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SAMMANFATTNING 

 

Kravet på läkarremiss har funnits i Sverige i hundra år trots att dess behov under åren 

ifrågasatts. I takt med att man velat öka tillgängligheten till både läkare och sjukgymnaster 

avskaffades remisstvånget i alla Sveriges landsting och regioner fullständigt 1 juli 2009. I 

Nederländerna och Storbritannien har man provat på remissfriheten och fått positiva gensvar 

från både allmänheten och från allmänpraktiserande läkare samt sjukgymnaster. En studie av 

patienterna i Norrbottens egen upplevelse om remissfriheten visade resultatet att majoriteten 

(99 procent) av patienterna var mycket eller ganska nöjda med remissfriheten. Syfte: Syftet 

med studien var att beskriva remissfrihet till sjukgymnast ur ett patientperspektiv. Metod: 

Data samlades in genom en egenkonstruerad enkät som bestod av 11 frågor. Femtio enkäter 

delades ut till tre privata verksamheter. Resultat: Totalt svarade 25 personer (50 %), 4 män 

och 21 kvinnor. Alla var nöjda med undersökningen och behandlingen de fick av 

sjukgymnasten och av dessa var 84 % mycket nöjda. Snabb hjälp och bättre vård hos 

sjukgymnast än hos läkare ansågs vara det mest positiva som respondenterna upplevde efter 

att besökt sjukgymnast utan remiss. Drygt hälften av respondenterna hade tidigare aldrig 

besökt sjukgymnast utan remiss och alla dessa var nöjda med väntetiden. Slutsatser: Alla var 

nöjda med undersökningen och den behandling de fick. Nittiotvå procent skulle 

rekommendera andra att besöka sjukgymnast utan läkarremiss.  

 

Nyckelord: patientperspektiv, remissfrihet, sjukgymnast, öppenvård.  



   

 

 4 

År 1887 nämns sjukgymnastik för första gången som ett eget yrke. Sjukgymnast hade tidigare 

namnet medikal gymnast. För att få utöva sjukgymnastik var det krav på att genomgå en kurs 

i sjukgymnastik och behandlingen utövades på ordination av läkare. Remisstvånget gav 

läkaren fullständig kontroll över den sjukgymnastiska verksamheten (Holmström, Johnsson & 

Lundblad, 1993). 

 

Remisstvånget har funnits i hundra år trots att dess behov under åren ifrågasatts. År 1978 

skedde en förändring när regeringsrätten fann anlednings att omtolka Medicinalstyrelsens 

kungörelse 1937:864 angående legitimation av sjukgymnast. I kungörelsen från 1937 står att 

läsa om hur legitimerad sjukgymnast ägde rätten att med sjukgymnastik behandla sjuka för 

vilka läkare förklarat sådan behandling lämplig. Detta tolkades som att sjukgymnaster inte 

fick behandla utan läkarremiss. Den senare tolkningen sa istället att paragrafen inte kunde 

anses vara tvingande utan att för varje sjukgymnast innebar det fortsättningsvis eget ansvar 

för indikationer och lämpliga åtgärder för varje enskild patient (Holmström et al., 1993). 

 

Genom åren har landstingen och regionerna i Sverige skiftat i sin hållning angående 

remissfriheten till sjukgymnast. I takt med att tillgängligheten till både läkare och 

sjukgymnast önskats öka avskaffades remisstvånget i alla landsting och regioner. Vårdvalet 

införs just nu successivt inom primärvården (Vivanco, 2009). Den 25 februari 2009 beslutade 

riksdagen att alla regioner och landsting vid ingången av 2010 ska ha infört vårdval i 

primärvården. Detta innebär att medborgarna får rätt att välja mellan olika vårdgivare i 

primärvården (Socialstyrelsen, 2009). 

 

I Sverige idag kan patienter besöka sjukgymnasten utan en läkarremiss. Remissfrihet innebär 

inom sjukvården vanligen en skriftlig begäran från en läkare till en annan läkare, till en 

sjukhusavdelning e.d. om att en patient skall undersökas, bedömas, få speciella 

behandlingsåtgärder t.ex. sjukgymnastik. Ibland avser remissen att mottagaren ombeds överta 

patientens vidare vård (NE, n.d.). Med remissfrihet menas att remisstvånget tagits bort och att 

patienterna direkt kan söka kontakt med sjukgymnast utan att gå via läkare.  

