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Sammanfattning 

Introduktion: Vid remittering av patienter från exempelvis primärvården till den 

specialiserade vården har remittenten ansvaret att sortera ut relevant information ur 

patienthistoriken och vidarebefordra detta till mottagaren. Tidigare studier har visat att 

informationen ofta är otillräcklig i remisser. En studie gällande behandling av lateral 

epikondylit sökte patienter för medverkan och information om detta delgavs vid två tillfällen. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om den förväntade nya patienttillströmningen 

tillsammans med informationen om studien för botulinumtoxinbehandling har påverkat 

remissernas innehåll av information samt om ökad total informationsmängd i en remiss leder 

till försämrad kvalitet. 

Material och metod: Retrospektiv journalstudie där 77 remisser gällande lateral epikondylit 

på handkirurgiska kliniken vid Örebro universitetssjukhus har delats in i tre grupper där de 

båda informationstillfällena har agerat avskiljare. Dessa remisser har bedömts samt poängsatts 

utefter en mall framtagen av en läkare inom området. Detta har sedan statistiskt analyserats 

med Fishers exakta test och Spearmans rangkorrelation. 

Resultat: En signifikant skillnad fanns mellan grupperna gällande information om 

sjukskrivning. De övriga analyserna resulterade ej signifikanta resultat. 

Slutsats: En signifikant skillnad mellan grupperna gällande information om sjukskrivning har 

påvisats. Andelen remisser som innehöll information var 17,6 % för grupp 1, 0 % för grupp 2 

respektive 29,3 % för grupp 3. En tydlig bakomliggande mekanism till detta saknas dock. 

Gällande information om sjukgymnastik respektive korrelationen mellan informationsmängd 

och relevant information kunde ej signifikanta resultat påvisas. Att informationstillfällena har 

haft en direkt inverkan på dessa variabler kan därmed ej fastslås. 

Nyckelord: Remisskvalitet, remissinnehåll, informationsbrist, gatekeeping. 
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1. Introduktion 

En remiss är ett kommunikationsverktyg vårdgivare emellan. Ofta remitteras patienter från 

primärvården till den specialiserade sjukvården då patienten ej kan uppnå tillfredställande 

behandling eller utredning i den förstnämnda instansen [1]. Innehållet i remissen skall vara 

tillräckligt för mottagaren att avgöra huruvida patienten skall kallas eller ej [1]. Vad som kan 

anses relevant kan variera från specialitet till specialitet och vanligtvis så är det 

primärvårdsläkaren eller motsvarandes uppgift att avgöra huruvida det är relevant eller ej vid 

skrivandet av remissen [1]. Denna process där primärvårdsläkaren tar emot information från 

patienten, värderar den, för att sedan komprimera den till information som slutligen utgör 

innehållet i en remiss, är en process som skulle kunna förklaras med hjälp av teorin om 

”gatekeeping”.  

Teorin om ”gatekeeping” används inom kommunikationsvetenskapen för att beskriva 

nyhetsflödet i massmedia från en källa (händelse eller person) via en ”gatekeeper” eller 

”portvakt” (journalist eller nyhetsankare) där informationen sorteras och komprimeras för att 

sedan tryckas eller sändas för allmänheten [2]. Den ursprungliga informationen har därmed 

anpassats i storlek och innehåll efter portvaktens tycke eller kunskap innan den når den 

slutgiltiga mottagaren. Detta ger den agerande portvakten ett ansvar att avgöra vilken 

information som passerar vidare till mottagaren [1,2]. 

Ytterligare en kommunikationsvetenskaplig applicerbar teori, som till stora delar liknar det 

linjära flödet i teorin om ”gatekeeping”, lägger till begreppet brus. Med detta menas ”allt som 

gör den avsedda signalen svårare att avkoda på korrekt sätt” [3]. Detta skulle kunna inbegripa 

felskrivningar, stavfel eller annat som tar läsarens fokus från textens budskap. I 

sammanhanget med en remiss från primärvården till specialistvården skulle ett exempel på 

brus kunna uttryckas genom en stor mängd irrelevant information som då kan tänkas ta fokus 

från den relevanta informationen. 

