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❙ ❙ En stor del av samarbetet mellan olika vårdgivare och vård-
nivåer sker med hjälp av remissen som arbetsinstrument och
informationsbärare. Remissen är viktig för planering och
styrning av såväl den enskilde patientens vårdförlopp som de
involverade enheternas verksamhet. En god administration
och effektiva rutiner för hantering av remisser är därför av
stor vikt för väntetider, patientgenomströmning och vårdkva-
litet.

Sedan ett par år tillbaka pågår projektet »Väntetider i Vår-
den«, ett samverkansprojekt mellan staten och landstingen i
regi av Landstingsförbundet (www.lf.se/vantetider). Målsätt-
ningen är att utveckla system för uppföljning av vårdens till-
gänglighet. Ett led i detta är att fördjupa kunskaperna om vän-
tetidernas längd, köernas omfattning och dessas konsekven-
ser för patienterna. 

Föreliggande studie av hur remisser till ortopedisk specia-
listsjukvård hanteras är ett delprojekt i Väntetider i Vårdens
arbete för att förbättra hälso- och sjukvårdens möjligheter att
motsvara befolkningens förväntningar om en god och till-
gänglig vård. 

I studien har den referensgrupp för ortopedi som finns
inom projektet medverkat. 

I gruppen ingår Olof Johnell (Universitetssjukhuset MAS,
Malmö), Sylvia Resch (Blekingesjukhuset, Karlskrona), Staf-
fan Hellberg (Vrinnevisjukhuset, Norrköping), Thomas Dolk
(Regionsjukhuset i Örebro), Olle Nilsson (Akademiska sjuk-
huset, Uppsala), Bengt Malmqvist (Länssjukhuset Gäv-
le–Sandviken, Gävle) samt Margareta Rödén (Sundsvalls
sjukhus).

Syfte
Studiens syfte var att uppmärksamma remissprioritering och
dess betydelse för väntetiderna till ortopedisk specialistmot-
tagning. 

Detta gjordes genom att 
– kartlägga vilka system och rutiner för hantering av inkom-

mande remisser som för närvarande förekommer inom den
ortopediska vården i Sverige, och 

– kartlägga i vilken utsträckning det mellan remissgranska-
re vid ortopediska enheter förekommer skillnader i be-
dömning och prioritering av identiska remisser. 

De viktigaste frågeställningarna var: 
– Hur stor är samstämmigheten mellan olika bedömare av

samma remiss?
– Påverkar en lång väntetid generellt sett remissbedömning-

arna? 
– Påverkar förekomsten av specialsektion?
– Påverkar sjukhusets storlek?

I denna artikel presenteras endast de resultat som avser be-
dömning och prioritering av identiska remisser. Hela studien
har redovisats i en rapport från Landstingsförbundet [1].

Material och metod
Enkät med typfallsremisser
En enkät med 15 typfallsremisser, formulerade med avsikt att
täcka in flertalet ortopediska »typpatienter«, skickades till
verksamhetscheferna på landets ortopediska enheter (Tabell
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Tabell I. 15 simulerade typfallsremisser.

Fall Problem Remisstext Tänkbar ortopedisk åtgärd1

1 2 Lättare höftartros 55-årig tidigare frisk man. Smärtor två år vänster ljumske efter Ej aktuell för proteskirurgi.
promenader 5–10 km. Ingen nattlig värk. Ingen medicinering. Lätt 
inskränkt rotation i höften. Ingen hälta. Röntgen visar incipient artros.

2 2 Ospecifika fotsmärtor 60-årig tidigare frisk kvinna med mångåriga smärtor i bägge fram- Sannolikt ej aktuell för operativ
fötterna vid gående och stående. Breddökad framfot och palpabel åtgärd. Förstahandsbehandling
ömhet under metatarsal huvud II–IV. är avlastande fotbädd.

