande ett samtal med vårdpersonal 1-2 

månader efter dödsfallet? 

Ja Nej  

Kommentar: 

 

 

6. Är DU nöjd med det stöd som du som närstående fått av vården efter 

dödsfallet? 

1. Mycket nöjd 

2. Nöjd  

3. Varken eller 

4. Lite missnöjd 

5. Mycket missnöjd 

 

 

Kommentar: 
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7. Kände du att DIN NÄRSTÅENDE fick den vård han/hon behövde sista må-
naderna i livet? 

Ja                   nej                 vet ej 

  

Kommentar: 

 

 

(Kommentera gärna ex vis personlig omvårdnad, medicinering, position i 

sängen, städning, miljön, trygghet med personal/läkare, tid med 

personal/läkare, smärta, oro, rossliga, symptomlindring, känslomässigt stöd, 

andligt stöd, förberedelse för dödsfallet). 

 

8. Du och din närstående fick stöd av en eller flera av nedanstående: 

o ASIH 

o Distriktssköterska 

o Hemtjänst 

o Sjukhuspersonal 

o Personal på kommunalt boende 

 

9. Var vårdades din närstående vid dödsfallet 

o Egna hemmet  

o Med stöd av ASIH 

o Med stöd av distriktsköterska/primärvård 

o Med stöd av hemtjänst 

o Sjukhus 

o Vårdboende 

o Palliativvårdsavdelning 

o Annat 
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10. Ifyllt av: 

o Make/maka/partner 

o Son/dotter 

o Syster/bror 

o Annan släkting 

o Vän 

o God man 

o Förälder 

 

 

 


