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Abstrakt 
 

Bakgrund: Tidigare internationell forskning har visat att remissfrihet innebär att patienter får 

snabbare kontakt med sjukgymnast, färre behandlingstillfällen, samt att arbetsbelastningen för 

läkare minskat. Även aspekter så som att sjukgymnaster inte hade tillräckligt med självförtro-

ende att arbeta som första instans framkom. Syftet med studien var att undersöka sjukgymnas-

ters erfarenheter av remissfriheten. Material och Metod: En egenkonstruerad enkät användes. 

Enkäterna skickades ut till 19 olika verksamheter inom offentlig och privat sektor i Norrbot-

tens läns landsting. Totalt skickades 78 enkäter. Resultat: Totalt svarade 52 (67%) personer 

på enkäten. Av deltagarna var 17 (32%) män och 34 (65%) kvinnor. Medelåldern på deltagar-

na var 44 år (± 10). Fyrtiotre (82%) personer arbetade inom den offentliga sektorn och 8 (15%) 

personer inom den privata sektorn. En tredjedel av deltagarna upplevde att samarbetet med 

läkarna hade förbättrats och 46% uppgav att läkarna gett uttryck för att deras arbetsbelastning 

minskat. Männen upplevde i större utsträckning än kvinnorna att ansvaret ökat efter remissfri-

hetens införande. Inom offentlig sektor instämde 50% helt i att ansvaret ökat jämfört med den 

privata sektorns 12%. Konklusion: Generellt har sjukgymnaster positiva erfarenheter av att 

arbeta som första instans. Sjukgymnaster arbetande inom offentlig verksamhet, jämfört med 

anställda inom privat verksamhet upplever i högre grad ökad stress, högre ansvar, ökad status 

efter avskaffandet av remiss. Däremot finns det inga skillnader inom gruppen kvinnor respek-

tive män eller antal yrkesverksamma år gällande dessa områden.   

 

 

Nyckelord: Attityder, enkätstudie, första instans, remissfrihet, sjukgymnast 

Key-words: Attitudes, direct access, first point of contact, physiotherapist, survey study 
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Sjukgymnastikyrket har varit en profession sedan 1800-talet (Ottoson, 2007). Profession kan 

beskrivas som ett yrke där status och auktoritet bygger på högre formell utbildning (National-

encyklopedin, n.d). Det var främst officerare och högadliga män som kunde utbilda sig till 

gymnastikdirektör på Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet (GCI). I professionen gymnas-

tikdirektör ingick på den tiden friskgymnast, militärgymnast samt sjukgymnast. År 1864 kun-

de även kvinnor utbildas på GCI men de hade inte behörighet att utbildas till gymnastikdirek-

tör utan enbart till sjukgymnast (Ottoson, 2007). 

 

Under 1970-80 talet började sjukgymnasterna själva definiera sin profession, detta var något 

som tidigare definierats av läkarna. Läkarna definierade sjukgymnasterna som ”tekniker” vil-

ket innebar att de skulle handla utan egna reflektioner och på läkarens order. När sjukgymnas-

terna själva definierade sin profession utvecklades definitionen till att innehålla värderingar 

där sjukgymnaster ansågs förena förståelse med handlingens effekt det vill säga att sjukgym-

nasterna förstod vad de gjorde och varför (Thornquist, 1990). Sjukgymnastik som yrke har nu 

utvecklats och blivit en mer evidensbaserad profession vilket innebär en medveten strävan att 

bygga sjukgymnastik på vetenskap och beprövad erfarenhet (Öhman, 2001; Statens beredning 

för medicinsk utvädering [SBU]). 

 

Sjukgymnastik är idag ett kvinnodominerat yrke, man har dock sett en ökning av antalet män 

inom professionen. Enligt Öhman och Hägg (1998) finns tydliga skillnader mellan män och 

kvinnors syn på sin yrkesroll. Kvinnor har en mer holistisk syn på patienten och ser inte bara 

till dysfunktion utan även till patientens välmående. Männen ser sig själva som entreprenörer 

som vill utvecklas i sin yrkesroll. De ser även sig själva som coacher gentemot sina patienter, 

med detta menas att männen syn på rehabilitering är att patienten ska träna sig frisk, med dem 

som tränare, till skillnad från kvinnans syn på sig själv som en passiv rådgivare till patienten 

(Öhman & Hägg, 1998; Öhman, Hägg & Dahlgren, 1999).  

 

Tidigare krävdes läkarremiss till sjukgymnast för att denne skulle få behandla patienter.  

Läkarna hade större tillit från samhället då deras behandling oftast syntes i form av medicine-

ring medans sjukgymnastens bedömning/behandling varit offentligt osynlig på grund
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 av att sjukgymnasten inte förde journal, samt att det var läkarens medicinska diagnos som 

stod till grund för den sjukgymnastiska behandlingen (Thornquist, 1990). Sjukgymnasterna 

hade ingen tillit från läkaren och övrig medicinsk personal till att diagnostisera och behandla 

(Holmström, Johnsson, Lundbladh, 1993). På 1970-talet försvann kravet på remiss och pati-

enterna sökte själva till sjukgymnast. Det var inte förrän den finansiella krisen på 1990-talet 

då ekonomiska resurser inom offentlig verksamhet minskade, som remisskravet infördes igen 

(Öhman, 2001). 