 

Remissfriheten gäller i Sveriges alla regioner och landsting sedan 1 juli 2009 (Vivanco, 

2009). I Norrbotten har denna möjlighet funnits sedan 1 januari 2007 (Nilsson-Waara & 

Nilsson-Waara, 2007; Norrbottens läns landsting, 2008). Remisstvånget innebar att 

rehabiliteringen kunde fördröjas och att patienterna inte fick hjälp tillräckligt snabbt. En 
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tidigare bedömning och behandling av patienten kan minska risken att besvären blir 

långvariga och innebära ett minskat lidande för patienterna samt att sjukskrivningstiderna kan 

minska (Nilsson-Waara et al., 2007; Norrbottens läns landsting, 2008; Kornerup et al., 2007). 

I och med remissfriheten så kan patienterna även välja själva vilken sjukgymnast de vill gå till 

oavsett om sjukgymnasten arbetar inom privat eller offentlig sjukgymnastmottagning. Det kan 

vara svårt för patienten att veta vilken sjukgymnast som är bäst för dennes besvär men 

informationen går att söka både i telefonkatalog och på internet (Vivanco, 2009). Det krävs 

strategier för att göra allmänheten mer medvetna om sjukgymnastik (Holdsworth, Webster & 

McFadyen., 2008). 

 

I Nederländerna och Storbritannien har remissfriheten prövats och fått positiva gensvar från 

både allmänheten och från allmänpraktiserande läkare samt sjukgymnaster (Holdsworth et al., 

2008; Webster, Holdsworth, McFadyen & Little, 2008). De positiva effekterna var att 

patientflödet ökade och patienterna var nöjda med att kunna gå direkt till sjukgymnasten. En 

negativ aspekt var att patienterna inte alltid visste vad det innebar att besöka en sjukgymnast 

(Webster et al., 2008). Holdsworth et al., (2008) fann att remissfriheten medförde större 

valfrihet för patienterna, ökad tillgång till sjukgymnastik, förbättrad folkhälsa och att patienter 

med kroniska tillstånd fick mer vård än tidigare. En studie av patienternas egen upplevelse om 

remissfrihet har gjorts vid Umeå universitet, där resultatet visar att majoriteten (99 %) av 

patienterna var mycket eller ganska nöjda med remissfriheten. Patienterna litar på att en 

sjukgymnast kan avgöra om läkarkontakt behövs och förutsätter att det i sjukgymnastens 

självständiga och professionella arbets- och förhållningssätt även ingår ett gott samarbete med 

läkare och andra vårdgivare (Nilsson-Waara et al., 2007). 

 

Väntetiden till sjukgymnast har minskat och patienterna upplevs mer motiverade till 

egenvård. Patienterna uttrycker tillfredsställelse över möjligheten till kontakt med 

sjukgymnast utan remiss. Trots detta har det sedan den införda remissfriheten till 

sjukgymnaster i Norrbotten inte inneburit någon ökning av mängden besök (Norrbottens läns 

landsting, 2008). 
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SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva remissfrihet till sjukgymnast ur ett patientperspektiv. 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

Respondenter  

 

Inklusionskriteriet var att patienterna skulle komma till sjukgymnasten utan remiss från 

läkare. Enkäten besvarades av 21 stycken (84 %) kvinnor och 4 stycken (16 %) män med en 

medianålder på 56 år och ett åldersintervall mellan 29-78 år. De flesta patienterna besökte 

sjukgymnasten på grund av rygg- och nackproblematik. Några beskrev även att de hade 

symtom i axlar och armar. Knä- och fotproblem var även en orsak till patienternas besök hos 

sjukgymnasten. Minoriteten hade problem med andra delar av kroppen. 

