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Enkät om dietisters erfarenheter av 
Nutritionsbehandlingsprocessen och dess terminologi 

 
 

Du tillfrågas härmed att vara med i en enkätstudie om dietisters erfarenheter av 
Nutritionsbehandlingsprocessen (NCP) och dess terminologi (NCPT). Enkäten är webbaserad 
och tar ca 20-25 minuter att svara på. Du hittar enkäten här: 
https://sv.surveymonkey.com/r/INISSweden 
 
Denna studie leds av Uppsala universitet i samarbete med ett flertal andra sjukhus och 
universitet i tio olika länder, i projektet INIS – International NCP and NCPT Implementation 
Study.  
 
 
Bakgrund och syfte 
Nutritionsbehandlingsprocessen, NCP, har utvecklats för att ge dietister en struktur för 
problemlösning. Den tillhörande terminologin NCPT togs fram för att öka samstämmighet 
och tydlighet i dietisters kliniska dokumentation. I denna studie undersöker vi nu hur 
dietister arbetat med denna implementering, och hur man ser på NCP/NCPT i tio olika 
länder: Sverige, Australien, Kanada, Danmark, Grekland, Irland, Norge, Nya Zeeland, Schweiz 
och USA. I studien undersöker vi även ledning, organisation och möjligheter till kollegialt 
utbyte på de platser där dietister arbetar. 
 
 
Vem får delta i studien? 
För att få delta i studien krävs att du är legitimerad dietist. Vi är intresserade av svar både 
från de dietister som arbetar med NCP och NCPT och de som inte använder det. 
 
 
Vad innebär det att delta i studien? 
Om du väljer att delta i studien innebär det att du kommer att svara på en webbaserad 
enkät. Det tar cirka 20-25 minuter att svara på enkäten, och den innehåller frågor om t.ex. 
utbildning och arbetserfarenhet (för att beskriva deltagargruppen), ditt eventuella 
användande av NCP/NCPT, hur du ser på NCP/NCPT, samt vilken typ av organisation och 
ledning som finns på din arbetsplats. 
 
Vi använder webbverktyget Survey Monkey i denna enkätstudie. Svaren på enkäten kommer 
att lagras i en lösenordsskyddad databas vid Uppsala universitet. Inga obehöriga kommer att 
kunna komma åt denna information, och dina svar kommer inte att kunna spåras tillbaka till  
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dig. Resultaten av studien kommer att presenteras på ett sätt så att man inte kan identifiera 
svar från enskilda deltagare. 
 
 
Du hittar enkäten på denna länk: https://sv.surveymonkey.com/r/INISSweden  
 
Frivilligt deltagande 
Det är frivilligt att delta i studien. Om du väljer att delta i studien och sedan ångrar dig kan 
du avbryta din medverkan när som helst utan att behöva uppge någon förklaring.  
 
Resultat 
När studien är färdig och resultaten har analyserats kommer resultatet att presenteras i 
vetenskapliga tidskrifter och professionstidskriften Dietistaktuellt. Om du vill veta mer om 
resultatet är du välkommen att kontakta de ansvariga forskarna.  
 
 
Mer information 
Om du önskar ytterligare information och/eller har några frågor är du välkommen att 
kontakta ansvariga för projektet: 
 
Elin Lövestam  Ylva Orrevall 
Leg dietist, fil. dr,  Leg dietist, med. dr 
Institutionen för kostvetenskap   Funktionsområde Klinisk nutrition 
Uppsala universitet   Karolinska Universitetssjukhuset 
Tel: 018 471 23 40  ylva.orrevall@karolinska.se 
elin.lovestam@ikv.uu.se    
 
 

mailto:elin.lovestam@ikv.uu.se