 

 I Sverige krävs idag inte remiss av läkare för att besöka sjukgymnast (Vivanco, 2008). I en 

skotsk studie av Holdsworth, Webster & McFadyen, (2008) undersöktes sjukgymnasters och 

läkares syn på remissfrihet. De använde sig av en enkätundersökning som tog upp ämnesom-

råden som förändring i antal remisser, upplevelse av sjukgymnast som första instans samt 

huruvida sjukgymnaster har kompetens att diagnostisera och behandla olika tillstånd. I Neder-

länderna och Storbritannien har remissfriheten utvärderats och fått positiva gensvar från både 

allmänheten, allmänpraktiserande läkare samt sjukgymnaster (Holdsworth, et al. 2008; Webs-

ter, Holdsworth, McFadyen & Little, 2008; Leemrijse, Swinkles & Veenhof, 2008). De posi-

tiva effekterna enligt läkarna var bland annat att läkarnas arbetsbelastning minskade då pati-

enter med muskuloskeletala dysfunktioner gick direkt till sjukgymnast istället för att först 

uppsöka läkare (Holdsworth, et al. 2008; Leemrijse et al. 2008). Det har framkommit att anta-

let behandlingstillfällen minskat vilket har lett till ett ökat inflöde av patienter vilka sökte 

sjukgymnast utan remiss. Detta har blivit positivt för sjukgymnasterna eftersom patienterna 

får vänta färre dagar innan de får hjälp med sina problem och därmed behöver färre behand-

lingstillfällen (Mitchell & Lissovoy, 1997; Leemrijse et al. 2008). Patienter som sökte remiss-

fritt visade sig inte heller ha lika allvarliga åkommor och krävde därför inte lika många be-

handlingstillfällen som de som blev remitterade av läkare (Ferguson, Griffin & Mulcahy, 

1999). Patienter som sökte remissfritt till sjukgymnast fick generellt tid till undersökning av 

sjukgymnast före de patienter som blivit remitterade till sjukgymnast av läkare (Holdsworth 

& Webster 2004; Holdsworth, Webster & McFadyen, 2006).  

 

Tre negativa aspekter framkom och dessa var att en minoritet av sjukgymnasterna kände att 

de inte hade tillräckligt med självförtroende för att ta på sig detta nya ansvar (Holdsworth et al, 

2008). För att det remissfria systemet ska tillämpas korrekt krävs att samhället och patienterna 

har kunskap och tillit till sjukgymnastik som undersökning och behandling (Webster et al, 

2008). Enligt Webster, Holdsworth, McFadyen och Little (2007) är sjukgymnaster inte lika 
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benägna att skicka vidare patienter till röntgen och om de ska göra detta måste de gå via läka-

ren för att få röntgenremiss då sjukgymnaster inte har behörighet att remittera patienter direkt 

till röntgen.  

 

Då tidigare internationella studier visat på positiva och negativa aspekter angående remissfri-

het till sjukgymnast och då det sedan januari 2007 (Norrbottens läns landsting, 2007) råder 

fritt för personer i Norrbottens läns landsting (NLL) att vända sig till sjukgymnast utan remiss, 

är det av intresse att undersöka vilka erfarenheter sjukgymnaster i NLL har för erfarenheter av 

remissfriheten.  
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Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka sjukgymnasters erfarenheter av remissfriheten. 

 

Material och metod 

 

Deltagare 

 

I Norrbottens läns landsting arbetar 408 sjukgymnaster inom landstinget, 47 inom privat verk-

samhet och 38 sjukgymnaster är egna företagare (A. Östlund, personlig kommunikation, 27 

november, 2009). De som tillfrågades att delta i studien var sjukgymnaster inom privat och 

offentlig sektor i Norrbottens läns landsting. Att studien genomfördes i Norrbottens läns 

landsting berodde på att författarna läste på Luleå Tekniska Universitet vilket hade kunnat 

bidra till ett ökat engagemang hos våra deltagare samt av anledningen att författarna bodde i 

Luleå. Inklusionskriterierna var att sjukgymnasterna måste ha jobbat i minst ett halvår med 

remissfrihet.   

 

Mätmetoden 

 

En egenkonstruerad enkät användes (bilaga 1). Den bestod utav 14 frågor och täckte in områ-

den som samarbete mellan läkare och sjukgymnast samt sjukgymnasternas attityder angående 

status, stress och kompetens. Frågorna var mestadels slutna. Två frågor var öppna där delta-

garna öppet fick skriva vad de tyckte om remissfriheten. Enkäten är inte validitet- och reliabi-

litetstestad. Denna studies enkätfrågor var inspirerad av en skotsk studies ämnesområden på 

en liknande enkätundersökning (Holdsworth et al. 2008). Till varje enkät så följde ett infor-

mationsbrev (bilaga 1).  

 

Procedur  

 

Enkäter skickades ut till 19 olika verksamheter varav 17 var vårdcentraler i Norrbottens läns 

landsting och två stycken verksamheter inom den privata sektorn. Sammanlagt var det 28 

verksamheter som var tänkte att tillfrågas om medverkan i studien, men då någon vårdcentral 

gav negativt besked samt att några inte gick att få kontakt med så exkluderades sammanlagt 
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nio vårdcentraler från studien. Att det bara inkluderades två privata verksamheter i studien var 

på grund av att det på dessa båda verksamheter arbetade 27 sjukgymnaster. Totalt skickades 

78 enkäter ut, 27 stycken skickades till den privata sektorn och 51 skickades till vårdcentra-

lerna. Verksamhetsansvarig kontaktades för vårdcentralerna i Luleå för att få ett godkännande 

att skicka ut enkäterna. Därefter kontaktades varje vårdcentral och privat verksamhet i Norr-

bottens län för att de skulle få information om studien samt ett godkännande att de ville delta. 

