
TSQ (Treatment Satisfaction Questionnaire) 
Formulär för behandlingstillfredsställelse vid medicinering 

 
Ta dig lite tid och tänk igenom hur nöjd eller missnöjd du är med medicinen du tar för 
tillfället. Vi är intresserad av din utvärdering av medicinens effektivitet, biverkningar 
och hur smidigt den kunnat tas under de senaste 2 – 3 veckorna eller sedan du senast 
tog den eller fick den på sjukhus. Var vänlig att sätt ett kryss i den ruta som närmast 
motsvarar dina upplevelser. 
 
1. Hur nöjd eller missnöjd är du med medicinens förmåga att förebygga eller behandla 
ditt tillstånd? 
 

1. Extremt missnöjd 
2. Mycket missnöjd 
3. Missnöjd 
4. Någorlunda nöjd 
5. Nöjd 
6. Mycket nöjd 
7. Extremt nöjd 

 
2. Hur nöjd eller missnöjd är du med det sätt som medicinen lindrar dina symtom? 
 

1. Extremt missnöjd 
2. Mycket missnöjd 
3. Missnöjd 
4. Någorlunda nöjd 
5. Nöjd 
6. Mycket nöjd 
7. Extremt nöjd 

 
3. Hur nöjd eller missnöjd är du med den tid det tar för medicinen att börja verka? 
 

1. Extremt missnöjd 
2. Mycket missnöjd 
3. Missnöjd 
4. Någorlunda nöjd 
5. Nöjd 
6. Mycket nöjd 
7. Extremt nöjd 

 
4.  Hur lätt eller svårt är det att använda medicinen i dess nuvarande form? 
 

1. Extremt svårt  
2. Mycket svårt 
3. Svårt 
4. Någorlunda lätt 
5. Lätt 
6. Mycket lätt 
7. Extremt lätt 



5. Hur lätt eller svårt är det att planera varje gång du skall ta medicinen? 
 

1. Extremt svårt  
2. Mycket svårt 
3. Svårt 
4. Någorlunda lätt 
5. Lätt 
6. Mycket lätt 
7. Extremt lätt 

 
6. Hur lättsamt eller besvärligt är det att ta medicinen som anvisat? 
 

1. Extremt besvärligt 
2. Mycket besvärligt 
3. Besvärligt  
4. Något besvärligt 
5. Lättsamt 
6. Mycket lättsamt 
7. Extremt lättsamt 

 
7. Hur lättsamt eller besvärligt är det att leva med de biverkningar medicinen har? 
 

1. Extremt besvärligt 
2. Mycket besvärligt 
3. Besvärligt 
4. Något besvärligt 
5. Lättsamt 
6. Mycket lättsamt 
7. Extremt lättsamt 

 
8. Hur övertygad är du att den här medicinen passar för dig? 
 

1. Inte alls övertygad 
2. Lite övertygad 
3. Ganska övertygad 
4. Mycket övertygad 
5. Helt övertygad 

 
9. Hur säker är du på att det som är bra med medicinen uppväger det som är dåligt? 
 

1. Inte alls säker 
2. Lite säker  
3. Någorlunda säker 
4. Mycket säker 
5. Helt säker 

 
10. Om du tar med allt i beräkning, hur nöjd eller missnöjd är du med den här 
medicinen? 
 



1. Extremt missnöjd 
2. Mycket missnöjd 
3. Missnöjd 
4. Någorlunda nöjd 
5. Nöjd 
6. Mycket nöjd 
7. Extremt nöjd 

 
 
 
 
Sammanräkning: 
 
Summa av alla enskilda komponenter. Max poäng = 59 
Svar på fråga 10 anges separat. 
 
Redovisas t ex:  
”TSQM summa”  (Max 59) 
”TSQM sammanfattning” (Max 7) (= svaret på fråga 10) 