Applicerat på dessa teorier har primärvårdsläkaren därmed ansvaret som portvakt att sortera 

ut vilken del av all information som patienten uppger som skall vidarebefordras till 

mottagaren av remissen. Samtidigt har denne ansvar att lyfta fram information som denne 

tycker är relevant för respektive mottagare samt undvika en alltför stor mängd irrelevant 

information.  
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Denna roll som primärvårdsläkaren besitter aktualiseras då egenremisser, eller egen 

vårdbegäran, införs i allt större utsträckning i Sverige. Detta leder till att patienten utöver att 

vara ursprungskällan till informationen även placeras i rollen som portvakt i dess teoretiska 

betydelse. Effekten av detta kan ses i Region Örebro läns interna statistik över egenremisser, 

eller egen vårdbegäran. Statistiken visar att av de 1530 egenremisser under perioden första 

januari 2014 till 29 november 2015 som inkommit till de kliniker inom länet som tar emot 

egenremisser har 45 % av dessa ej lett till en kallelse alternativt hänvisats till annan klinik (se 

bilaga 1). Detta kan jämföras mot de 47000 remisser som är skrivna inom sjukvården där 15 

% av dessa ej lett till kallelse eller hänvisats till annan klinik (se bilaga 1). 

Lateral epikondylit är ett smärttillstånd utgående från handledsextensorernas ursprung vid 

armbågen och beror vanligen på grund av tunga repetitiva rörelser som framkallar en 

överbelastning i senan [4]. T§illståndet är oftast självläkande men i vissa fall ter sig tillståndet 

behandlingsresistent [4]. I sjukdomens inledningsfas sker behandlingen oftast inom 

primärvårdens regi men vid behandlingsresistens kan en handkirurgisk klinik rådfrågas 

alternativt överta behandlingen av patienten. Handkirurgiska kliniken vid Örebro 

universitetssjukhus har under en pågående studie studerat effekten av 

botulinumtoxininjektioner vid detta sjukdomstillstånd och har under denna period sökt 

patienter för deltagande. Sökningen har utförts genom ett informationsblad där information 

om studiens syfte och kriterier för att bli remitterad för deltagande ingick. Detta 

informationsblad har delgivits primärvården med tillägget att patienter med fördel kan 

remitteras till kliniken. Informationen om studiens existens och dess intresse för nya patienter 

togs även upp för allmänheten i nationell media vid ett senare tillfälle. Dessa två tillfällen har 

förväntats gett ett ökat tillflöde av denna patientgrupp. Detta tillflöde samt informationen kan 

i teorin tänkas påverka remittenten att fokusera på den information nödvändig för patientens 

eventuella deltagande i studien. Men för att bli kallade till kliniken och ingå i studien krävs att 

patienterna uppfyller vissa kriterier där två av dessa anses av kliniken vara grundvillkor för 

deltagande. Dessa består av att patienten skall ha genomgått sjukskrivning samt 

sjukgymnastik, mer specifikt stretchning samt excentrisk träning av handledens 

extensormuskulatur (se bilaga 2). I båda dessa fall utan nämnvärd förbättring. Om dessa 

kriterier ej är uppfyllda kommer patienten ej att bli aktuell för behandling vid kliniken varpå 

de återgår till remittentens vård där den ej utförda sjukgymnastiken alternativt 

sjukskrivningen får utföras. Tidigare studier har visat att otillräcklig information i en remiss är 

vanligt förekommande [1,5,6] och för att undvika att patienter kallas i onödan i detta fall, 
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vilket kan vara både kostnads- och tidsineffektivt, krävs det att remisserna innehåller 

information om huruvida patienten genomgått dessa två behandlingar eller ej. 

2.  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om den förväntade nya patienttillströmningen 

tillsammans med informationen om studien för botulinumtoxinbehandling har påverkat 

remissernas innehåll av information samt om ökad total informationsmängd i en remiss leder 

till försämrad kvalitet. 

2.1  Hypoteser 

Informationen om sjukskrivning respektive sjukgymnastik i remisserna har förändrats i 

samband med de två tillfällen då patienter till studie sökts. 

En ökad mängd total information i en remiss leder till lägre andel relevant information. 