Den person som kontaktades blev sedan ansvarig för att den verksamheten skulle skicka till-

baka enkäterna till författarna. I varje kuvert som skickades ut fanns ett eller flera svarskuvert 

så de kunde skicka tillbaka enkäterna. Något påminnelsebrev har inte skickat ut till verksam-

heterna på grund av att någon kodning av enkäterna inte gjordes.  

 

Analysmetod  

Data analyserades deskriptivt. Analysen gjordes i statistikprogrammet Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS) där frekvenser och medelvärde räknades ut. Vissa frågor i resulta-

tet har dikotomiserats. De öppna frågorna skrevs ordagrant ned och grupperades av författarna 

utifrån likhet med varandra.   

 

Resultat 

 

 

Totalt svarade 52 (67%) personer på enkäten, ett bortfall på 26 (33%) enkäter. Inom privat 

sektor var bortfallet 19 (70%) och i offentlig sektor var bortfallet 8 (16%). Av deltagarna var 

17 (32%) män och 34 (65%) var kvinnor och ett internt bortfall (2%). Medelåldern på delta-

garna var 44 år (± 10). Fyrtiotre (82%) personer arbetade inom den offentliga sektorn och 8 

(15%) personer inom den privata sektorn, ett internt bortfall (2%). Av sjukgymnasterna som 

deltog hade 80% arbetat som sjukgymnast i mer än 11 år.  

 

Samarbete 

 

Sjukgymnasterna angav att den vanligaste kontaktvägen (74%) för patienterna var genom 

direktkontakt det vill säga utan remiss från läkare. Trettiotre procent av sjukgymnasterna an-

ser att samarbetet med läkaren på sin arbetsplats har förbättrats efter att remissfriheten inför-

des. Fyrtioåtta (94%) av sjukgymnasterna svarade att antalet remisser från läkaren hade mins-
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kat. Nära hälften (47%) av sjukgymnasterna har svarat att läkarna gett uttryck för att deras 

arbetsbelastning förändrats i positiv riktning efter att remissfriheten införts. De flesta (91%) 

av sjukgymnasterna skickar vidare 0-5 av sina patienter till läkare för till exempel röntgen per 

månad.  

 

Attityder till stress, ansvar, kompetens, status och nöjda patienter 

 

Tjugo procent av sjukgymnasterna ansåg att stressen ökat jämfört med innan remissfriheten 

infördes och 67% upplever ingen ökad stress i och med införandet av remissfriheten. 

Av sjukgymnasterna som deltog i studien upplevde 73% att de hade fått ett ökat ansvar efter 

att remissfriheten införts. Alla deltagare i studien instämde helt eller delvis att sjukgymnaster 

hade kompetens att undersöka och bedöma patienter utan remiss från läkare. Hälften 50% av 

sjukgymnasterna upplevde att statusen i yrket hade höjts efter remissfrihetens införande. Tret-

tiotre procent visste inte eller var obestämda inför frågan angående status. Åttio procent upp-

levde att de har fler nöjda patienter nu i jämförelse med innan remissfriheten infördes. 

 

Män/ kvinnor 

 

Av männen var det 76% jämfört med 63% hos kvinnorna som inte/ inte alls upplevde ökad 

stress. Bland männen upplevde 82% att ansvaret ökat, jämfört med bland kvinnorna där 68% 

upplevde ett ökat ansvar efter att remissfriheten infördes. Alla manliga och alla kvinnliga del-

tagare i studien instämde helt eller delvis att sjukgymnaster hade kompetens att undersöka och 

bedöma patienter utan remiss från läkare. Ingen av de manliga deltagarna jämfört med 27% 

bland kvinnorna kryssade i alternativen instämmer inte och instämmer inte alls på frågan om 

deras status hade höjts efter remissfriheten. (tab 1). 
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Tab 1. Svarsfrekvens inom gruppen män, gruppen kvinnor och gruppen totalt till stress, ansvar, kompetens och 

status efter  remissfrihetens införande.  N=51 (1 internt bortfall) Antal (%) 

 Män 

n=17 

Kvinnor 

n=34 

Gruppen totalt 

n= 51 

Jag upplever att stressen i 

jobbet har ökat jämfört med 

innan remissfriheten 

   

Instämmer helt 1 (6%) 1 (3%) 2 (4%) 

Instämmer delvis  2 (12%) 5 (15%) 7 (14%) 

Vet ej/obestämd 1 (6%) 6 (18%) 7 (14%) 

Instämmer inte 8 (47%) 9 (26%) 17 (33%) 

Instämmer inte alls 5 (29%) 13 (38%) 18 (35%) 

    

Jag upplever större ansvar 

nu jämfört med innan 

remissfriheten 

   

Instämmer helt 7 (41%) 15 (44%) 22 (43%) 

Instämmer delvis  7 (41%) 8 (23%) 15 (29%) 

Vet ej/obestämd 1 (6%) 2 (6%) 3 (6%) 

Instämmer inte 1 (6%) 6 (18%) 7 (14%) 

Instämmer inte alls 1 (6%) 3 (9%) 4 (8%) 

    

Sjukgymnaster har kompe-

tens att undersöka och 

bedöma patienter utan 

remiss från läkare? 

