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Bemötandet av ung kvinna som söker för knöl i bröstet.  
Karin Westlin från företaget Renstig berättade om den undersökningen de gjort år 2004. Hela 
rapporten kan laddas ner från följande adress:  
http://www.renstig.com/Raport-Studie_vid_100_kliniker.pdf   

Studien genomfördes tillsammans med Women’s Business Research Institute – WOMBRI 
(www.wombri.se) för Svenskt Näringsliv.  

Man undersökte 100 slumpmässigt utvalda sjukhus för fyra olika diagnoser och de parametrar 
man tittade på var följande: 

 Tillgänglighet 
 Bemötande 
 Väntetider 

Metoden var att man undersökte offentligt drivna sjukhus och kliniker. Man undersökte deras 
hemsidor utifrån symtom. Man ringde till de olika sjukhusens telefonväxel för att kontrollera 
huruvida man blev kopplad till rätt avdelning. Slutligen gav man betyg på det bemötande man 
fick vid telefonkontakt. Betyget var 1 – 4 och man använde sig av en ”snäll” bedömning. 
Remisskrav, väntetid till mottagning och väntetid till behandling undersöktes. 

För misstänkt Bröstcancer sade intervjuaren, en ung kvinna, att hon hittat en 
knöl i bröstet och var orolig för att detta kunde vara cancer, varför hon sökte 
hjälp via aktuell sjukhus växel. Totalt ringde man 25 olika sjukhus när det gällde bröstcancer. 
 
När det gällde bröstcancer så hade ett av tjugofem sjukhus en hemsida som var utformad 
utifrån behovet så att man lätt kunde hitta rätt utifrån de symptom som man hade. Bara ett 
enda av landets sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, har en hemsida som hjälper och 
vägleder patienten, det vill säga som är utformad utifrån patientens behov. De andra 
sjukhusens hemsidor liknar mer företagspresentationer. Det går vare sig att få information om 
aktuell sjukdom eller att få råd till vilken klinik man som patient bör söka sig. En sökning på 
”bröst” och ”knöl” på Lasarettets i Motala hemsida ger exempelvis en träff på matsedeln! 

Växeln kunde inte koppla till rätt av delning. I genomsnitt krävdes 3 försök för att komma till 
rätt avdelning och det tog i genomsnitt 3 timmar och 22 minuter innan man kom fram till rätt 
avdelning.  23 av 25 sjukhus krävde remiss för att komma till mottagningen.  

Tid för att sedan boka in ett besök blev i genomsnitt 6 timmar och 6 minuter.  

Bemötandet hos bröstmottagningarna fick medelbetyget 2,7 (av 4). Väntetiden till 
mottagningen var i genomsnitt 4 veckor. Efter detta var det väntetid till behandling på ca 3 
veckor. Max var väntetiden 13 veckor och minst 4 veckor från telefonkontakt till att 
behandling påbörjas. Genomsnittlig väntetid inklusive remiss var 8 veckor.  

När man kontrollringde de olika sjukhusen och uppgav sig för att istället vara journalist så var 
väntetiden avsevärt mycket kortare. 