3 Diabetisk »sårfot« 75-årig kvinna med insulinbehandlad diabetes sedan många år. Behöver ortopediska sko-
Infekterade småsår dorsalt på småtårna. Lätt svullen och röd- åtgärder och sannolikt cirkula-
cyanotisk. Inga smärtor. Ingen palpatorisk puls på fotryggen. tionsutredning.

4 2 Återkommande rygg- 35-årig man med recidiverande lumbagoattacker sedan många år Osannolikt med specialut-
skottsattacker med utan utstrålning i benen. Periodvis stora besvär men för närvarande redning eller operation.
besvärsfria perioder besvärsfri. Neurologiskt utan anmärkning. Lasegue negativ.

5 Lättare artros 50-årig kvinna med belastningssmärtor mediala ledspringan höger För närvarande räcker det 
knä nästan vid varje steg. Ömhet mediala ledspringan. Ingen hydrops. troligen med konservativ be-
Fullt rörelseomfång. Röntgen visar antydd artros medialt. Arbetar fullt. handling/exspektans.

6 Ansträngningsrelate- 22-årig kvinnlig maratonlöpare. Smärtor runt bägge knäskålarna vid Osannolikt med ortopedisk 
terade ospecifika träning. Normalt knästatus. Normal röntgen. specialiståtgärd.
knäsmärtor

7 2 Misstanke om dege- 30-årig rörmokare med mediala knäsmärtor i samband med huk- Tänkbart artroskopifall.
nerativ meniskskada sittande. I övriga sammanhang besvärsfri. Knästatus normalt förutom

smärtor vid mediala ledspringan. Sjukskriven sedan tre månader,
då han måste sitta på huk i arbetet.

8 2 Stor misstanke om 13-årig pojke med smärtor i vänster ljumske och hälta sedan fem Omedelbar röntgen.
höftfyseolys veckor. Röntgen ej gjord.

9 Vanliga yrkesrelaterade 40-årig målare med smärtor i höger axel i samband med arbete över Tveksamt fall för åtgärd.
axelbesvär axelhöjd, ej annars. Ömmar över acromion. God rörlighet i axeln med

smärtor i abduktorn mot motstånd. Ej sjukskriven. Röntgen u a.

10 Grav knäartros 80-årig kvinna med svåra belastningssmärtor i höger knä vid varje Sannolikt protesfall.
steg. Nattlig värk. Analgetika hjälper ej. Grav felställning i varus
och instabilitet. Röntgen visar grav artros.

11 2 Karpaltunnelsyndrom 40-årig kvinna med tre månaders domningar och värk nattetid i Troligen poliklinisk operation.
pekfinger och tumme. Dagtid mindre besvär. Tinells och volara
provokationstestet positivt. Nedsatt beröringssensibilitet inom
medianusgebitet.

12 2 Stenoserande tendo- 35-årig diabetiker med upphaknings- och låsningsfenomen av höger Troligen poliklinisk operation.
vaginit, s k triggerfinger pekfinger. Palpabel ömmande knuta i vola. Sjukskriven från

monteringsarbete sedan två månader.

13 2 Misstanke om diskbråck 40-årig man med lumbago-ischias och S I-syndrom sedan två veckor. För tillfället ej aktuell för ut-
med kort sjukhistoria Uppegående, och analgetika lindrar ganska bra. Sjukskriven. redning eller operation.

14 2 Misstänkt ryggmärgs- 80-årig man med känd prostatacancer. Sedan tre veckor domnings- Akut utredningsfall.
kompression av prosta- känsla i bägge benen och gångsvårigheter.
tacancermetastaser

15 Halsryggsbesvär med 45-årig kvinna med mångåriga nackbesvär efter pisksnärtskada. Sällan operationsfall. Hand-
utstrålning i armen Nu förvärrad med sedan tre veckor tillkommen domningskänsla i läggs inte sällan av andra

höger hand och arm. Reflexer och grov kraft ua. Nedsatt berörings- specialiteter än ortopeder.
sensibilitet ringfinger och lillfinger.