   

 

 

Instämmer helt 15 (88%) 31 (91%) 46 (90%) 

Instämmer delvis 2 (12%) 3 (9%) 5 (10%) 

Vet ej/obestämd 0 0  

Instämmer inte 0 0  

Instämmer inte alls 0 0  

    

Jag upplever att min status 

som sjukgymnast har höjts 

efter att remissfrihet in-

förts? 

   

Instämmer helt 2 (12%) 6 (18%) 8 (16%) 

Instämmer delvis 9 (53%) 9 (26%) 18(35%) 

Vet ej/obestämd  6 (35%) 10 (29%) 16(31%) 

Instämmer inte 0 7 (21%) 7 (14%) 

Instämmer inte alls 0 2 (6%) 2 (4%) 

    

Jag upplever fler nöjda 

patienter nu jämfört med 

innan remissfrihet. 

   

Instämmer helt 6 (35%) 19 (56%) 25 (49%) 

Instämmer delvis 6 (35%) 10 (29%) 16 (31%) 

Vet ej/ Obestämd 4 (23%) 5 (15%) 9 (18%) 

Instämmer inte 1 (6%) 0 1 (2%) 

Instämmer inte alls 0 0 0 
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Yrkeserfarenhet 

 

Av de som arbetat mellan 0-15 år upplevde 25% att stressen hade ökat jämfört med de som 

arbetat mer än 16 år där 14% ansåg att stressen ökat efter att remissfriheten infördes.  

Sjuttionio procent av sjukgymnasterna som varit yrkesverksamma i 0-15 år instämde 

helt/delvis i att ansvaret ökat nu jämfört med innan remissfriheten (tab. 2).  

 

 

Tab 2. Svarsfrekvens inom gruppen 0-15 respektive >16 yrkesverksamma år vad gäller stress, ansvar, kompetens  

och status efter  remissfrihetens införande.. N=52. Antal (%) 

   0-15 år 

n=24 

 >16 år 

n=28 

Gruppen totalt 

n= 52 

Jag upplever att stressen i 

jobbet har ökat jämfört med 

innan remissfriheten 

   

Instämmer helt 2 (8%) 0 2 (4%) 

Instämmer delvis  4 (17%) 4 (14%) 8(15%) 

Vet ej/obestämd 2 (8%) 5 (18%) 7(13%) 

Instämmer inte 10 (42%) 7 (25%) 17(33%) 

Instämmer inte alls 6 (25%) 12 (43%) 18(35%) 

    

Jag upplever större ansvar 

nu jämfört med innan 

remissfriheten 

   

Instämmer helt 10 (42%) 13 (46%) 23 (44%) 

Instämmer delvis  9 (37%) 6 (21%) 15 (29%) 

Vet ej/obestämd 2 (8%) 1 (4%) 3 (6%) 

Instämmer inte 2 (8%) 5 (18%) 7 (13%) 

Instämmer inte alls 1 (4%) 3 (11%) 4 (8%) 

    

Sjukgymnaster har kompe-

tens att undersöka och 

bedöma patienter utan 

remiss från läkare? 

   

 

 

Instämmer helt 21 (87%) 25 (89%) 46 (88%) 

Instämmer delvis 3 (12%) 3 (11%) 6 (11%) 

Vet ej/obestämd 0 0 0 

Instämmer inte 0 0 0 

Instämmer inte alls 0 0 0 

    

Jag upplever att min status 

som sjukgymnast har höjts 

efter att remissfrihet in-

förts? 

   

Instämmer helt 4 (17%) 4 (14%) 8 (15%) 

Instämmer delvis 8 (33%) 10 (36%) 18 (35%) 

Vet ej/obestämd  8 (33%) 9 (32%) 17 (33%) 

Instämmer inte 3 (12%) 4 (14%) 7 (13%) 

Instämmer inte alls 1 (4%) 1 (4%) 2 (4%) 

    

Jag upplever fler nöjda 

patienter nu jämfört med 

innan remissfrihet. 

   

Instämmer helt 11 (46%) 14 (50%) 25 (48%) 

Instämmer delvis 7 (29%) 9 (32%) 16 (31%) 

Vet ej/obestämd 5 (21%) 5 (18%) 10 (19%) 

Instämmer inte 1 (4%) 0 1 (2%) 

Instämmer inte alls 0 0 0 
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Privat och offentlig verksamhet 

 

Tjugofyra procent av de som arbetar inom den offentliga sektorn instämde helt/ delvis att 

stressen hade ökat och 16% angav svarsalternativet obestämda jämfört med privata sektorn 

där ingen hade svarat att de märkt av någon stressökning. Inom den offentliga sektorn kunde 

51% bland deltagarna jämfört med den privata sektorns 12% instämma helt i att de fått ett 

större ansvar nu än innan remissfriheten infördes. Alla inom privat sektor instämde helt i frå-

gan att sjukgymnaster hade tillräcklig kompetens att bedöma patienter utan remiss från läkare. 