 

Mätmetoden 

 

Studien omfattade en enkätstudie. En egenkonstruerad enkät användes som bestod av 11 

frågor. Åtta av frågorna hade fasta svarsalternativ, som i vissa fall kompletterades med plats 

för egna kommentarer, och tre var öppna frågor (Bilaga 2). De slutna frågorna studerade 

följande områden: kontaktvägar, väntetid samt tillfredställelse. De öppna frågorna studerade 

för- och nackdelar med remissfriheten. Tillsammans med enkäterna följde ett 

informationsbrev (Bilaga 1). Enkäten är inte validitets- eller reliabilitetstestad.  

 

Procedur 

 

Först kontaktades verksamhetsansvariga på respektive tre privata kliniker och en vårdcentral 

för att informera om studien. Efter godkännande från sjukgymnastmottagningarna gjordes ett 

besök på varje klinik för att distribuera enkäter med tillhörande svarskuvert och en ”postlåda”. 

Till varje klinik distribuerades enkäter och informationsblad samt ett frankerat svarskuvert till 

varje enkät. Sjukgymnasterna delade därefter ut enkäterna konsekutivt till de patienter som 

uppfyllde inklusionskriteriet. Sjukgymnasterna som delade ut enkäterna till sina patienter 

hade inte fått någon instruktion om att de skulle informera dem om någon sluttid när de senast 
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skulle ha lämnat in enkäten. Däremot hade sjukgymnasterna fått instruktioner om att de hade 

en månad på sig att dela ut enkäterna.  Patienterna som valde att delta lade sedan tillbaka den 

besvarade enkäten i det förfrankerade kuvertet, klistrade igen kuvertet och lämnade tillbaka 

det till sjukgymnasten eller lade kuvertet i ”postlådan” på mottagningen. Sjukgymnasterna 

ansvarade för att enkäterna i ”postlådan” postades. Efter cirka tre veckor kontaktades 

sjukgymnastmottagningarna för en lägesrapport gällande enkätutdelningen. Vårdcentralens 

sjukgymnast kunde då meddela att de inte hade möjlighet att delta i studien då inga patienter 

uppfyllde inklusionskriteriet på grund av de förändringar som skedde inom landstinget och 

alla patienterna som kom på besök kom via läkarremiss.  

 

Total delades 65 enkäter ut. Eftersom organisatoriska förändringar hade skett för den 

vårdcentral som ingick i studien och att de endast tar emot personer med remiss har 15 

enkäter exkluderats från studien. I studien ingår 65 – 15 = 50 enkäter. Det var därför enbart 

privata mottagningar som ingick i studien. Studien har genomgått etikgranskning av 

etikgruppen på Luleå tekniska universitet, institutionen för hälsovetenskap. 

 

Bortfall  

 

Med slutna svar finns det möjlighet att statistiskt bearbeta svaren på enkäterna och bortfallets 

storlek måste alltid fastställas. Enkätbortfallet i den här studien var häften, 50 %, vilket 

betyder att 50 enkäter delades ut och 25 lämnades in. Det interna bortfallet, då en eller flera 

frågor inte besvarats, är i det här fallet inte stort (Ejvegård, 2003). Det var endast en sluten 

fråga som inte besvarades av alla och det var frågan om ålder och det var enbart tre 

respondenter som inte svarade på den. Den öppna frågan om anledningen till besöket 

besvarades inte av två respondenter. Det var fem respondenter som inte svarade på de två 

öppna frågorna gällande för- och nackdelar med remissfriheten.  

 

Analysmetod   

 

Data på de slutna frågorna sammanställdes och bearbetades i datorprogrammet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Svaren på de öppna frågorna grupperades av 

författaren. Data presenteras i frekvenser (antal och proportioner). Ålder hade en 

snedfördelning varför median användes som centralmått.
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RESULTAT 

 

I och med remissfriheten kom 60 % av respondenterna i direktkontakt med sjukgymnasten via 

telefon. Åttio procent fick vänta mellan 1-9 dagar med sitt besök efter att de tagit kontakt med 

sjukgymnasten och 92 % kände sig nöjda med väntetiden. Två av respondenterna tvekade att 

söka kontakt med sjukgymnast före läkare och 96 % av respondenterna kände att de skulle 

rekommendera andra att gå direkt till sjukgymnast utan omvägen via läkare. Alla 

respondenterna var nöjda med undersökningen och behandlingen de fick av sjukgymnasten 

(Tabell 1). 

