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          Medicin 2005-12-08

INBJUDAN TILL FOKUSGRUPP – ett enkelt sätt att mäta kvalitet!

Vad är viktigt för Dig för att Du skall känna Dig trygg efter din hjärtinfarkt?

Vi vill undersöka patientens uppfattning om kvalitén och vad som är viktigt för att individen
skall känna sig nöjd och trygg med vården vid en hjärtinfarkt. För personal på avdelningen är
det viktigt att få veta vad patienterna uppfattar ger kvalitet under och efter sjukhusvistelsen.

Vi behöver Er hjälp att fokusera på vad det är vi kan och skall förbättra! 

Målgrupp: Inbjudan riktas till dig som har haft hjärtinfarkt och vårdats på avd 228 under
perioden januari – september 2005. 

Kvinnor bjuds in till att deltaga den 25 januari kl 17.00 –20.00
Män bjuds in till att deltaga den 8 februari kl 17.00 – 20.00.

Vi ser gärna att just Du vill medverka. Din medverkan är viktig! Deltagandet är
helt frivilligt och kostnadsfritt. 

Om Du känner Dig osäker på om Du kan eller vill delta ber vi Dig snarast
kontakta någon av följande sjuksköterskor:
Pia Eriksson, Kicki Molin eller Gunilla Friberg, avd 228 (MIVA) tel 343 18 37 alt
Birgitta Bengtsson, Hjärtrehabteamet Medicinmottagningen, tel 343 07 69.

Tema: Vad är viktigt för Dig för att Du skall känna Dig trygg efter Din hjärtinfarkt?

Syfte: Syftet är att ge underlag till vad som behöver förbättras under sjukhusvistelsen
och i eftervården för hjärtinfarktpatienter

Metod: FOKUSGRUPP är en metod att ta reda på viktiga och meningsfulla områden
att förbättra, där vi tillsammans, patienter och personal, kommer att arbeta för
att få en bedömning av verksamheten sett ur ett patient-perspektiv.

Fokusgruppen kommer att bestå av minst 8 och max 15 personer

Plats: Konferensrum C, T9 (Medicinklin adm). Vi möter Dig på entréplan vid hiss nr T2
(i T-huset, intill stora parkeringsplatsen parallellt med Länsmansgatan)

Deltagare: Förutom patientdeltagarna kommer FOKUSGRUPPEN att bestå av 2-3 med-
hjälpare och en gruppledare. Arbetet kommer att ske mestadels i samtalsform
och till viss del skriftligt. För dokumentationen ansvarar medhjälpare och
gruppledare. 

Återkoppling:Redovisning av resultatet och förslag på planerade åtgärder kommer att
skickas till deltagarna för kännedom.

Frågor? Frågor om metoden kan ställas till Eva Regnéll, utvecklingssekr tel 343 18 71.

Övrigt: Under FOKUSGRUPPEN kommer vi att bjuda på kaffe och smörgås

VÄLKOMNA!



          Medicin 2005-09-19

Svarstalong för INBJUDAN TILL FOKUSGRUPP – ett enkelt sätt att mäta kvalitet!

Vad är viktigt för Dig för att Du skall känna Dig trygg efter din hjärtinfarkt?

Jag vill gärna medverka i FOKUSGRUPP ……….  kl 17.00–20.00  JA � NEJ �

OBS! Oavsett om Du kan/vill delta FOKUSGRUPPEN eller ej, vill vi be Dig att fylla i samtliga
nedanstående uppgifter (9 frågor) och senast måndag 16 januari 2006 skicka in hela
talongen i det bifogade och frankerade svarskuvert till: 

Pia Eriksson, MIVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område Mölndal
431 80 Mölndal 

Sista anmälningsdag måndag 16 januari 2006. 

OBS! Om Du känner Dig osäker på om Du kan/vill delta, kontakta Pia Eriksson, Kicki Molin
eller Gunilla Friberg, sjuksköterskor på MIVA, tel 343 18 37, alternativt Birgitta Bengtsson,
sjuksköterska hjärtrehabteamet, tel 343 07 69

1) Namn: …………………………………………………………………………………………….

2) Telefonnr: …………………………………………………………………………………………….

3) Ålder: < 61 år �             61-70 år �        71-80 år �                       > 80 år � 

4) Kön: Man �              Kvinna � 

5) Civilstånd:        Ensamstående �       sambo eller gift � 

6) Jag har varit på återbesök hos sjuksköterska på MIVA          JA � NEJ � 

7) Jag deltar / har deltagit i ”Kom i gång-grupp” på Sjukgymnastiken  JA � NEJ � 

8) Jag har varit på uppföljande läkarbesök på Medicinmottagningen JA � NEJ � 

9) Jag har varit på uppföljande läkarbesök inom primärvården    JA � NEJ � 


