Next of Kin Participation in Care (NoK-PiC) [Anhörigas delaktighet i vårdandet]
English (short version of questions)

Swedish

Communication and trust (CaT)

Kommunikation och tillit

Staff are accommodating
I can consult with the staff if I have
questions or concerns
Trust that he/she gets necessary care
Pleased with the contact
I am notified when there is a change
Staff take time to talk with me

Personalen är tillmötesgående när jag vänder mig till dem
Jag kan vända mig till personalen om jag har frågor eller
funderingar kring min närstående
Jag har tillit till att min närstående får den vård han/hon
behöver
Jag är nöjd med kontakten med personalen
Jag blir meddelad när det sker en förändring i min
närståendes tillstånd
Personalen tar sig tid att tala med mig
Jag känner mig välinformerad om min närståendes tillstånd,
prognos och vård

I feel well-informed
Can maintain her/his identity

Min närstående kan behålla sin identitet och sina intressen

Criticism can be given

Det är tillåtet att ge uttryck för kritik

Collaboration in care (CiC)
Opportunity to participate

Samarbete i vårdandet
Jag har möjlighet att delta i våden av min närstående i den
utsträckning jag önskar

I feel that I am respected

Jag upplever att jag som anhörig respekteras som en del av
vården av min närstående

Happy with the influence I have

Jag är nöjd med det inflytande jag får

Involved in decisions

Jag är delaktig i de beslut som tas kring vården av min
närstående

Being asked about my opinion

Jag blir tillfrågad om min åsikt vad gäller omvårdnaden av min
närstående

Information about how I can best help
Ask me about my knowledge
Discuss with the staff what tasks in the
care I can be responsible for

Jag får information om hur jag bäst hjälper min närstående
Personalen frågar mig om min kunskap om min närståendes
situation (hur han/hon vill ha det den sista tiden i livet)
Jag diskuterar med personalen vilka uppgifter i vården som jag
kan vara ansvarig för

Jag blir tillfrågad om att delta i omvårdnaden av min
närstående
Svarsalternativ (poäng): instämmer inte alls (0); instämmer i låg grad (1); instämmer delvis (2); instämmer i hög
grad (3); instämmer helt (4).
Response options (score): disagree (0), somewhat disagree (1), neither agree nor disagree (2), somewhat agree
(3), and strongly agree (4).
Asked to participate in the care
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