 

 

Tabell 1. Svaren som respondenterna angav i enkäten gällande remissfrihet. N=25. Antal (%) 

 

 

Har du besökt sjukgymnast utan remiss 

tidigare? 

 

Ja/nej  11/14  (44/56 ) 

Hur kom Du i kontakt med sjukgymnasten?  

Jag ringde vårdcentralen och blev hänvisad av 

exempelvis sköterska  

4 (16) 

Jag ringde direkt till sjukgymnasten 15 (60) 

Jag blev rekommenderad av en bekant att 

kontakta sjukgymnasten direkt 

2 (8) 

Annat 4 (16) 

Hur lång tid fick Du vänta från första kontakt 

med sjukgymnast till Ditt första besök? 

 

1-3 dagar 7 (28) 

4-6 dagar 9 (36) 

7-9 dagar 3 (12) 

>10 dagar 5 (20) 

Är Du nöjd med väntetiden mellan kontakt 

med sjukgymnast och besöket? 

 

Ja / nej fick vänta för länge 23/2 (92 /8) 

Tvekade Du att gå direkt till sjukgymnasten 

utan att först gå till läkare? 

 

Ja/nej  2/23 (8/92) 

Skulle Du rekommendera andra att söka 

sjukgymnast utan att kontakta läkare först? 

 

Ja/nej 24/1 (96/4) 
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Är Du nöjd med undersökningen och 

behandlingen Du fick av sjukgymnasten? 

 

Ja, jag är mycket nöjd 21 (84) 

Ja, jag är nöjd 4 (16) 

Nej, jag hade velat att en läkare först hade 

undersökt mig och sedan skickat mig vidare 

0 (0) 

Annat 0 (0) 

 

 

De respondenter som aldrig kommit remissfritt tidigare var alla nöjda med väntetiden. Alla de 

som tidigare kommit på remissfriheten tvekade inte att besöka sjukgymnast remissfritt igen. 

Alla de som tidigare kommit remissfritt skulle rekommendera andra att göra likadant och 92 

% av de som inte varit remissfritt tidigare skulle även de göra så. Alla respondenterna är nöjda 

med undersökningen och behandlingen, 77 % av de som aldrig tidigare kommit remissfritt är 

mycket nöjda.  

 

 

 
Tabell 2. Erfarenheter av remissfrihet inom grupperna besökt sjukgymnast utan remiss tidigare respektive inte 

besökt remissfritt tidigare. N=25. Antal (%). 

 

 Besökt tidigare 

besökt 

sjukgymnast utan 

remiss 

Har inte tidigare 

besökt 

sjukgymnast utan 

remiss 

Är Du nöjd med 

väntetiden mellan 

kontakt med 

sjukgymnast och 

besöket? 

   

                     Ja 10 (83%) 13(100%) 

                     Nej 2 (17%)   0 (0%) 

   

Tvekade du att gå 

direkt till 

sjukgymnast utan 

att först gå till 

läkare 

  

                     Ja  0 (0 %) 2 (15 %) 

                    Nej 12 (100 %) 11 (85 %) 

   

Skulle du 

rekommendera 

andra att söka 

sjukgymnast 

direkt utan att 

kontakta läkare 

först? 

  

                   Ja 12 (100 %) 12 (92 %) 

                   Nej 0 (0 %) 1 (8 %) 
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Är du nöjd med 

undersökningen 

och behandlingen 

du fick av 

sjukgymnasten? 

  

Ja, jag är mycket 

nöjd. 

11 (92 %) 10 (77 %) 

Ja, jag är nöjd. 1 (8 %) 3 (23 %) 

   

 

 

Negativa aspekter med remissfrihet utifrån den öppna frågan 

Endast två negativa svar lämnades och det var ”bättre utbildning till läkare” och 

”sjukgymnaster har för bråttom. Mer tid till varje patient”.  