I den offentliga sektorn hade 14% svarat att de instämde delvis i påståendet. I den offentliga 

sektorn ansåg 51% att statusen i yrket ökat jämfört med innan remissfriheten infördes. Femtio 

procent av alla i den privata sektorn vet inte eller är obestämda inför frågan. Bland sjukgym-

nasterna som arbetade i offentlig sektor upplevde 81% fler nöjda patienter nu jämfört med 

innan remissfriheten infördes. På samma påstående var 37% inom den privata sektorn obe-

stämda/ovetandes (Tab. 3). 

Tab 3. Svarsfrekvens inom gruppen privata sektorn respektive offentliga sektorn vad gäller stress, ansvar, kompetens  

och status efter  remissfrihetens införande.. N=51 (1 internt bortfall). Antal (%) 

  Privat 

n=8 

Offfentlig 

n=43 

Gruppen totalt 

n=51 

Jag upplever att stressen i 

jobbet har ökat jämfört med 

innan remissfriheten 

   

Instämmer helt 0 2 (5%) 2 (4%) 

Instämmer delvis  0 8 (19%) 8 (16%) 

Vet ej/obestämd 0 7 (16%) 7 (14%) 

Instämmer inte 3 (37%) 14 (33%) 17 (33%) 

Instämmer inte alls 5 (62%) 12 (28%) 17 (33%) 

    

Jag upplever större ansvar 

nu jämfört med innan 

remissfriheten 

   

Instämmer helt 1 (12%) 22 (51%) 23 (45%) 

Instämmer delvis  4 (50%) 10 (23%) 14 (27%) 

Vet ej/obestämd 1 (12%) 2 (5%) 3 (6%) 

Instämmer inte 1 (12%) 6 (14%) 7 (14%) 

Instämmer inte alls 1 (12%) 3 (7%) 4 (8%) 

    

Sjukgymnaster har kompe-

tens att undersöka och 

bedöma patienter utan 

remiss från läkare? 

   

 

 

Instämmer helt 8 (100%) 37 (86%) 45 (88%) 

Instämmer delvis 0 6 (14%) 6 (12%) 

Vet ej/ Obestämd 0 0  

Instämmer inte 0 0  

Instämmer inte alls 0 0  
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Jag upplever att min status 

som sjukgymnast har höjts 

efter att remissfrihet in-

förts? 

   

Instämmer helt 2 (25%) 6 (14%) 8 (16%) 

Insrämmer delvis 1 (12%) 16 (37%) 17 (33%) 

Vet ej/ Obestämd  4 (50%) 13 (30%) 17 (33%) 

Instämmer inte 1 (12%) 6 (14%) 7 (14%) 

Instämmer inte alls 0 2 (5%) 2 (4%) 

    

Jag upplever fler nöjda 

patienter nu jämfört med 

innan remissfrihet. 

   

Instämmer helt 4 (50%) 20 (46%) 24 (47%) 

Instämmer delvis 1 (12%) 15 (35%) 16 (31%) 

Vet ej/ Obestämd 3 (37%) 7 (16%) 10 (20%) 

Instämmer inte 0 1 (2%) 1 (2%) 

Instämmer inte alls 0 0 0 

    

 

Öppna frågor 

 

Vad anser Du om remissfriheten?  

Positivt 

En effekt av remissfriheten var enligt sjukgymnasterna mer motiverade och aktiva patienter 

nu samt att patienterna får ett snabbare omhändertagande. 

 

 ”Snabbare omhändertagande, minskade köer. Pat motivation och medverkan i kontakten med 

sjukgymnast.”  

 

Några beskrev även att läkartider frigörs samt att patienterna kommer till rätt vårdnivå direkt.  

 

”Behöver ej besök hos läkare för att sedan komma till sjg. Jag tror att vi sjg många gånger har 

mer åtgärder att ta till för att pat ska tillfriskna. Träning, ergonomi, smärtlindring osv. jämfört 

med läkare.” 

 

 

Negativt 

De flesta negativa kommentarerna beskrev att trots deras ökade ansvarsområde var lönebilden 

oförändrad. 

 

”Tyvärr syns inte vårt ökade ansvarsområde i börsen.”  

 

Några beskrev även att samarbetet med läkarna försämrats. 
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”Att flera läkare har svårt att arbeta i ett platt organiserat team som krävs ex vid svåra smärt 

patienter.”  

 

Ett fåtal har även beskrivit att patienter som söker remissfritt kan bli placerade före i väntelis-

tan än de patienter som kommer på remiss från läkare. 

 

 ”Att de pat som ringer har en tendens att komma före i kön jämfört med de som har remiss 

och finns på väntelistan.”  

 

Ytterligare en negativ aspekt som framkom var att sjukgymnasterna inte har befogenhet att 

själva sjukskriva patienter eller att remittera vidare patienter till röntgen. Detta resulterar i att 

det ändå krävs läkarkontakt för vissa patienter. 

 

 ”Att de ändå måste uppsöka läkare för ev. remiss, medicinering och sjukskrivning.” 