1 De tänkbara ortopediska åtgärderna har formulerats av den referensgrupp för ortopedi som finns knuten till studien. 2 Dessa fall tas även upp i texten.

Tabell II. Prioriteringsalternativ för simulerade remisser.

Tidsprioritet till mottagning Övriga alternativ

Operation Inom Inom Inom Inom Längre än Remissen Kompletterande
direkt 1 vecka 1 månad 3 månader 6 månader 6 månader returneras upplysningar
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Figur 1. Bedömning av nio typfallsremisser 
till ortopedmottagning. Procentuell fördelning
av valda prioriteringsgrupper. 
För patientdata se Tabell I.
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I) för vidare befordran till enhetens alla ordinarie remiss-
granskare.

I enkäten fick remissgranskarna tillgång endast till remiss-
texten. De ombads där bedöma varje simulerad remiss som
om det vore en verklig remiss och därefter välja ett av åtta
möjliga prioriteringsalternativ (Tabell II). Prioriteringen gäll-
de inom vilken tid patienten skulle tas emot för ett första mot-
tagningsbesök.

Vissa ortopediska enheter har specialsektoriserade verk-
samheter, t ex en speciell sektion för ryggkirurgi eller hand-
kirurgi. Remissgranskare verksamma vid en sådan sektion
ombads endast bedöma och prioritera de typfall som normalt
hanteras där.

I anslutning till de simulerade remisserna fanns en kort för-
klaring till vissa av prioriteringsalternativen. Där förklarades
att »operation direkt« innebar att läkaren förutsattes träffa pa-
tienten före ingreppet och att patienten enligt tidigare insänd
hälsodeklaration skulle vara frisk. Vid retur av remiss förut-
sattes att detta skedde med ett hövligt och informativt svar in-
nehållande information om alternativa åtgärder för patienten
och en förklaring till varför specialistläkaren inte ansåg att pa-
tienten behövde komma till ortopedmottagningen. 

Begäran om kompletterande upplysningar innebar att re-
missgranskaren inte ansåg det vara möjligt att ta ställning till
remissen utan ytterligare upplysningar. Remissgranskaren
fick i fritext ange vilka kompletterande upplysningar som be-
hövdes. För varje simulerad remiss fanns utrymme att skriva
en allmän kommentar.

Uppgifter om antal ortopediska enheter i landet erhölls en-
ligt förteckning från Svensk ortopedisk förening (SOF).

Uppgifter om enheternas förväntade väntetider (längsta
förväntade väntetid för patienter utan förtur) hämtades från
Landstingsförbundets väntetidsdatabas (i maj 2000). Utifrån
detta material beräknades percentiler. Kortare väntetider de-
finierades som väntetider under 25:e percentilen (lika med el-
ler kortare än fyra månader), längre väntetider låg över 75:e
percentilen (elva månader eller längre).

Enheter med få specialsektoriserade mottagningar defini-
erades som de med upp till två sektioner; enheter med många
specialsektoriserade mottagningar definierades som de med
mellan sex och nio sektioner.

De inkomna enkäterna kodades och bearbetades med hjälp
av statistikprogrammet SPSS. Analys av data gjordes i form
av frekvensfördelningar och korstabuleringar.

Svarsfrekvens och bortfall
Eftersom det inte finns någon uppgift om det totala antalet re-
missgranskare i landet är det omöjligt att beräkna svarsfre-

kvensen. Totalt inkom emellertid remissenkäter från 232 re-
missgranskare, verksamma vid 58 av de 62 enheter som er-
höll enkäter. Antalet svar för varje typfallsremiss varierade
mellan 177 och 186. Anledningen till att en remiss inte blev
bedömd var antingen att remissen inte var aktuell för remiss-
granskaren eller att remissgranskaren inte brydde sig om att
svara.

❙ ❙ Resultat
Vi har valt ut nio av de 15 typfallsremisserna för presentation
(Figur 1). De illustrerar tydligt såväl fall där det inte förelåg
någon skillnad mellan remissgranskarnas prioriteringsbe-
dömningar som fall där det var stor skillnad.