 

Positiva aspekter med remissfrihet utifrån den öppna frågan 

Flertalet respondenter nämnde att man kommer fram snabbare till sjukgymnasten direkt än 

man gör via en läkaren om man skulle besöka dem först, exempelvis ”Remisser tar bara 

onödig tid”. Ett flertal respondenter nämnde att sjukgymnaster har bättre kunskaper än läkare 

vad gäller deras problematik och att de själva kan bedöma om sjukgymnasten kan hjälpa eller 

inte. Ett exempel är ”Jag tycker att sjukgymnaster ofta kan mer om mina besvär och 

behandlingar mot dem”. Övervägande andel respondenter skrev att de har fullt förtroende för 

att sjukgymnasten annars hänvisar dem vidare till läkare om de bedömer att det är ett 

läkarärende. En respondent skriver ”Jag har alltid fått mycket bra hjälp av sjukgymnast. Jag 

har fullt förtroende för deras kompetens. Om det behövs kan man ändå kontakta läkare”. 

Några respondenter nämnde att det är bra med remissfrihet eftersom det avlastar vården att 

inte behöva gå via läkare, exempelvis ”Läkare och sjukgymnaster har olika kunskapsområden 

och om jag vet att mitt problem kan avhjälpas med sjukgymnastik så avlastas ju sjukvården 

om jag går direkt till sjukgymnast”. 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

En enkätstudie ansågs bäst kunna besvara forskningsfrågan och det är anledningen till valet av 

metod. Det är dessutom ett billigt, enkelt och mindre tidskrävande sätt att samla in material på 

än till exempel en intervju. Det går att nå många personer samtidigt och de svar som 

inkommer är redan nerskrivna och därmed lättare att bearbeta. Dessutom får alla samma 

frågor och det är då lättare att jämföra svaren (Ejvegård 2003).   

 

Respondenterna har haft möjligheten att i lugn och ro sitta och gå igenom frågorna och välja 

svarsalternativ. Genom att välja en enkätstudie elimineras den så kallade intervjuareffekten 

som kan uppstå vid en intervjustudie. Det vill säga att respondenten påverkas av intervjuarens 

sätt att ställa frågor och följdfrågor (Ejlertsson 2005). I den här studien användes både öppna 

och slutna frågor. De slutna frågorna är lättare att bearbeta statistiskt. De öppna svaren kan ge 

tillfälle att citera, vilket kan ge framställningen mer liv och större konkretion (Ejvegård, 

2003). 

 

En mindre positiv sak med enkäter, som togs i beaktande under utformandet, är att personer 

som har svårt att läsa och uttrycka sig skriftligt eller som har problem att fylla i formulär kan 

komma att hamna i bortfallsgruppen. Detta gäller också de som har svårt att behärska det 

svenska språket (Ejlertsson, 2005). Om ett lättförståeligt språk används i enkäten kan den 

risken minska. Författaren anser att detta gjorts i den här enkäten.  

 

En svaghet med studien är att den inte är validitets- eller reliabilitetstestad. Generellt sett 

måste alla frågorna tänkas igenom i formuläret ordentligt så att de verkligen är ställda på ett 

sådant sätt att de mäter det som avsetts (Ejlertsson, 2005). Detta anser författaren vara gjort 

och enkäten är även godkänd av en etisk kommitté. Någon pilotstudie har heller inte 

genomförts. En pilotstudie kan avslöja om frågorna är oklara, intetsägande eller irrelevanta 

(Ejvegård, 2003). Det interna bortfallet är litet. Det betyder att de flesta respondenterna har 

besvarat alla frågorna, vilket författaren anser vara positivt. Något att ta i beaktande är att 

eftersom patienterna fick förfrågan direkt av sjukgymnast om deltagande i studien kan detta 

ha resulterat i att de patienter som ställer sig positiva till remissfriheten är mer angelägna att 
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besvara frågeformuläret. De frågor som handlade om för- och nackdelar med remissfriheten 

var öppna frågor i syfte att inte styra patientens tankar men resulterade också i att en patient 

kunde ange fler än ett svar. 



