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1.3.4. De intervjuade i patientundersökningen 



Individ Ansluten genom 
Anslutningens 

längd antal 
veckor 

Totala antalet 
anslutningar 

Antal vårdtillfällen 
inom slutenvård 

2013-2015 
1 Jour-/akutmott. 12  1 1 
2 Öppenvården 7 1 3 
3 Öppenvården 38 1 4 
4 Öppenvården 3 3 3 
5 Slutenvården 12 1 3 
6 Öppenvården 2 4 20 
7 Öppenvården 52 1 0 
8 Jour-/akutmott. 9 1 0 
9 Öppenvården 39 2 2 

10 Slutenvården 4 1 1 
11 Jour-/akutmott. 7 1 0 
12 Slutenvården 9 1 5 
13 Slutenvården 17 1 10 
14 Öppenvården 25 1 2 
15 Slutenvården 29 1 1 
16 Slutenvården 30 1 2 
17 Öppenvården 16 1 1 
18 Slutenvården 5 1 2 

























1.3.5. Representativitet och begränsningar 





















































1.3.4. De intervjuade i patientundersökningen 



Individ Ansluten genom 
Anslutningens 

längd antal 
veckor 

Totala antalet 
anslutningar 

Antal vårdtillfällen 
inom slutenvård 

2013-2015 
1 Jour-/akutmott. 12  1 1 
2 Öppenvården 7 1 3 
3 Öppenvården 38 1 4 
4 Öppenvården 3 3 3 
5 Slutenvården 12 1 3 
6 Öppenvården 2 4 20 
7 Öppenvården 52 1 0 
8 Jour-/akutmott. 9 1 0 
9 Öppenvården 39 2 2 

10 Slutenvården 4 1 1 
11 Jour-/akutmott. 7 1 0 
12 Slutenvården 9 1 5 
13 Slutenvården 17 1 10 
14 Öppenvården 25 1 2 
15 Slutenvården 29 1 1 
16 Slutenvården 30 1 2 
17 Öppenvården 16 1 1 
18 Slutenvården 5 1 2 

























1.3.5. Representativitet och begränsningar 




















































1.4. Disposition och redovisning av resultat 









































2. Hur ser vardagslivet med psykisk ohälsa ut?  
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Mkt då- 
ligt/nega- 
tivt 

Dåligt/ 
negativt 
 

Varken 
eller 

Bra/posi--
tivt 

Mkt bra/ 
positivt 

Hur har du upplevt stödet från 
omvårdnadsteamet? 0 2 5 47 94 

Hur har du upplevt personalens 
förhållningssätt och bemötande? 0 1 3 49 94 
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