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A. Patientenkät 
Sammanfattning 
En enkätundersökning genomfördes bland patienter vid mottagningen vid Arbets- och 

miljömedicin i Göteborg under 2011 som ett led i avdelningens kvalitetsarbete. Alla 

patienter som personligen besökt mottagningen och vars utredningar avslutades mellan 

1 januari och 15 september 2011, inbjöds att delta. Enkäterna som skickades hem till 

patienterna efter avslutad utredning innehöll frågor om hur man hade upplevt kontakten 

med mottagningen vad gäller bemötande, förtroende, information och väntetider.  

 

Den stora majoriteten av patienterna var nöjda med sin kontakt med samtliga 

personalkategorier på AMM när det gäller bemötande och förtroende. De flesta var 

också nöjda med informationen. Vissa patienter anser dock att informationen såväl 

under utredningens gång som vid utredningens avslut skulle behöva förbättras. Det 

fanns ingen specifik fråga om hur man upplevde väntan från nybesök till 

slutbedömning, men av kommentarerna kan utläsas att man ibland upplever att 

utredningarna tar något lång tid. När det gäller väntetider från remiss till nybesök och 

väntan i väntrummet är man överlag positiva. 
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Bakgrund och syfte 
Arbets- och miljömedicin (AMM) i Västra Götalandsregionen och Norra Halland har 

som vision att arbeta ”för ett hälsofrämjande arbetsliv och omgivningsmiljö” genom 

bland annat utredning av patienter och miljöer. Patientmottagning sker i Göteborg, 

Skövde, Borås, Uddevalla och Trollhättan (NÄL). Cirka 400 patientutredningar 

genomfördes 2011 och majoriteten av dessa, cirka 80 procent, genomfördes vid 

patientmottagningen i Göteborg.  

 
 

En enkätundersökning genomfördes vid Arbets- och miljömedicin (AMM) under 2011 

bland patienter som besökte patientmottagningen i Göteborg. Undersökningen är en del 

av kvalitetsarbetet, där systematiska kontroller av patientutredningar skall göras enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (1). I enkäten ställdes frågor om patienternas upplevelse av 

utredningen och av kontakten med AMM, vilket kan ge en grund för vidare 

utvecklingsarbete. 

 

Enkäten kan ses som ett komplement till den nationella enkät som regelbundet skickas 

ut till patienter inom Sahlgrenska universitetssjukhus under en begränsad period. (2) Då 

AMM är en liten mottagning med ett relativt lågt patientflöde krävs en längre periods 

datainsamling för att få en god bild av hur patienterna uppfattar kontakten.  
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Material och metoder 
 

Enkäter med bifogade svarskuvert skickades ut till de patienter vars utredningar 

avslutades mellan 1 januari 2011 till 15 november 2011. Det första utskicket gjordes 

11/5 till alla patienter som avslutats tidigare under året. Därefter skickades enkäterna ut 

successivt i samband med att utredningarna avslutades. Totalt 131 patienter av 200 

svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 66 %. Enkäterna var anonyma, men patienterna 

hade möjlighet att uppge sitt namn om de kunde tänka sig att bli uppringda i ett senare 

skede för att besvara fler frågor, om det skulle finnas behov av det. Av de 131 patienter 

som besvarade enkäterna uppgav 96 sina namn. En påminnelse skickades till 129 

personer, dels till dem som inte svarat och dels till dem som inte hade uppgivit sitt 

namn. I följebrevet ombads man att inte svara om man besvarat enkäten tidigare. 

Kvinnornas svarsfrekvens var något högre än männens, 27 av 35 kvinnor svarade (77 

%) och 104 av 165 män (63 %). 

   

Enkäten innehöll frågor om bemötande, förtroende, information och väntetider (se 

frågeformuläret, bilaga 1). När det gäller bemötande och förtroende fanns det separata 

frågor för respektive personalkategori. Det fanns också möjlighet att lämna egna 

kommentarer. Patienterna fick ta ställning till hur väl deras egen upplevelse av 

kontakten med mottagningen stämde med ett antal påståenden. De fick ange 

svarsalternativen: stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt och 

stämmer dåligt. Något av alternativen ej aktuellt eller vet inte fanns också med. I den 

sista frågan fick man svara på hur man upplevde kontakten med/besöket på 

mottagningen som helhet. Svarsalternativen i den frågan var mycket nöjd, ganska nöjd, 

ganska missnöjd och mycket missnöjd. Om inget annat anges redovisas de två första 

alternativen stämmer mycket bra och stämmer ganska bra, respektive mycket nöjd och 

ganska nöjd tillsammans i texten.  

 

En av de inskickade enkäterna var inte ifylld, eller saknade nästan alla uppgifter. Av de 

övriga 130 hade alla träffat en läkare. Av dessa angav 19 personer att de också träffat en 

yrkeshygieniker, vilket är färre än förväntat då det fanns 67 remisser till 

yrkeshygieniker registrerade under perioden. När det gäller receptionspersonal och 
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sjuksköterskor har 76, respektive 81 patienter besvarat någon fråga om dessa 

personalkategorier. Det är också betydligt färre än förväntat då alla bör ha träffat någon 

i receptionen och de flesta också en sköterska. Sköterskorna har registrerat 138 besök 

där någon mer omfattande åtgärd genomfördes t.ex. spirometri, metacholintest eller 

vibrametri. 