   

 

 13 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva remissfrihet till sjukgymnast ur ett patientperspektiv. 

Enkätresultatet visade att drygt hälften av dem som besvarade enkäten aldrig hade besökt 

sjukgymnast utan remiss tidigare och att alla dessa var nöjda med väntetiden, alla var nöjda 

med undersökningen och behandlingen de fick och 92 % av respondenterna skulle 

rekommendera andra att besöka sjukgymnast utan läkarremiss.  

 

Största andelen av respondenterna angav rygg- och nackproblematik som besöksorsak men 

det förekom även respondenter med problem i andra delar av kroppen. Kornerup, Grönlund & 

Nord (2004) skriver i sin studie att just patienter med ryggbesvär behöver ett snabbt 

omhändertagande, helst inom 6 veckor–3 månader, då de annars riskerar att fastna i långvarig 

sjukskrivning. I deras studie kom de fram till att besök hos sjukgymnast före läkare minskade 

kön vid ortopedklinikens ryggmottagning i Östersund. Det upptäcktes redan 1988 i en studie 

av Overman, Larson, Dickstein & Rockey att patienter med ländryggsbesvär som behandlats 

av sjukgymnast som första kontakt var mer belåtna jämfört med dem som enbart fått 

behandling av läkare. Författaren tolkar detta som att patienterna har en tilltro till 

sjukgymnaster som första instans. Exempelvis skrev en respondent i den här studien ”jag tror 

att sjukgymnaster har kunskap att avgöra om det behövs läkartid för besvären man söker för 

och då kan sjukgymnast avgöra om behandlingen bör börja med ett läkarbesök”.  

 

Genom remissfriheten kom mer än hälften (60 %) av respondenterna i den här studien i 

kontakt med sjukgymnasten genom att själva ringa direkt dit och 16 % blev hänvisade av 

exempelvis mottagningssjuksköterska. På den öppna frågan om vad som var positivt med 

remissfrihet till sjukgymnast skrevs det ”snabbare att kunna ringa direkt” som ett argument. 

Respondenterna i studien som Nilsson-Waara et al., (2007) gjorde ansåg även de att det 

minskade byråkratiska krånglet var en stor fördel. Ett problem med att själv söka sig till 

sjukgymnast kan vara att få vet att det är möjligt och/eller de kanske inte heller vet vad 

sjukgymnastik innebär (Webster et al., 2008). Det kan också vara svårt som patient att veta 

vilken sjukgymnast som är bäst för en själv och sina besvär (Vivanco, 2009). Det kan vara så 

att sjukgymnaster behöver marknadsföra sig bättre i samhället. Endast en respondent svarade 

att denne hade kommit för att den läst en annons i tidningen. 
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Väntetiden för att besöka sjukgymnast remissfritt, i den här studien, var normalt mellan 1-9 

dagar (80 %) och hela 92 % av respondenterna ansåg att de var nöjda med den. Alla de som 

aldrig besökt sjukgymnast remissfritt tidigare var nöjda med väntetiden och hela 83 % av de 

som hade besökt sjukgymnast utan remiss tidigare var nöjda. Dessutom anser en respondent i 

den här studien att ”rehabiliteringstiden förkortas avsevärt” när man slopar remisserna. Att 

patienterna ser det som en stor fördel med snabbt omhändertagande framkom även i en studie 

av Nilsson-Waara et al. (2007). Där ansåg 40 % av respondenterna att snabbt 

omhändertagande var den största fördelen med remissfrihet till sjukgymnast. Det visade sig i 

deras studie att tre av fyra fick komma på besök inom två veckor vilket de ansåg vara relativt 

kort väntetid. Detta kan ses som en fördel eftersom det i så fall skulle kunna minska risken för 

exempelvis sjukskrivning (Norrbottens läns landsting, 2008).  

