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Frågeformulär om Delat Beslutsfattande (SDM-Q-9) 
  

 [Exempel] Vilket problem med hälsan/sjukdomen handlade mötet om? 

  

 

  

 [Exempel] Vilket beslut fattades? 

  

 

  

 Följande påståenden handlar om dina erfarenheter av besluten som fattades vid läkarsamtalet.  
Kryssa för det alternativ som passar bäst. 

       

1. Min läkare gjorde klart för mig att ett beslut behövde fattas. 

 stämmer fullständigt   stämmer till stor del    stämmer till viss del       stämmer inte till viss del    stämmer inte till stor del    stämmer överhuvudtaget inte 

       

2. Min läkare ville veta exakt på vilket sätt jag ville delta i beslutet. 

 stämmer fullständigt   stämmer till stor del    stämmer till viss del       stämmer inte till viss del    stämmer inte till stor del    stämmer överhuvudtaget inte 

       

3. Min läkare berättade för mig att det finns olika behandlingsalternativ för mina besvär. 

 stämmer fullständigt   stämmer till stor del    stämmer till viss del       stämmer inte till viss del    stämmer inte till stor del    stämmer överhuvudtaget inte 

       

4. Min läkare förklarade noggrant för mig de olika behandlingsalternativens för och nackdelar. 

 stämmer fullständigt   stämmer till stor del    stämmer till viss del       stämmer inte till viss del    stämmer inte till stor del    stämmer överhuvudtaget inte 

       

5. Min läkare hjälpte mig att förstå all information. 

 stämmer fullständigt   stämmer till stor del    stämmer till viss del       stämmer inte till viss del    stämmer inte till stor del    stämmer överhuvudtaget inte 

       

6. Min läkare frågade mig vilket behandlingsalternativ jag föredrog. 

 stämmer fullständigt   stämmer till stor del    stämmer till viss del       stämmer inte till viss del    stämmer inte till stor del    stämmer överhuvudtaget inte 

       

7. Min läkare och jag övervägde noggrant de olika behandlingsalternativen. 

 stämmer fullständigt   stämmer till stor del    stämmer till viss del       stämmer inte till viss del    stämmer inte till stor del    stämmer överhuvudtaget inte 

       

8. Min läkare och jag valde gemensamt ett behandlingsalternativ. 

 stämmer fullständigt   stämmer till stor del    stämmer till viss del       stämmer inte till viss del    stämmer inte till stor del    stämmer överhuvudtaget inte 

       

9. Min läkare och jag kom fram till en överenskommelse om fortsättningen. 

 stämmer fullständigt   stämmer till stor del    stämmer till viss del       stämmer inte till viss del    stämmer inte till stor del    stämmer överhuvudtaget inte 
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