Samstämmighet mellan olika bedömare av samma remiss
Fall 1 var en man med lättare höftartros, fall 2 en kvinna med
ospecifika fotsmärtor. Gemensamt för dessa relativt vanligt
förekommande ortopedpatienter var dels att svaren fördelade
sig på många olika prioriteringsalternativ, dels att det inte
fanns något alternativ som klart dominerade. 

Fall 8 var en pojke med misstänkt höftfyseolys, fall 14 en
man med misstänkt ryggmärgskompression av prostatacan-
cermetastaser. I stort sett alla remissgranskare var överens om
att båda fallen krävde ett omhändertagande inom en vecka.
Samstämmigheten var också relativt god för fall 4, en man
med återkommande ryggskottsattacker men dessemellan be-
svärsfria perioder. Över hälften av remissgranskarna ansåg att
denna remiss skulle returneras.

När det gällde fall 11, en kvinna med karpaltunnelsyn-
drom, och fall 12, en diabetiker med stenoserande tendova-
ginit, s k triggerfinger, fördelade sig svaren mellan en rad oli-
ka svarskategorier. Ett stort antal remissgranskare valde
»operation direkt«, medan majoriteten av resterande granska-
re ansåg att samma fall kunde vänta mellan en och tre måna-
der på ett första mottagningsbesök.

Fall 7 (misstanke om degenerativ meniskskada), fall 12
(stenoserande tendovaginit) och fall 13 (misstanke om disk-
bråck) var patienter med olika diagnoser, men med det ge-
mensamt att de var sjukskrivna. När det gällde fall 7 och fall
12 var majoriteten av remissgranskarna överens om att dessa
patienter borde komma på ett mottagningsbesök inom en må-
nad eller snabbare, alternativt sättas upp för operation direkt.
Drygt en tredjedel av granskarna ansåg att fall 13 borde kom-
ma inom en månad, medan en tredjedel valde att returnera den
remissen.

Påverkar en lång väntetid remissbedömningarna?
Remissgranskare vid enheter med korta väntetider tendera-
de att ge patienterna kortare väntetid och returnera färre re-
misser än remissgranskare vid enheter med längre vänteti-
der (Figur 2). Av remissgranskarna vid enheter med kortare
väntetider var det drygt två tredjedelar som, i genomsnitt för
de 15 typfallen, föreslog ett omhändertagande inom tre må-
nader. 

Motsvarande uppgift för remissgranskarna vid enheter
med längre väntetider var drygt hälften. Kompletterande upp-
lysningar begärdes i samma utsträckning av enheter med kor-
tare respektive längre väntetider. 

Påverkar förekomsten av specialsektion?
En hypotes var att enheter med få specialsektoriserade mot-
tagningar har större spridning i sina prioriteringsbedömning-
ar än enheter med många specialsektoriserade mottagningar.
Tanken var att det mellan enheter med specialsektoriserade
mottagningar skulle kunna vara större konsensus som följd av
fördjupad kunskap inom respektive område. Jämförelsen
mellan remissgranskare verksamma vid enheter med få re-
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Figur 2. Prioritering av typfallsremisser. En jämförelse mellan
enheter med korta respektive längre väntetider.
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spektive många specialsektoriserade mottagningar visade
emellertid inga tydliga skillnader i prioriteringsbedömningar-
na. 

En jämförelse gjordes också av hur remissgranskare
verksamma vid enheter med respektive utan speciell rygg-
sektion prioriterade de typfall som rörde ryggpatienter (Fi-
gur 3).  Förekomsten av en specialsektion för ryggar verkar
i dessa fall inte öka samsynen avseende prioriteringsbedöm-
ningen.

Påverkar sjukhusets storlek?
Inte heller vid jämförelse mellan remissgranskare verksam-
ma vid olika sjukhuskategorier förekom några tydliga skill-
nader. För enstaka typfall fanns en tendens till att region-
sjukhus gav en högre prioritet än läns- och länsdelssjukhus
(Figur 4).