 

Störst andel av respondenterna (92 %) tvekade inte att gå till sjukgymnast utan att först besökt 

läkare. Alla i studien var nöjda med undersökningen och behandlingen de fick. Trots detta 

finns det de som tvivlar på sjukgymnastens kunskaper. Studien av Nilsson-Waara et al (2007) 

visade att 14 % av patienterna ansåg att faktorer såsom mindre utredd, underdiagnostiserad 

och otillräcklig medicinsk kunskap hos sjukgymnast var den största nackdelen med 

remissfriheten. Trots detta menade majoriteten i deras studie att läkarbesök före 

sjukgymnastbesök inte var nödvändigt. På frågan om respondenterna skulle rekommendera 

andra att söka sjukgymnast direkt utan att först ha varit hos läkare så svarade nästan alla (96 

%) att de skulle göra det. Alla som tidigare kommit remissfritt skulle rekommendera andra att 

söka direkt till sjukgymnast utan läkarbesök först och hela 92 % av de som inte kommit utan 

remiss förut kände samma sak. Detta stöds delvis genom att drygt 30 % av respondenterna i 

studien som Kornerup et al. (2004) utförde, skrev att de inte ansåg det nödvändigt med 

läkarbedömning när de hade besökt sjukgymnast. Detta kan tyda på att patienterna är nöjda 

med och vill behålla remissfriheten vilket stöds av Beutow (1995) som menar att patienter vill 

ha tillgång till sjukgymnast som första kontakt. Av de patienter som tidigare besökt 

sjukgymnast utan remiss tvekade ingen att komma direkt till sjukgymnast utan läkarbesök och 

alla de skulle rekommendera andra att göra likadant. Av de som tidigare kommit till 

sjukgymnast genom läkarremiss var det 15 % som var tveksamma till besöket men hela 92 % 

av dem skulle ändå rekommendera andra att gå till sjukgymnast utan remiss. Detta tolkar 

författaren som att ett förtroende byggs upp efter att man besökt sjukgymnast utan läkarremiss 

och att man därför rekommenderar andra att göra likadant.  
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Alla respondenterna i studien ansåg sig nöjda med bedömningen och undersökningen de fick 

av sjukgymnasten och 84 % av dessa var till och med mycket nöjda. Av de som tidigare 

kommit remissfritt svarade nästan alla (92 %) att de var ”mycket nöjda” med besöket och hela 

77 % av de som aldrig tidigare kommit utan remiss var även de mycket nöjda. En respondent 

skrev exempelvis ”sjukgymnasten vet vad som ska göras”. Detta stämmer överrens med vad 

Kornerup et al. (2004) fick fram i sin studie där över 80 % svarat att besöket hos 

sjukgymnasten levde upp till förväntningarna och 90 % ansåg att man dessutom fått en rimlig 

förklaring till besvären i ryggen.  

 

Flertalet respondenter beskriver att det är positivt att själv kunna välja vilken sjukgymnast de 

vill besöka. ”Att jag själv får bestämma till vilken sjukgymnast jag ska gå till” lades fram av 

en respondent i den öppna frågan om positiva aspekter gällande remissfrihet. Patienterna får 

själva bestämma om de vill gå till läkare för att sedan få remiss till sjukgymnast eller om de 

vill gå direkt till sjukgymnast och vilken sjukgymnast de går till får de även bestämma själva. 

Genom att ha friheten att själv kunna välja tar också människan ansvar. Självbestämmandet 

hos patienterna talas det om inom sjukgymnastik och det benämns då som empowerment. 

Empowerment är en välkänd filosofi och patientens självbestämmande är det centrala men det 

betyder också att de själva får ta ansvar för sina handlingar (Feste & Anderson, 1995). 
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SLUTSATSER 

 

De flesta tog kontakt med sjukgymnast direkt när de behövde boka tid för besök och 

majoriteten fick vänta i 4-6 dagar och 92 % är nöjda med väntetiden. Alla de som inte besökt 

sjukgymnast remissfritt tidigare var nöjda. Alla var nöjda med undersökningen och 

behandlingen de fick av sjukgymnasten och av dessa var 84 % mycket nöjda. Av de som 

besökt sjukgymnast remissfritt tidigare var det ingen som tvekade inför besöket och alla dessa 

skulle rekommendera andra att besöka sjukgymnast utan läkarremiss.  
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BILAGA 1 

 

Till Dig som besökt sjukgymnast utan remiss. 