2.2 Nollhypoteser 

Ingen skillnad i informationsmängd hos remisserna för sjukskrivning respektive 

sjukgymnastik i samband med de två tillfällena då patienter till studie sökts. 

En ökad mängd total information i en remiss leder ej till en lägre andel relevant information. 

3. Material och metod 

Denna studie är en retrospektiv journalstudie där journaler har bedömts och poängsatts. 

För att enklare kunna jämföra skillnader i information mellan remisser som inkommit före och 

efter tillfällena för information till läkare och allmänhet har remisserna delats in i tre grupper, 

en före första informationstillfället, en mellan de båda tillfällena och en efter det sista 

tillfället. Dessa grupper benämns som grupp 1 till 3, namngivna i kronologisk ordning. 

Informationen i remisserna har även kvantifierats för att underlätta jämförelse. Datumen för 

tillfällena då informationen delgavs har även undanhållits bedömaren fram till att remisserna 

hade bedömts. Detta för att minska risken för eventuell bias vid bedömningen. 

3.1 Urval 

För att en remiss skulle medräknas i denna studie krävdes det att frågeställningen endast rörde 

lateral epikondylit och ej i kombination med andra frågeställningar. Då journalsystemet inte 

tillåter sökning efter remisser har sökning på diagnoskod M77.1 (lateral epikondylit) enligt 

ICD-10-SE genomförts. Denna sökning har lett till de journaler där denna diagnoskod har 
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journalförts vid ett besök och därifrån har de inskannade remisserna kunnat öppnas och 

studeras. Tidsramen sattes till tre år, det är endast under denna period som kliniken har använt 

sig av denna diagnoskod, och därmed har journaler med diagnoskod satta mellan 2012-12-01 

till 2015-11-30 studerats. Genom detta tillvägagångssätt har 127 journaler och remisser 

studerats varav 50 stycken exkluderades då dessa innehöll frågeställningar utöver lateral 

epikondylit. Således blev det totala antalet remisser som bidragit till senare presenterad data 

77 stycken. 

Dessa har sedan delats in tre tidsgrupper där de avskiljande datumen, vilket också är datumen 

då informationen om botulinumtoxinstudien delgavs, är 20 maj 2014 respektive 22 januari 

2015. 

3.2 Värdering av remisser 

För att jämföra sjukskrivning respektive sjukgymnastik har varje remiss studerats och 

bedömts om det framgår ur remissen att dessa behandlingar var för sig utförts. Sjukskrivning 

eller liknande omskrivningar såsom ”vilat från arbete” har räknats som att informationen 

finns. Gällande sjukgymnastik kan ordet uttryckligen ha skrivits men även där godkänns 

liknande omskrivningar som indikerar att det har genomförts, exempelvis ”har fått tränings- 

och stretchövningar”.  

För att analysera sambandet mellan den totala mängden information och mängden relevant 

information har informationen i varje remiss delats in i relevant respektive irrelevant. Detta 

har gjorts utefter en mall över vilka ”faktagrupper” som skall klassas som relevanta respektive 

irrelevanta. Mallen har tagits fram av tjänstgörande läkare vid handkirurgiska kliniken vid 

Örebro universitetssjukhus.  

Relevanta faktagrupper enligt mallen: tidigare behandling (gällande nuvarande lateral 

epikondylit, exempelvis kortisoninjektioner, akupunktur och armbågsortos), medicinering 

(gällande nuvarande lateral epikondylit, exempelvis NSAID), symptom, lokalstatus (relevant 

för lateral epikondylit), duration (av nuvarande tillstånd), yrke, sjukgymnastik samt 

sjukskrivning.  

Irrelevanta faktagrupper: social situation (exempelvis hur man bor och hur många barn man 

har), övrig sjukdom (som ej påverkar bedömning av nuvarande tillstånd, exempelvis 

hypertoni och diabetes), övrig behandling (ej relaterat till lateral epikondylit, exempelvis 

tidigare operationer), övrig medicinering (ej relaterat till lateral epikondylit, exempelvis 
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blodtrycksmedicinering eller insulinbehandling), allergier, dominant hand, tidigare lateral 

epikondylit, rökning/alkohol, status (ej relaterad till lateral epikondylit). 