❙ ❙ Diskussion
Studien gör inga anspråk på att ta ställning till vilken priori-
tering som är rätt eller fel. Syftet har varit att studera eventu-
ella skillnader i prioriteringsbedömning av samma vårdbe-
hov. Vid tolkningen av resultaten har viss försiktighet iaktta-
gits med tanke på att en studie av det här slaget har vissa svag-
heter. Remisserna är påhittade, vilket kan innebära att remiss-

granskarna intar en mer restriktiv attityd än om de hade att ta
ställning till verkliga remisser. Vidare är remisstexterna
jämförelsevis informationsrika (de är konstruerade av en
grupp ortopeder). I vissa fall återspeglar de därför inte verk-
ligheten till fullo. Anledningen till att remisstexterna gjor-
des så tydliga var att risken för tolkningsproblem skulle mi-
nimeras.

Sammanfattningsvis visar resultatet att prioriteringsbe-
dömningarna för en majoritet av fallen skiljer sig mellan re-
missgranskare. God överensstämmelse förelåg för fall av akut
karaktär. Sämre överensstämmelse påvisades för fall med
lägre prioritet. Effekten av det senare förhållandet blir att vän-
tetiden till mottagning varierar, trots att vårdbehovet är det-
samma. 

Vidare visar resultatet att enheter med längre väntetider
ger patienterna lägre prioritet och returnerar fler remisser än
enheter med korta väntetider.

Påverkar väntetiden prioriteringen?
Remissprioritering är utan tvivel ett medicinskt ställningsta-
gande. Inom den elektiva ortopedin överväger patienter med
smärta och livskvalitetsproblem, varför prioritering inom or-
topedi egentligen kan få en annan innebörd än den som rör ex-
empelvis frågeställningar vid cancer. Tidsprioritering inom
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Figur 4. Skillnader i prioritering mellan olika sjukhuskategorier. För patientdata se Tabell I. 

Figur 3. Skillnader i prioritering mellan enheter med respektive utan speciell ryggsektion. För patientdata se Tabell I. 
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ortopedi kan mer få karaktären av en turordningslista, som up-
penbarligen bygger på vilken kösituation som råder vid re-
spektive enhet. 

Resultaten av den studie som presenterats här stödjer det-
ta påstående, då analysen visade att enheter med längre vän-
tetider gav patienterna lägre prioritet och returnerade fler re-
misser än enheter med korta väntetider. Detta medför i för-
längningen att det skapas olika definitioner av vad som räk-
nas som »ortopedspecialistfall«.

Vilka patienter skall tas om hand av ortopedspecialist?
Vissa patienter som kommer till primärvården med ortopedis-
ka besvär kanske inte i första hand är betjänta av remiss till or-
topedspecialist. Patienten i fall 2 (ospecifika fotsmärtor) är i
detta skede sannolikt inte hjälpt av vare sig kirurgi eller bi-
dragsberättigande ortopedtekniska hjälpmedel. Det hon tro-
ligtvis som första behandling behöver är avlastande inlägg,
vilka hon skulle kunna erhålla utan ortopedremiss. Generellt
gäller att det inte utgår något handikappbidrag för denna typ
av hjälpmedel, men sannolikt förekommer lokala avvikelser
från denna princip. 

Det är kanske av denna anledning som faktiskt 74 pro-
cent av remissgranskarna satte upp denna patient på vänte-
lista.

Påverkar sjukskrivningen prioriteringen?
En fråga som ofta debatteras i samband med väntetider är hur
omständigheten att en patient är sjukskriven påverkar, och
bör påverka, prioriteringsbedömningen. I de simulerade typ-
fallsremisserna var fall 7 (misstanke om degenerativ menisk-
skada), fall 12 (stenoserande tendovaginit) och fall 13 (miss-
tanke om diskbråck) sjukskrivna. Vid en jämförelse tendera-
de patienterna i fall 7 och 12 att få en högre prioritet än pati-
enten i fall 13. 