Vad har Du för erfarenhet av remissfrihet? 

 

Bakgrund och syfte 

I Sverige krävs inte remiss av läkare för att besöka sjukgymnast. Begreppet remiss innebär 

inom sjukvården en skriftlig begäran från en läkare till en annan läkare eller sjukgymnast om 

att en patient skall undersökas, bedömas och/eller få speciella behandlingsåtgärder. Med 

remissfrihet menas att man tagit bort detta remisstvång och att patienterna direkt kan söka 

kontakt med sjukgymnast utan att gå via läkare.  

 

Syftet med studien är att undersöka vad patienter i Norrbotten har för erfarenheter av 

remissfrihet till sjukgymnaster. 

 

Hur går studien till 

Om Du väljer att delta i studien får Du besvara enkäten som följer med detta brev. Medverkan 

i studien är frivillig och svaren kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att Ditt svar 

inte kommer att kunna identifieras i resultatet.  

 

Enkäten tar ca 10 min att fylla i och när Du är klar lägger Du enkäten i det bifogade 

frankerade svarskuvertet. Du kan välja mellan att själv posta brevet eller lägga det i 

”postlådan” på sjukgymnastmottagningen.  

 

Studien är ett studentarbete och kommer att publiceras och finnas tillgänglig via Luleå 

tekniska universitets hemsida: 

Http://epubl.ltu.se 

 

Mer information 

Har Du frågor som rör medverkan i studien finns följande kontaktinformation att tillgå till  

Linnea Löfstedt 

E-postadress: linlof-7@student.ltu.se,  

Mobiltelefonnummer: 070- 332 14 46 

 

Handledare 

Irene Vikman, universitetsadjunkt, leg. sjukgymnast 

E-postadress: Irene.Vikman@ltu.se 

 

 

 

 

-------------------------------------------                                        ---------------------------------------- 

Linnea Löfstedt                                                                         Irene Vikman 

 

 

 

Http://epubl.ltu.se
mailto:7@student.ltu.se
mailto:Vikman@ltu.se
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BILAGA 2 

 

Kön:  

 

    Kvinna 

    Man 

 

Ålder: _________ 

 

1. Har Du besökt sjukgymnast utan remiss tidigare? 

      Ja  

      Nej 

 

2. Vad är orsaken till Ditt besök hos sjukgymnasten: 

 

  ________________________________________________________________ 

 

 

3. Hur kom Du i kontakt med sjukgymnasten? Välj ett eller flera svarsalternativ. 

     Jag ringde vårdcentralen och blev hänvisad vidare av exempelvis sköterska 

     Jag ringde direkt till sjukgymnasten 

     Jag blev rekommenderad av en bekant att kontakta sjukgymnasten direkt 

     Annat: 

____________________________________________________________ 

 

 

4. Hur lång tid fick Du vänta från första kontakt med sjukgymnast till Ditt första besök? 

    1-3 dagar 

    4-6 dagar 

    7- 9 dagar 

    >10 dagar         

 

 

5. Är Du nöjd med väntetiden mellan kontakt med sjukgymnast och besöket?  

      Ja 

      Nej, jag fick vänta för länge 

 

 

6. Tvekade Du att gå direkt till sjukgymnasten utan att först gå till läkare? 

      Ja 

      Nej 

 

 

7. Skulle Du rekommendera andra att söka sjukgymnast direkt utan att kontakta läkare först?  

 

       Ja          

       Nej 
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8. Är Du nöjd med undersökningen och behandlingen Du fick av sjukgymnasten?  

     Ja, jag är mycket nöjd 

     Ja, jag är nöjd 

     Nej, jag hade velat att en läkare först hade undersökt mig och sedan skickat mig vidare 

     Annat:                 

____________________________________________________________ 

 

 

9. Vad anser Du om remissfriheten? 

Motiverade ditt svar nedan: 

 

Jag ser positivt på detta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Jag ser negativt på detta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 