   

Diskussion 

 

 

Metoddiskussion 

 

En egenkonstruerad enkät användes eftersom någon tidigare enkät i detta ämne inte gått att 

finna. För vår forskningsfråga hade även en intervjustudie kunnat genomföras men till denna 

studie valdes en enkät. Att en enkätstudie valdes berodde på att få ett större urval. Svagheter 

med studien är att enkäten inte är validitets eller reliabilitetstestad samt att ingen pilotstudie 

av enkäten genomfördes (Ejlertsson, 1996). På grund av få interna bortfall kan enkäten even-

tuellt ses som lätt att fylla i samt att deltagarna förstod frågorna. Enkäten bestod mest av slut-

na frågor och påståenden men då det var av vikt att veta vad sjukgymnasterna tyckte om re-

missfriheten användes även två öppna frågor där deltagarna fick möjlighet att själva skriva 

vad de ansåg positivt och negativt om remissfriheten. Öppna frågor kan vara bra för författar-

na när man ska tolka och analysera det insamlade materialet för att få mer förståelse för delta-

garnas tankesätt. Ibland kan en öppen fråga vara ett sätt att ”avreagera” sig på men även de 

svaren kan vara av intresse (Trost, 2007). Att det användes en negativt laddad öppen fråga i 

enkäten i denna studie styrdes av att få fram negativa aspekter som upplevdes om remissfrihe-

ten. Detta för att få värdefulla synpunkter och information om vad sjukgymnasterna upplever. 
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Det kan även upplevas positivt av deltagaren som svarat på de tidigare slutna frågorna att få 

avsluta med ett svarsalternativ de själva får kommentera. Att få öppna frågor användes berod-

de på att det ofta kan bli ett stort bortfall på dessa frågor samt att det kan vara svårt att tolka 

innebörden av vad deltagarna skrivit. Det kan även vara tidsödande för författarna att bearbeta 

sådant material (Trost, 2007).  

 

I enkäten ingick påståenden där den svarande skulle ta ställning till i vilken utsträckning 

han/hon höll med. Fem svarsalternativ valdes att tas med i enkäten på grund av att deltagarna 

snabbt tröttnar och kanske bara svarar på måfå om det finns för många svarsalternativ. Svarar 

deltagarna på måfå blir resultatet ej tillförlitligt (Trost, 2007).  

 

För att få bästa möjliga svarsfrekvens kan det ha varit lämpligast att dela ut enkäterna person-

ligen till varje verksamhet. På grund av ett högt bortfall bland de privata sjukgymnasterna kan 

det diskuteras om en personlig utdelning av enkäterna hade kunnat bidra till en bättre svars-

frekvens. Eftersom att svarsfrekvensen från offentliga verksamheter var mycket bra så var det 

kanske inte tillvägagångssättet utan på brist av intresse hos de privata deltagarna. En orsak till 

detta möjliga ointresse skulle kunna vara att remissfriheten inte inneburit någon större föränd-

ring för de privata verksamheterna. Då det inte var möjligt att personligen uppsöka alla verk-

samheter på grund av stora geografiska avstånd ringdes varje verksamhet upp för att höra de-

ras intresse av att delta i studien. På varje verksamhet kontaktades en sjukgymnast som fick 

ansvaret för enkäterna. Detta gjordes för att eventuellt fler personer skulle fylla i enkäten om 

det fanns en ansvarig på arbetsplatsen som kunde informera om och dela ut enkäten. Den an-

svarige fick även ansvaret för att skicka tillbaka enkäterna till oss. 

 

I varje kuvert med enkäter som skickades ut fanns ett eller flera svarskuvert så de kunde 

skicka tillbaka enkäterna fritt från porto. Detta tillämpades för att få en högre svarsfrekvens. 

För en ännu bättre svarsfrekvens skulle kanske ett påminnelsebrev ha skickats ut till de verk-

samheter som inte svarade. Att något påminnelsebrev inte skickades ut berodde på att någon 

kodning av enkäterna inte genomfördes.  
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka sjukgymnasters erfarenhet av remissfriheten. Efter drygt 

två år av remissfrihet till sjukgymnast inom Norrbottens läns landsting är ungefär tre fjärdede-

lar av patienterna, inom de upptagningsområden som de studerade verksamheterna täcker, 

som idag besöker sjukgymnast utan läkarremiss. Dessutom har antalet remisser från läkarna 

minskat och nästan hälften av sjukgymnasterna anger att läkarna uttrycker en positiv föränd-

ring i arbetsbelastningen efter att remissfritt besök till sjukgymnast införts. Studier av Leem-

rijse et al. 2008 och Holdsworth et al. 2008 fann också att läkarna upplevde en minskad ar-

betsbelastning.  

 

En negativ aspekt som framkommit i kommentarerna i studien är att patienter som kommer 

remissfritt kan bli placerade i väntelistan före de patienter som kommer på remiss. En möjlig 

orsak till detta skulle kunna vara att patienter med lindrigare besvär söker sig direkt till sjuk-

gymnast medan de personer med större besvär söker sig till läkare i första hand för att sedan 

bli remitterad till sjukgymnast (Holdsworth & Webster 2004; Holdsworth, Webster & McFa-

dyen, 2006). När patienterna blir remitterade följer en hel del administrativt arbete vilket kan 

förlänga tiden innan patienten kommer i kontakt med sjukgymnast (Holdsworth et al. 2006). 

Denna förlängda tid innan sjukgymnastisk behandling skulle kunna påverka patientens besvär 

negativt då patientens besvär kan bli kroniska samt att det skulle behövas fler behandlingstill-

fällen.  