En möjlig tolkning är att patienterna i de två första fallen
är direkt lämpade för kirurgiska insatser, jämte det faktum att
ett enkelt kirurgiskt ingrepp troligen kan undanröja behovet
av sjukskrivning. 

Måste alla patienter komma till ortopedmottagning?
För fall 11 (karpaltunnelsyndrom) och fall 12 (stenoserande
tendovagit) valde ett ganska stort antal remissgranskare prio-
riteringsalternativet »operation direkt«, medan andra ansåg
att samma fall kunde vänta mellan en och sex månader före
första mottagningsbesöket. 

Detta resultat kan tolkas på flera sätt. De remissgranska-
re som högprioriterade kan ha åsikten att mottagningsbesö-
ket kan uteslutas om remissen är välskriven. I denna grupp
kan det också finnas bedömare som sätter upp patienten för
»operation direkt« därför att de vet att patienter med dessa
åkommor snabbt blir återställda genom en liten och enkel
operation. Uppfattningen hos de remissgranskare som låg-
prioriterade kan i stället vara den, att åkommorna som des-
sa patienter lider av inte är alltför allvarliga och därför kan
vänta.

Är informationen på remissen tillräcklig för bedömning?
Av alla bedömda remisser i studien blev 20 procent inte tids-
prioriterade, dvs remissgranskarna valde att inte sätta upp pa-
tienten på väntelista till mottagning. I stället återsändes remis-
serna till primärvården: 16 procent returnerades och 4 procent
skickades tillbaka med begäran om kompletterande upplys-
ningar. Det kan tyckas anmärkningsvärt att i t ex fall 12 (ste-
noserande tendovaginit) valde 4 procent av granskarna att re-
turnera remissen, medan 34 av granskarna satte upp patienten
för »operation direkt«. 

Det finns av allt att döma påtagliga skillnader i vad man

uppfattar som tillräcklig information i en remiss. Flera or-
topeder önskar uppenbarligen att röntgen alltid skall vara
gjord innan remissen skickas, medan andra tycker det är
helt onödigt, till och med inför ett operativt ingrepp. Med
tanke på väntetiden i öppenvården för en oprioriterad rönt-
genremiss, som kanske inte behövs, är detta anmärknings-
värt och torde medföra avsevärd extra väntetid för patien-
ten. 

Även andra studier pekar på problem när det gäller remiss-
hantering, bl a en studie från Eriksbergs vårdcentral i Uppsa-
la [2]. Av de 195 remisser som skickades från vårdcentralen
och som följdes upp i specialistsjukvård föranledde närmare
en tredjedel ingen åtgärd. I 5 procent av fallen hade patienter-
na avbeställt planerad åtgärd. I 63 procent av fallen fick pati-
enterna en konkret behandling eller blev föremål för vidare
utredning.

Ett annat exempel är projektet »Dalarygg« vid ortopedkli-
niken i Falun [3], där man har börjat hantera ryggremisser på
ett annat sätt än tidigare. Genom en kombination av ut-
bildningsinsatser med remissförfrågningar och dialog per te-
lefax och telefon har närmare 50 procent av de presumtiva
ryggremisserna kunnat hanteras på annat sätt än genom besök
på ortopedmottagningen.

Framtida utvecklingsarbete
Mot bakgrund av vad dessa och andra studier under senare år
har visat kan det konstateras att det finns ett stort behov av att
utveckla och förbättra remissförfarandet. Det gäller såväl
administrativa rutiner som riktlinjer för innehåll och bedöm-
ning av vårdbehov. I takt med att möjligheterna att välja vård-
givare utökas och patienterna söker vård över landstingsgrän-
serna blir det än viktigare att så långt möjligt tillämpa samma
kriterier för hur och när patienterna skall tas om hand inom
den specialiserade vården.