 

Under perioden hade 14 patienter remitterats till ergonom och 8 till psykolog. Av de 

som besvarade enkäten angav 11 patienter att man haft kontakt med en ergonom och 6 

med en psykolog. 

 

 
Resultat                                                                                                                                                                                                                                        

Väntetid  
Fyra procent av patienterna angav att väntetiden från det att de remitterades till det 

första läkarbesöket var mer än 3 månader. Väntetiden för att få komma till 

mottagningen uppfattades av majoriteten som acceptabel (91 procent). När det gäller 

väntetiden under besöket ansåg 97 procent att den var acceptabel. Det fanns inte med 

någon fråga i patientenkäten om hur patienten upplevde väntetiden från första besöket 

tills utredningens avslut. Att patienterna ibland upplevde att utredningen drog ut på 

tiden kan man dock utläsa av några av kommentarerna.  

Bemötande och förtroende 
Den övervägande majoriteten, 94 procent, av patienterna var mycket nöjda eller ganska 

nöjda med besöket i stort. Hela 98 procent ansåg att man fått tillräckligt med tid för 

samtal vid besöken. Mellan 83 och 100 procent ansåg att man blivit bra bemötta av de 

olika personalkategorierna (tabell 1).  

 

Förtroendet för de personer patienten hade kontakt med var också bra. Mellan 84-100 

procent av patienterna kände förtroende för den person man mött (tabell 2). 
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Tabell 1. Bemötande – Jag blev bemött på ett bra sätt av:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tabell 2. Förtroende –  Jag kände förtroende för den/de jag hade kontakt med under 
besöket, när det gällde: 
 

  

 Stämmer 
 mycket bra  
 
n (%) 

Stämmer 
ganska bra 
 
n (%) 

Stämmer dåligt/ 
mycket dåligt  
n (%) 

 
Totalt antal  
svarande 

Läkare 
 

105 (82) 20 (16) 3 (2) 128 

Sjuksköterskor 
 

69 (85) 12 (15) 0 81 

Receptionspersonal 
 
  

59 (78) 17 (22) 0 76 

Yrkeshygieniker 
 

16 (84) 3 (16) 0 19 

Ergonomer 
 
 

10 (91) 
 

1 (9) 0 11 

Psykolog 
 
 

5 (83) 0  1 (17) 6 

 Stämmer 
 mycket bra  
 
n (%) 

Stämmer 
ganska bra 
 
n (%) 

Stämmer dåligt/ 
mycket dåligt  
n (%) 

 
Totalt antal  
svarande 

Läkare 
 

99 (77) 26 (20) 4 (3) 129 

SjukSköterskor 
 

61(77) 18(23) 0 79 

Reception 
 
  

46 (70) 20 (30) 0 66 

Yrkeshygieniker 
 

15 (79) 4 (21) 0 19 

Ergonomer 
 
 

8 (73) 3 (27) 0 11 

Psykolog 
 
 

4 (67) 1 (17) 1 (17) 6 
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Information 
Hela 97 procent av patienterna upplevde informationen i kallelsen som tydlig och bra 

(tabell 3). Några patienter har haft svårt att hitta till mottagningen, men upplevde att de 

fick god hjälp att hitta när de ringde mottagningen. En patient föreslog att man skulle 

skriva in GPS-koordinatorerna i kallelsen för att lättare kunna hitta rätt.  En annan 

patient föreslog att man skickar ut en tydligare karta.  

 

De flesta, 92 procent, upplevde också att informationen inför besöket var bra.  

När det gäller informationen under utredningens gång ansåg 84 procent att den var 

tillräcklig, 12 procent ansåg inte att den var tillräcklig och fyra procent angav att man 

saknade uppfattning. Sex personer svarade inte på frågan. Av kommentarerna framgår 

att vissa patienter var osäkra på vad utredningen visade eller vad som hände under 

utredningens gång.  

 

Frågan om huruvida man hade fått information om den slutliga bedömningen av 

problemet indikerar också att informationen ibland upplevdes som bristfällig, 80 

procent ansåg sig ha fått information om slutbedömningen. När det gäller hur själva 

slutbedömningen uppfattades angav 73 procent att de var nöjda. Relativt många 

personer svarade inte på dessa bägge frågor eller svarade att man saknade uppfattning, 

16 respektive 23 personer när det gäller informationen om bedömningen respektive hur 

nöjd man var med bedömningen. 

 

Totalt 17 personer var inte nöjda med slutbedömningen och 18 var inte nöjda med 

informationen om slutbedömningen. Bland dessa var 11 personer missnöjda med såväl 

bedömningen som med informationen (tabell 4).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 146 
Modigh C, Helgesson L, Garsell G, Hagberg M. Patientenkät och remittentenkät 2011. 
 

 10 

Tabell 3. Information 

 
 

  

I vilken grad 
instämmer du i 
nedanstående 
påstående? 