 

Att så stor andel som 73% sökte remissfritt kan betyda att en stor andel av befolkningen i 

Norrbotten är medvetna om denna tillgänglighet. Det framkom även i en studie av Webster et 

al. (2008) att de som sökte sjukgymnast remissfritt var de med mest kunskap om sjukgymnas-

tik och om vilken instans de skulle söka sig till beroende på sina problem.  

 

En stor andel av både männen och kvinnorna och de med lång yrkeserfarenhet anser att infö-

randet av remissfrihet inte har skapat någon ökad stress i arbetet. Däremot anser en fjärdedel 

av offentligt anställda att stressen ökat jämfört med noll procent bland anställda inom privat 

verksamhet. Att upplevelsen av stress skiljer sig mellan de som är offentlig anställda jämfört 

med privat anställda skulle kunna bero på att de privata sjukgymnasternas arbetsformer inte 

förändrats i samma utsträckning som för de sjukgymnaster som arbetar på vårdcentraler. Vad 

denna stressökning skulle kunna bero på är kanske den personliga stressen i att arbeta som 
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första instans. Resultatet i studien visar på en antydan till att sjukgymnaster som arbetar inom 

offentlig verksamhet ”tvekar” på sin kompetens, vilket kan skapa stress, då fjorton pro-

cent ”instämde delvis” med påståendet att sjukgymnasten har kompetens för att undersöka 

och behandla utan läkarremiss jämfört med noll procent bland de inom privat verksamhet, där 

samtliga svarade ”instämmer helt” med påståendet. Det har visats i en studie av Holdsworth et 

al. (2008) att ungefär 5% av sjukgymnasterna var mycket obekväma med att arbeta som första 

instans eftersom de upplevde att de inte hade den kompetens som krävs för denna arbetsform. 

Motsatt resultat fann Fergusson (1999) i en studie som visade att 86% av sjukgymnasterna 

kände sig säkra när det gäller bedömning och behandling av patienter som kom utan läkarre-

miss. En annan faktor som kan skapa stress är otillräcklig yrkeserfarenhet. I en studie (Arp & 

Nilsson, 2009) där man studerade operationssjuksköterskor visade att otillräcklig erfarenhet 

kunde skapa en känsla av otrygghet och stress. Resultatet i studien visade dock att stor andel 

bland dem som arbetat mellan 0- 15 år likväl som de som arbetat mer är 15 år, över 60 % re-

spektive grupp, upplevde ingen ökad stress efter införandet av remissfrihet. 

 

Tre fjärdedelar av alla sjukgymnaster upplevde att remissfrihet inneburit ett ökat ansvar.  

Männen upplever till högre grad än kvinnorna att ansvaret ökat. Detsamma gällde för sjuk-

gymnaster inom offentlig sektor, de instämde i större utsträckning än de inom privat verk-

samhet helt i att ansvaret ökat efter remissfriheten. Den generella åsikten bland vårdgivare 

inom den privata sektorn är att man upplever sig ha mer ansvar (Melén & Gondesen, 2009; 

Boyne, 2002). Inom den offentliga verksamheten styrs verksamhetens mål genom politiska 

beslut vilket kan göra det svårare för anställda att kunna påverka (Boyne, 2002). Inom den 

privata verksamheten hade de anställda mer möjlighet att påverka och att ta egna initiativ, 

kortare beslutsvägar och mindre administrativt arbete (Melén & Gondesen, 2009).  

 

Att högre andel män än kvinnor upplever att statusen ökat kan bero på att männen fokuserar 

mer på sig själva och vårdteamet medans kvinnan har mer fokus på patienten (Öhman & 

Hägg, 1998). En annan förklaring till detta resultat kan man kanske härleda till historien, det 

att det var endast män med hög status i samhället som fick utbilda sig till sjukgymnast (Ottos-

son, 2007). En annan orsak till denna skillnad mellan män och kvinnor kan vara självförtro-

endeskillnaderna mellan de olika könen där det har visat sig att männen har bättre självförtro-

ende och högre tro på sig själva än kvinnorna (Trew & Kremer, 1998; Magnusson, 2002). 
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Resultatet i studien visade också att bland de offentligt anställda var det fler som ansåg att 

statusen hade blivit högre jämfört bland de inom privat verksamhet. Anmärkningsvärt är att 

det, i båda grupperna, dock något högre bland de privat anställda 50 % jämfört med 30 %, är 

stor andel som svara vet ej/obestämd om statusen har blivit högre. Lön är, ur ett samhällsper-

spektiv, starkt kopplat till status (Ulfsdotter-Eriksson, 2006). Bland kommentarerna i de öpp-

na frågorna framkom just detta att remissfrihet inte hade gett någon löneförhöjning. Detta kan 

förklara ”obeslutsamheten” som förekom bland sjukgymnasterna, oavsett vilken verksamhet 

man än arbetade inom.  

 

Resultatet i studien visade att majoriteten av sjukgymnasterna upplevde fler nöjda patienter nu 

jämfört med innan remissfriheten. En effekt av remissfriheten var enligt sjukgymnasterna mer 

motiverade och aktiva patienter. Det fanns en skillnad mellan privat och offentlig sektor där 

offentlig sektor upplevde fler nöjda patienter än den privata sektorn. Det finns ett antal studier 

som visar på en hög tillfredställelse bland patienter att söka remissfritt. Nilsson-Waara och 

Nilsson-Waara (2007) visade i sin studie att 99% av patienterna var nöjda med att kunna söka 

remissfritt till sjukgymnast. Detta visar att sjukgymnasternas upplevelse av nöjda patienter 

stämmer överens med patienternas egna upplevelser. Skillnaden mellan privat och offentlig 

sektor skulle kunna bero på att inom den privata sektorn har man alltid behövt vara mån om 

att patienterna ska vara nöjda på grund av en vinstbärande verksamhet.   