Varje givet fakta i remissen värderades till en av dessa grupper där varje grupp gav en poäng, 

flera fakta inom samma grupp ger därmed inte fler poäng. Ett exempel kan se ut som följande: 

”Patient som det senaste året besvärats av lateral epikondylit. Arbetar som kock och har svårt 

att utföra sina arbetsuppgifter. Har genomgått sjukgymnastik, akupunktur och erhållit två 

kortisolinjektioner under denna period utan förbättring. Patienten har sedan tidigare hypertoni 

och diabetes typ 2. Status: AT gott och opåverkat, BT 130/80. Lokalstatus arm: 

palpationsömhet över högra laterala epikondylen, smärta vid dorsalextension av handleden 

vid motstånd”. Denna anteckning skulle ge en relevant poäng för vardera grupp av duration 

(”har under senaste året”), yrke (”arbetar som kock”), sjukgymnastik, tidigare behandling 

(akupunktur och kortisolbehandling ger tillsammans endast en poäng), lokalstatus (ger totalt 

en poäng oavsett antal beskrivna tester). Detta blir sammanlagt fem relevanta poäng. De 

irrelevanta motsvarar grupperna övrig sjukdom (hypertoni och diabetes) och status 

(allmäntillstånd och blodtryck) vilket sammanlagt ger två irrelevanta poäng.  

Poängen som varje remiss erhåller ger sedan upphov till en kvot mellan total faktapoäng och 

antal relevanta faktapoäng. I exempelfallet ses fem relevanta poäng av sju poäng totalt vilket 

ger kvoten 0,71. Denna kvot kan ses som ett mått på andelen relevant fakta i denna remiss där 

1,0 motsvarar enbart relevanta fakta och 0,0 enbart irrelevanta. 

3.3 Statistik 

För att beräkna huruvida eventuella skillnader mellan grupperna gällande sjukskrivning och 

sjukgymnastik kan anses vara signifikanta har Fishers exakta test utförts. Detta på grund av att 

det förväntade urvalet i flertalet av cellerna var för litet för att utföra ett Chi2-test. Testerna 

jämförde antalet remisser där informationen ansågs finnas mellan de olika grupperna. 

Gällande sambandsanalysen mellan poängkvot och total informationsmängd analyserades 

dessa två ordinala variabler genom Spearmans rangkorrelation. Dessa tester har alla beräknats 

med hjälp av programvaran SPSS. 

3.4 Etik 

Ett antal journaler har studerats och värderats varav några av dessa inte ingick i studien på 

grund av ovan nämnda urvalskriterier. Journalsystemet begränsade dock tillgängligheten till 

anteckningar endast från handkirurgiska kliniken. Journalstudie utan vårdrelation kan anses 

vara integritetskränkande men också nödvändigt vid kvalitetsarbete inom vården. Detta 
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intrång har minimerats genom att journalsystemet endast gav tillgång till anteckningar från 

relevant klinik samt att studien utgick från remisser som är tydligt markerade i journalen 

vilket minskar risken för att överflödig information läses. Informationen som insamlats har 

endast antecknats i form av poäng för varje remiss samt datum då remissen skrevs för att 

kunna sortera dessa i grupper om tid. Dessa variabler kan ej kopplas till specifika personer 

och gällande journalstudien i sig gäller sedvanlig tystnadsplikt. 

4. Resultat 

Jämförelsen mellan de tre grupperna gällande information om sjukskrivning resulterade i en 

signifikant skillnad grupperna emellan med p=0,016 vid Fishers exakta test. Tabell 1 visar 

fördelningen mellan grupperna och andelarna av remisserna som innehöll information eller ej. 

I raderna vid namn ”% inom Grupp” tydliggörs skillnaderna mellan grupperna där exempelvis 

andelen remisser som innehåller informationen varierar mellan 17,6 %, 0 % och 29,3 %. Den 

totala andelen remisser som innehöll information om sjukskrivning var 19,5 %. 

 

För sjukgymnastiken kunde ingen signifikant (p=0,823) skillnad mellan grupperna fastslås 

med Fishers exakta test.  
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Förhållandet mellan poängkvoten och den totala mängden information visualiseras i figur 1 

där Spearmans rangkorrelation har gett en korrelationskoefficient på -0,206 (p=0,073). 

