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European Patient Experience in the Catheterization Laboratory (PATCATH) Questionnaire 

En enkät om patienters upplevelse av att genomgå kranskärlsröntgen och ballongvidgning av kranskärl. 

Den här enkäten har utvecklats av patienter och läkare tillsammans med Europeiska Föreningen för perkutana 
kardiovaskulära ingrepp, och Europeiska Kardiologföreningen. 

Enkäten är utformad för att utvärdera din upplevelse som patient i samband med att du genomgår 
kranskärlsröntgen eller kranskärlsingrepp. Svaren som samlas in ska användas för att utvärdera och förbättra 
kvaliteten på vården som du och andra patienter får ta del av. 

Denna undersökning organiseras av ditt sjukhus/ dina läkare. Data kommer inte att samlas in av Europeiska 
Föreningen för perkutana kardiovaskulära ingrepp, eller Europeiska Kardiologföreningen. Kontakta din läkare om 
du har några frågo. 

För varje påstående, välj det som du tycker passar bäst in på din upplevelse. 

Land:  

Sjukhus:  

Patientkön:  Man                                  Kvinna                            

Patientålder:  < 45         45-65         66-74        >75 

 

Del A: Innan kranskärlsröntgen/ballongvidgning 

 Stämmer 

inte alls  

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

helt och 

hållet 

1. Jag förstod varför läkaren rekommenderade 
kranskärlsröntgen/ballongvidgning 

    

2. Jag kände mej omhändertagen medan jag väntade 
hemma på att få komma till 
kranskärlsröntgen/ballongvidgning 

    

3. Jag kände mej omhändertagen medan jag väntade på 
sjukhuset på att genomgå 
kranskärlsröntgen/ballongvidgning 

    

4. Jag förstod vad jag kunde förvänta mej under 
sjukhusvistelsen, från inskrivning till utskrivning 

    

5. Jag förstod de olika behandlingsalternativen som beskrevs 
för mej innan kranskärlsröntgen/ballongvidgning och 
förstod att behandlingsbeslut skulle fattas i samband med 
undersökningen 
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Del B: I samband med kranskärlsröntgen/ballongvidgning 

 

 Stämmer 

inte alls  

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

helt och 

hållet 

1. Jag kände mej respekterad som person     

2. Jag kände att jag var i goda händer     

3. Jag mådde bra under ingreppet     

4. Jag hade möjlighet att ställa frågor     

5. Jag förstod svaren på mina frågor     

6. Jag förstod att behandlingsbeslut fattades under 
ingreppet och varför det skedde 

    

 

 

Del C: Efter kranskärlsröntgen/ballongvidgning 

 Stämmer 

inte alls  

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer 

helt och 

hållet 

1. Jag förstod de viktigaste fynden vid undersökningen     

2. Jag förstod om det finns behov av att jag ändrar mina 
levnadsvanor 

    

3. Jag förstod hur deltagande i hjärtrehabiliteringsprogram 
skulle kunna vara till nytta för min hälsa 

    

4. Jag fick information om vilka symtom jag skulle vara 
uppmärksam på och kontakta sjukvården om de uppstår 
framöver 

    

5. Jag förstår varför jag ska  använda de mediciner jag fick 
utskrivna efter kranskärlsröntgen/ballongvidgning 

    

6. Jag vet hur länge jag ska ta dessa mediciner     

 

Anges av (Namn):  

Anges den (Datum):  

 


