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Slutsats
PREM (Patient Reported Experience Measure) ger varje enskild
klinik värdefull information om patienternas upplevelse av vården
och om eventuella förbättringsområden. Genom att mäta PREM
varje år ges också kliniken möjlighet till jämförande data.
Detta års mätning av PREM på Stockholm Gastro Center visar att
majoriteten av patienter upplever den muntliga informationen,
tillgängligheten samt personalens bemötande som i det stora hela
bra. De flesta patienter upplever sig också vara lagom mycket
delaktiga i sin vård. Vid jämförelse med mätningen för två år sedan
syns inga signifikanta förändringar men resultaten i år ligger
aningen lägre.

Resultat
440 patienter har svarat på enkäten. Resultaten visar att 94% av patienterna
upplevde att den muntliga informationen var mycket bra eller ganska bra. 6% angav
ganska dålig eller mycket dålig. 91% upplever sig vara lagom mycket delaktiga i sin
vård. 97% upplever tillgängligheten till SGC som mycket bra eller ganska bra. 99%
upplever personalens bemötande som mycket bra eller ganska bra. Endast 1%
angav personalens bemötande som mycket dålig eller ganska dålig.
Jämförelse med resultatet för två år sedan visar inga större förändringar men
överlag har siffrorna sjunkit aningen, dock ingen signifikant förändring.

Bakgrund
PREM (Patient Reported Experience Measure) är frågeformulär som mäter
patienternas upplevelse av och tillfredsställelse med vården. Syftet med PREM
är att ge vårdgivaren viktigt information om eventuella brister för att kunna
genomföra förbättringar. Patienternas erfarenheter och kunskaper är
avgörande för att förbättra vården och PREM är kan vara ett verktyg som
fångar dessa aspekter. I det nationella kvalitetsregistret, SWIBREG, finns
möjlighet att mäta PREM.

Syfte
Att undersöka PREM hos patienter med IBD och som har sina kontroller på
Stockholm Gastro Center (SGC) samt att jämföra resultatet med det för två år
sedan.

Metod
På SGC mäts PREM vid ett tillfälle varje år och detta sker i januari/februari.
Information om SWIBREG samt PREM-formuläret skickades ut per brev till alla
IBD-patienter på SGC (n=1157). Frågorna berör upplevelse av muntlig
information, tillgänglighet, bemötande samt delaktighet. Svaren anges på en
Lickert-skala. Datan registreras i SWIBREG och kan därefter analyseras dels
deskriptivt men även jämförande från förra mätningen för två år sedan.
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