 

5. Diskussion 

Resultaten visade på en signifikant skillnad mellan de tre grupperna gällande information om 

sjukskrivning men ej en signifikant skillnad gällande information om sjukgymnastik. Andelen 
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remisser som innehöll information om sjukskrivning minskade vid det första 

informationstillfället för att sedan öka efter det andra informationstillfället. Nollhypotesen kan 

därmed förkastas i detta fall men mekanismen bakom detta mönster i resultatet är 

svårförklarat. En tänkbar mekanism skulle kunna vara att vid tillfället då information gick ut 

till allmänheten ökade antalet patienter som genomgått sjukskrivning i hopp om att nya 

metoder skulle hjälpa dem med sina besvär. Då endast informationen om sjukskrivning 

varierade är det ej möjligt att fastslå att dessa informationstillfällen skulle ha direkt inflytande 

över den information som ingår i remisserna. Dock visar resultatet att information om 

sjukskrivning i remisserna är lågt till andelen överlag, endast 19,5 % av alla remisser innehöll 

denna information. Denna i detta sammanhang vanligt förekommande informationsbrist 

stämmer med tidigare studier som visat på otillräcklig information i remisser [1,5,6]. 

Figur 1 tillsammans med korrelationskoefficienten -0,206 skulle antyda att en större mängd 

total information leder till minskad andel relevant information. Detta är dock inte signifikant 

(p=0,073) och nollhypotesen kan därför inte förkastas. Antydan i sig ligger i linje med utsatt 

hypotes men utan signifikans. Ett större urval skulle eventuellt möjliggöra ett signifikant 

resultat men detta var ej möjligt på grund av begränsningarna som sökningen via 

diagnoskoden medförde. Valet av denna sökningsmetod var dock oundvikligt då alternativet 

hade varit att gå igenom alla journaler från kliniken. Det skulle, utöver att vara mycket 

tidskrävande, inte vara etiskt försvarbart. 

Bedömningen av remissernas poängkvot genomfördes av en person vid ett tillfälle och följde 

en mall framtagen av en läkare inom aktuellt område. För att öka reliabiliteten och minska 

risken för att mänskliga faktorer spelar in skulle flera kunniga inom aktuellt område kunnat 

bidra till bedömningsmallen. Detta då olika personer eventuellt skulle använda sig av andra 

faktagrupper eller värdera dessa annorlunda. Utöver detta kan flera personer oberoende av 

varandra, lämpligen fler än en gång var, bedöma remisserna utefter framtagen mall och ett 

medelvärde av dessa användas. Detta minskar vikten av varje persons bedömning. 

Avsaknaden av detta kan ha påverkat resultatet av poängkvot i förhållande till total fakta, men 

i mindre mängd informationsinnehållet gällande sjukskrivning och sjukgymnastik då dessa i 

mindre grad kräver personlig värdering. Vidare så var personen som bedömde remisserna var 

ej medveten om datumen då information delgavs och därmed ej medveten om vilka remisser 

som ingick i vilken grupp vid tidpunkten för bedömningen. Dock så kunde datumet för varje 

remiss utläsas och på så sätt anas tillhöra den första eller sista gruppen, men definitiva datum 
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som skiljde grupperna åt var ej kända. Detta minskar risken för eventuell bias vid 

bedömningen av remisserna. 

6. Slutsats 

Denna studie har visat att andelen av remisserna med information gällande sjukskrivning har i 

samband med de två informationstillfällena förändrats, bakgrunden till detta är dock ej 

säkerställd. Övriga hypoteser renderade ej signifikanta resultat. Studien har även visat att i 

linje med andra studier är informationen i flertalet remisser inkomplett [1,5,6]. Detta leder 

tillbaka till diskussionen kring remittentens ansvar som portvakt, ansvaret att bistå mottagaren 

med tillräcklig och relevant information, vilket är viktigt ur en tids- och kostnadssynpunkt. 

