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Nya närståendeenkäten 2020 
 
Tack för att du använder Svenska palliativregistrets närståendeenkät! Vi har nu uppdaterat 
närståendeenkäten utifrån en genomgång och återkoppling från den tidigare enkäten.  
 
Vår förhoppning är att närståendes bild av vården kan bli ännu tydligare och att jämförande data med 
dödsfallsenkäten blir värdefull för ert förbättringsarbete. Informera gärna närstående om möjligheten att 
besvara enkäten (via webben), i samband med att ni erbjuder ett efterlevandesamtal. 
 
Har du inte tidigare erbjudit närståendeenkäten så behöver du kontakta oss via info@palliativregistret.se 
för att få behörighet att skapa användarnamn och lösenord till närstående. 
 
Inloggning till närstående skapas efter att du påbörjat och sparat en dödsfallsenkät.  
 
Se nedan steg för steg instruktion. Närstående kan bara fylla i en enstaka enkät och behöver därför enas 
om svaren. Enkäten är unik för varje dödsfall och är kopplad till Svenska palliativregistrets dödsfallsenkät 
 
 
Steg för steg instruktion: 
• Logga in med SITHS-kort på enheten där patienten avled. 
• Välj ”Skapa engångsinloggning för närståendeenkät”  
 

 
 

• Fyll i formuläret med namn och personnummer på den avlidne 
• Klicka på knappen ”Slumpa engångslösenord” 
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• Klicka på Skriv ut  
• Du får valet att spara eller öppna pdf-filen med brevet som ges till närstående 
• Välj öppna om du vill skriva ut brevet. 
 

 
 

• När ni gett närstående brevet med inloggningsuppgifterna bör ni se till att det inte sparas på datorn. 
 
I samband med att användarnamn och lösenord skrivs ut erhåller även närstående en länk till aktuell 
inloggningssida på webben. Inloggningsuppgifterna gäller till angivet datum eller tills enkäten är besvarad.  
 
Informera gärna närstående om att svaren lämnas anonyma och att hela enkäten av juridiska skäl måste 
fyllas i vid ett tillfälle. Det går alltså inte att spara efter att halva enkäten är ifylld och fortsätta vid ett 
senare tillfälle. Man kan bara fylla i en enkät per avliden. 
 
 
Utdata 
Svenska palliativregistret kommer att publicera sammanställda data från alla närståendeenkäter och 
resultat som bygger på jämförelse mellan dödsfallsenkäter och närståendeenkäter. Innan vi kan publicera 
data från den nya närståendeenkäten behöver vi få ca 100 enkäter besvarade. Detta för att vi ska kunna 
garantera anonymitet. 
 
 
Utvecklingsarbete 
Svenska palliativregistret arbetar med att förenkla handhavandet så att du redan i samband med 
registreringen av dödsfallsenkäten ska kunna ha möjlighet att skapa inloggningsuppgifter för 
närståendeenkäten. Vår ambition är att komma med mer information om förändringen under våren 2021.  