Ett utvecklingsarbete bör inriktas på att:

– Förbättra samverkansformerna mellan primärvård och
specialistvård, t ex genom utbildningsinsatser för primär-
vårdsläkare och utnyttjande av ny teknik för kommunika-
tion.

– Utarbeta remissmallar för de stora diagnosgrupperna. 

– Initiera en diskussion inom professionen med målsättning-
en att få en tydligare avgränsning av vad som hör till orto-
pedisk specialistvård (»vad ortopeden kan göra«) och en
mer enhetlig uppfattning om den medicinska angelägen-
hetsgraden inom området.

Samarbete
Arbetet med att utveckla remissen som verktyg för kommu-
nikation mellan vårdgivare måste givetvis ske integrerat med
andra typer av insatser för förbättrad samverkan i vården. Så-
väl de remitterande läkarna i primärvården som remissmotta-
garna på ortopedenheterna måste engageras.

Ett exempel på ett liknande utvecklingsarbete har tidigare
publicerats i Läkartidningen [4]. Genom att ta fram hjälpme-
del för läkare och sjukgymnaster i form av standardiserade
vårdprogram, rehabiliteringsplaner och utbildning har man
fått dessa grupper att samverka med samma målsättning, oav-
sett om de tillhört öppen eller sluten vård. Det har resulterat i
bl a att fler läkare i primärvården känner att de kan ställa dia-
gnos och inleda utredning och behandling av denna pati-
entgrupp. 

Vidare har det visat sig att den läkare som tar emot samtli-
ga axelremisser från länet direkt kan urskilja vilka läkare som
deltagit utvecklingsarbetet – deras remisser innehåller ade-
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kvat anamnes och status, röntgen är alltid gjord och remissva-
ret bifogat.

Samarbetsformer av detta slag kan utan tvivel förbättra
möjligheten för många patienter att få en kortare och mer
kostnadseffektiv vårdkedja. Dessutom ökar med all sannolik-
het även arbetsglädjen och kompetensen inom professionen. 
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SUMMARY

How was the referral sheet interpreted?
Questionnaire on priority assessment of patients 
referred to orthopedic surgeons 
showed great differences between reviewers

Sofia Löfvendahl, Staffan Hellberg, Marianne Hanning
Läkartidningen 2002;99:1931-9

A questionnaire containing 15 simulated referrals
for orthopedic specialist treatment was distributed
to physicians in charge of determining priority.
They were asked to consider each referral in a nor-
mal way and grade them in order of priority. The
results overall showed great divergence; units with
longer waiting lists assigned the patients lower 
priority than did units with short waiting lists. 
There is a pressing need for national guidelines in
order to improve the referral sheet as an instru-
ment of communication.
Correspondence: Sofia Löfvendahl, Landstingsförbundet,
SE-118 82 Stockholm, Sweden (sol@lf.se)

Vad är vetenskapsteori och vad kan medicinska
forskare ha för nytta av sådan teori? Den bio-
medicinska forskningen vilar på en empirisk och
positivistisk grund, men den kliniskt verksamma
läkaren ställs allt oftare inför alternativa teoribild-
ningar främst inom allmänmedicin, samhällsmedi-
cin och psykiatri. I ett försök att orientera om den
vetenskapsteoretiska diskussionen publicerade
Läkartidningen under 1999 och våren 2000 elva
artiklar om olika vetenskapsteoretiska resonemang.
Dessa har samlats i ett häfte som kan beställas
med kupongen nedan.

Priset är 70 kronor 

Vetenskapsteori
Varför hoppar grodan?

Beställer härmed...................ex 
av ”Vetenskapsteori”

..................................................................................
namn

..................................................................................
adress

..................................................................................
postnummer

..................................................................................
postadress

Insändes till Läkartidningen
Box 5603 
114 86  Stockholm

Faxnummer: 08-20 74 35

www.lakartidningen.se 
under särtryck, böcker

Särtryck


