
Internetadress till enkät
 http://www.incasvar.se

  
Din personliga kod

  

Kvalitetsuppföljning, Hur mår du?
Det här brevet skickas ut �ll dig som behandlas eller har behandlats för hjärn- eller
hjärnhinnetumör i Sverige och finns registrerad i kvalitetsregistret för tumörer i centrala
nervsystemet, CNS. 

  
Din vårdgivare använder det na�onella kvalitetsregistret för CNS-tumörer för a� följa upp vård
och behandling av hjärn- och hjärnhinnetumörer. Vi kommer a� skicka ut förfrågan om a� delta
i enkätundersökning vid tre �llfällen; 3 mån, 7 mån och 1 år e�er din opera�on eller biopsi.
Genom a� besvara frågeformuläret om hur du mår just nu kan du bidra med kunskap om din
hälsa, vård, eventuella symtom och rehabiliteringsbehov. Vår förhoppning är a� mo�a uppgi�er
som kan användas i förbä�ringsarbeten och forskning, vilket kan komma �ll ny�a för pa�enter i
en liknande sjukdomssitua�on, men också för a� framställa sta�s�k. 
 
Deltagandet är helt frivilligt och din vård påverkas inte på något sä� om du väljer a� delta eller
inte. Behörig personal på den vårdenhet som har matat in uppgi�erna, samt behörig personal
på kvalitetsregistret har åtkomst �ll dessa. 
 
När uppgi�er om dig finns med i e� kvalitetsregister har du vissa rä�gheter. Alla insamlade data
kommer a� lagras i en databas och behandlas med sekretess i enlighet med EUs
dataskyddsförordning (GDPR). Mer informa�on om kvalitetsregistret och dina rä�gheter finns
på: cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/hjarna-ryggmarg-och-hypofys/hjarna-och-
ryggmarg/kvalitetsregister/ 

  
Överst på sidan finns en internetadress �ll det webbaserade frågeformuläret och en personlig
kod som du kan använda. Data sparas, du kan gå �llbaka �ll formuläret flera gånger med samma
kod ända �lls du skickar in det. Det tar ungefär 10 minuter a� besvara enkäten. Det är bra om du
svarar inom två veckor. Vill du hellre fylla i en pappersenkät? En sådan skickas �llsammans med
en påminnelse inom e� par veckor. 
 
För teknisk support t.ex. om det inte går a� komma in i frågeformuläret på internet, kontakta:
support@dynareg.se 
 
Om du har frågor, vill ha mer informa�on eller har synpunkter på enkäten, kontakta: 

  
Lena Rosenlund

 Utvecklingssjuksköterska
 Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland 

 Mail: lena.rosenlund@sll.se 
 Tel: 08-123 138 22 

  
Tack för din medverkan!
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