Som nämnt aktualiseras detta i och med införandet av egenremisser där patienter övertar 

rollen från utbildade vårdanställda som portvakt. Detta öppnar för framtida studier gällande 

skillnader i kvalitet och innehåll mellan remisser skrivna av professionella och patienter.  
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Bilaga 1. 

Referens: Uppföljningsportalen, Region Örebro län, 11/30, 2015 

  

Uppdaterad: den 29 november 2015

Medenhet Total Kontakt Hänvisad/avvecklad Väntar

Hudklin  KGA Total antal vårdbegäran 1 033 789 80 164

Varav egen vårdbegäran 156 126 15 15

Andel % egen vårdbegäran av totalen 15,1 16,0 18,8 9,1

Andel % av egen vårdbegäran 100 80,8 9,6 9,6

Hudklin LBG Total antal vårdbegäran 1 043 797 123 123

Varav egen vårdbegäran 133 68 52 13

Andel % egen vårdbegäran av totalen 12,8 8,5 42,3 10,6

Andel % av egen vårdbegäran 100 51,1 39,1 9,8

Hudklin USÖ Total antal vårdbegäran 8 217 6 100 1 711 406

Varav egen vårdbegäran 647 249 370 28

Andel % egen vårdbegäran av totalen 7,9 4,1 21,6 6,9

Andel % av egen vårdbegäran 100 38,5 57,2 4,3

Kardiolog klin USÖ Total antal vårdbegäran 2 326 1 311 713 302

Varav egen vårdbegäran 59 14 37 8

Andel % egen vårdbegäran av totalen 2,5 1,1 5,2 2,6

Andel % av egen vårdbegäran 100 23,7 62,7 13,6

Kvinnoklin USÖ Total antal vårdbegäran 16 234 13 251 1 768 1 215

Varav egen vårdbegäran 165 112 30 23

Andel % egen vårdbegäran av totalen 1,0 0,8 1,7 1,9

Andel % av egen vårdbegäran 100 67,9 18,2 13,9

Lungklin USÖ Total antal vårdbegäran 2 914 1 544 845 525

Varav egen vårdbegäran 47 14 32 1

Andel % egen vårdbegäran av totalen 1,6 0,9 3,8 0,2

Andel % av egen vårdbegäran 100 29,8 68,1 2,1

Med Ger klin KGA Total antal vårdbegäran 3 505 2 360 498 647

Varav egen vårdbegäran 16 9 1 6

Andel % egen vårdbegäran av totalen 0,5 0,4 0,2 0,9

Andel % av egen vårdbegäran 100 56,3 6,3 37,5

Med Ger klin LBG Total antal vårdbegäran 981 747 123 111

Varav egen vårdbegäran 8 3 3 2

Andel % egen vårdbegäran av totalen 0,8 0,4 2,4 1,8

Andel % av egen vårdbegäran 100 37,5 37,5 25,0

Medicinklin USÖ Total antal vårdbegäran 9 247 5 922 1 473 1 852

Varav egen vårdbegäran 80 30 32 18

Andel % egen vårdbegäran av totalen 0,9 0,5 2,2 1,0

Andel % av egen vårdbegäran 100 37,5 40,0 22,5

Neuro klin USÖ Total antal vårdbegäran 1 798 1 301 210 287

Varav egen vårdbegäran 102 48 35 19

Andel % egen vårdbegäran av totalen 5,7 3,7 16,7 6,6

Andel % av egen vårdbegäran 100 47,1 34,3 18,6

Reuma klin USÖ Total antal vårdbegäran 1 232 807 271 154

Varav egen vårdbegäran 117 29 81 7

Andel % egen vårdbegäran av totalen 9,5 3,6 29,9 4,5

Andel % av egen vårdbegäran 100 24,8 69,2 6,0

Total Total antal vårdbegäran 48 530 34 929 7 815 5 786

Varav egen vårdbegäran 1 530 702 688 140

Andel % egen vårdbegäran av totalen 3,2 2,0 8,8 2,4

Andel % av egen vårdbegäran 100,0 45,9 45,0 9,2

Antal/andel totalt inkomna vårdbegäran varav antal/andel egen vårdbegäran



 

 

   

Bilaga 2. 

Referens: PM, handkirurgiska kliniken, Örebro universitetssjukhus, 12/31, 2015 


