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Pilotstudie – Bakteriell meningit

Patientenkät vid bakteriell meningit

Det finns ett starkt tryck från bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, som finansierar kvalitetsregistret), att det 
ska ingå patientrapporterade variabler i registret. Vi har, fr.o.m. januari 2013 inlett en studie där patienter, som vårdats för 
bakteriell meningit, i samband med utskrivningen ska få en enkät att fylla i. Enkäten, EQ-5D-5L, består av fem frågor och 
en totalskattning av livskvalitet och är inte specifik för meningitpatienter. Sex månader efter utskrivningen skickar sedan 
registret samma enkät till patienterna att ånyo besvara. 

Totalt hade det, när denna sammanställning gjordes våren 2015, rapporterats 284 episoder med bakteriell meningit vår-
dade under 2013 – april 2015 till kvalitetsregistret. I 22 av dessa episoder rapporteras att patienten avlidit under vårdtiden. 
Återstår 262 episoder där enkät borde ha lämnats till patienten vid utskrivningen. Av dessa patienter hade 94 st (35 %) 
svarat på enkäten vid utskrivningen. 51 hade svarat på 6-månadersenkäten (för ett antal av dem som svarat på den första 
enkäten hade det inte gått 6 månader från utskrivningen när denna sammanställning gjordes. Det ger en svarsfrekvens på 
6-månadersenkäten på runt 70 % vilket väl får anses ganska bra).

Att inte fler svarat på den första enkäten kan ha flera orsaker. Bakteriell meningit är en förhållandevis ovanlig sjukdom. 
Varje enskild läkare/sjuksköterska kanske inte ens årligen handlägger något fall. Det är då lätt att glömma att dela ut enkäten. 
Sedan kan det naturligtvis också vara så att patienten väljer att ej besvara den även om han/hon fått den.

Nedan presenteras frågorna i enkäten och hur de besvarats av de 48/49 patienter som svarat på båda enkäterna (i två fall 
saknas identitet på enkätsvaren så vi kan inte koppla samman utskrivnings- och 6-månaderssvar).

1: Rörlighet (n=49)
(Jag har inga/lite/måttliga svårigheter med att/kan ej gå omkring)
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2: Personlig vård (n=49)
(Jag har inga/lite/måttliga/stora besvär att/kan inte tvätta mig eller klä mig)

3: Vanliga aktiviteter (n=48)
(Jag har inga/lite/måttliga/stora besvär att/kan inte utföra mina vanliga aktiviteter, ex arbete, studier, hushållssysslor 
familje- eller fritidsaktiviteter)
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4: Smärtor el besvär (n=49)
(Jag har varken/lätta/måttliga/svåra/extrema smärtor eller besvär) 

5: Oro/nedstämdhet (n=49)
(Jag är varken/lite/ganska/mycket/extremt orolig eller nedstämd)
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Skattning livskvalitet (n=49)
Slutligen har patienterna fått skatta sin totala livskvalitet vid de två tillfällena på en skala från noll till 100.
Blå pilar visar förbättring, röda trekanter försämring. 

Medelvärde vid utskrivning 57 %. Medelvärde vid 6 månader 78 %

Tidigare har detta varit en pilotstudie för att testa logistiken. Vi kommer nu att fortsätta använda enkäterna som led i den 
ordinarie kvalitetsregistreringen. Vi tror att en anledning till uteblivna enkätsvar ofta är att patienten inte fått enkäten vid 
utskrivningen. Vi har därför, bland annat, börjat utsträcka vårt informationsarbete om kvalitetsregistret och enkäten till skö-
terskorna vid deltagande enheter. Ju fler som är medvetna om saken desto större chans att i alla fall någon kommer ihåg den.

Vi har också tagit fram ytterligare frågor mer specifika för meningit. Frågorna följer, i enkäten, direkt på ovanstående frågor. 
Vi startade med den utvidgade enkäten 1 mars 2015. 
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