 

För att få ett mer tillförlitligt resultat bör en större studie genomföras. Det finns även intresse 

av att göra en jämförande studie mellan offentlig och privat verksamhet för att klargöra skill-

naderna. 
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Konklusion 

 

 

Ingen stor skillnad i grupperna man/ kvinna och antalet verksamma år kan ses angående stress, 

ansvar, status och nöjda patienter. Däremot visar resultatet på en skillnad i gruppen offent-

lig/privat verksamhet då offentliga upplever högre stress-, ansvar- och statusnivå. Alla sjuk-

gymnaster upplever fler antal nöjda patienter och att sjukgymnasterna har tillräcklig kompe-

tens för att arbeta som första instans. 
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

 

I Sverige krävs nu mer ingen remiss av läkare för att besöka sjukgymnast. Sedan juli 2009 är 

remisstvånget avskaffat i hela Sverige. I andra europeiska länder har remisstvånget försvunnit 

tidigare. Enligt studier i England och Nederländerna har det framkommit både positiva och 

negativa synpunkter från både sjukgymnaster och patienter gällande den nuvarande remissfri-

heten. Syftet med denna studie är att undersöka sjukgymnasters erfarenhet av remissfriheten. 

 

Om du väljer att delta får du besvara en enkät som medföljer i detta brev. Enkäten tar ca 10 

min att fylla i. För att få delta i studien så ska du ha jobbat minst 6 mån med remissfrihet. Du 

är anonym och enkäten kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att dina uppgifter 

endast kommer att hanteras av oss. Genom att fylla i enkäten så godkänner du din medverkan 

i studien.  

 

Studien kommer att finnas tillgänglig och publiceras via Luleå tekniska universitets hemsida  

http://epubl.ltu.se 

 

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

 

 

 

 

Caroline Göransson: cargor-7@student.ltu.se  0768688644 

 

 

 

 

 

Elin Bostedt: elibos-7@student.ltu.se  0731817823 

 

 

 

 

Handledare  

Irene Vikman, universitetsadjunkt, leg. Sjukgymnast 

Irene.vikman@ltu.se

mailto:cargor-7@student.ltu.se
mailto:elibos-7@student.ltu.se
http://epubl.ltu.se
http://epubl.ltu.se


   

 

 

 

 

 Kön:      Kvinna 

               Man 

 

 Ålder:____________ 

 

1. Inom vilken verksamhet jobbar du? (Kryssa för ett alternativ) 

    Privat verksamhet 

    Offentlig verksamhet 

   

2. Hur många år har du arbetat som sjukgymnast?  

     0-5 år 

     6-10 år 

     11-15 år 

     16-20 år 

     Mer än 20 år 

 

3. Vilken är den idag vanligaste kontaktvägen för patienter till Din klinik? (Kryssa för ETT 

alternativ) 

     via mottagningssköterska 

     genom remiss från läkare, 

     kommer direkt till sjukgymnast, - remissfritt 

     annat    _____________________________________________ 

 

4. Anser du att samarbetet mellan dig och läkarna på Din klinik har förändrats sedan remiss-

friheten? 

     nej det är som innan  

     ja det har ändrats till det bättre 

     ja det har ändrats till det sämre 

     annat     ____________________________________________ 

 

5. Har antalet remisser från läkaren förändrats efter att remissfriheten infördes?  

     nej det är som innan 

     ja det har ökat 

     ja det har minskat  

   

6. Upplever du att läkarna uttryckt att deras arbetsbelastning förändrats efter att remissfrihe-

ten infördes? 

     ja i positiv riktning 

     ja i negativ riktning 

     nej ingen skillnad 

     annat     ___________________________________________ 

 

7. Hur många patienter som kommer via remissfrihet remitterar du vidare till läkare för vida-

re undersökning tex röntgen? 

Ange ett ungefärligt antal per månad: _________ 

 



   

 

 

Nedan följer några påståenden. I vilken grad instämmer Du i dem? 

 

Kryssa för ett alternativ inom respektive påstående. 

  

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Vet ej 

/obestämd 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

Jag upplever 

att stressen i 

jobbet har 

ökat jämfört 

med innan 

remissfriheten  

 

 

 

 

 

 

          

 

 

          

 

 

           

 

 

          

Jag upplever 

att jag har ett 

större ansvar  

nu jämfört 

med innan 

remissfriheten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukgymnaster 

har kompetens 

att undersöka 

och bedöma 

patienter utan 

remiss från 

läkare? 

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

Jag upplever 

att min status 

som sjukgym-

nast har höjts 

efter att re-

missfrihet in-

förts? 

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

Jag upplever 

fler nöjda pa-

tienter nu jäm-

fört med innan 

remissfrihet 

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 



   

 

 

 

 Vad anser Du om remissfriheten? 

Motivera ditt svar nedan: 

 

Jag ser positivt på  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Jag ser negativt på  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

TACK FÖR ER MEDVERKAN 

 

 

 

 

 