Stämmer 

mycket bra 

n (%) 

Stämmer 
ganska bra 

n (%) 

Stämmer 
ganska dåligt 

n (%) 

Dåligt 

n (%) 

Vet inte 

n (%) 

Informationen i 
kallelsen till besöket 
var tydlig och bra 

94 (72) 32 (25) 1 (1) 0 3 (2) 

Jag fick tillräckligt 
med information 
inför besöket 

76 (61) 38 (31) 6 (5) 2 (2) 2 (2) 

Jag fick under 
utredningens gång 
tillräcklig 
information 

72 (58) 33 (26) 10 (8) 5 (4) 5 (4) 

Jag har fått 
information om den 
slutliga 
bedömningen av mitt 
problem 

71(58) 27 (22) 10 (8) 7 (6) 7 (6) 

Jag är nöjd med den 
slutliga 
bedömningen av mitt 
problem 

63 (51) 27 (22) 11 (9) 7 (6) 15 (12) 
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Tabell 4. Nöjd med slutlig bedömning relaterat till om man anser sig ha fått informationen 
om bedömningen (antal personer). 
 

 
 
 
 
Diskussion 
De allra flesta patienter var nöjda med sin kontakt med Arbets- och miljömedicin i 

Göteborg. Man uppfattade informationen i kallelsen som tydlig, även om den enligt ett 

par patientförslag skulle kunna kompletteras med GPS-koordinater och en bättre karta 

över mottagningens placering.  Patienterna upplevde sig också till allra största del ha 

blivit väl bemötta och kände stort förtroende för samtliga personalkategorier.  

Färre patienter än förväntat har angivit att man har haft kontakt med en yrkeshygieniker. 

Yrkeskategorin är inte så känd, vilket tillsammans med det faktum att vissa 

yrkeshygieniska patientkontakter sker via telefon, kan ha bidragit till att man från 

patienternas sida inte kom ihåg eller har förstod att man talat med en yrkeshygieniker. 

Resultatet när det gäller förtroende för och bemötande från yrkeshygienikerna ligger i 

linje med vad som rapporteras för övriga yrkeskategorier. Detta talar emot att resultatet 

skulle varit ett annat om fler av de som haft kontakt med en yrkeshygieniker också hade 

besvarat dessa frågor. 

 

Informationen – 
Jag har fått information om 
den slutliga bedömningen 
av mitt problem.  
 

Slutbedömningen – 
 Jag är nöjd med den slutliga bedömningen av mitt problem 
 

Stämmer  
mycket bra/ 
Ganska bra  

Stämmer 
Ganska dåligt/  
dåligt 

Vet inte  
 
 

Missing 
 

Totalt 
 

Ganska bra/ mycket bra 89  7 2 0 98 

Ganska dåligt /dåligt 1 11 5 0 17 

Vet inte 0 0 7 0 7 

Missing 0 0 1 8 9 

Totalt 90 18 15 8 131 
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Majoriteten av patienterna ansåg att informationen under utredningens gång var bra (84 

%), men även om så var fallet framgår av kommentarerna att det finns en osäkerhet om 

vad som hände under utredningens gång och i vissa fall också om resultatet av 

utredningen. Det finns en viss överlappning när det gäller de som var missnöjda med 

den slutliga bedömningen och de som var missnöjda med informationen om 

bedömningen. Det kan antingen indikera att man rapporterar större missnöje vad gäller 

informationen om man som patient inte är nöjd med resultatet av utredningen, men det 

kan också betyda att brister i informationen gör att patienten blir mindre nöjd med 

utredningsresultatet. I det senare fallet skulle kanske en förbättrad information kunna 

göra patienterna mer nöjda med utredningsresultatet.  

 

Undersökningen säger inget om hur patienten fick besked om utredningens resultat. Det 

kan tänkas att det är skillnad på om informationen förmedlas via brev, telefon, eller vid 

ett återbesök. Detta är en fråga som skulle kunna läggas till i enkäten vid nya 

enkätutskick. En annan fråga som kan adderas är om patienterna upplevde väntetiden 

från det första besöket tills man fick besked om utredningens resultat som acceptabel.  

 

I en patientenkätundersökning som genomfördes vid AMM i Uppsala, med ett annat 

frågebatteri, var resultaten i den mån de går att jämföra likartade (3). Patienterna hade 

en till övervägande del positiv inställning när det gällde bemötandet, men hade 

kommentarer som dels visade på viss osäkerhet om resultatet av utredningen och dels 

missnöje med en lång utredningstid. Patienterna upplevde både i vår och i 

Uppsalaklinikens undersökning att de fått tillräckligt med tid vid nybesöket, så tidsbrist 

är knappast en förklaring till att informationen i vissa fall upplevs som bristfällig.  

 

Utredningstiden har under senare år blivit allt kortare, 2010 var den i medeltal 108 

dagar, att jämföras med 184 dagar fyra år tidigare, enligt avdelningens egen statistik. En 

snabb handläggning är i de flesta fall eftersträvansvärd, så länge det inte inkräktar på 

kvaliteten i utredningarna. Att döma av kommentarerna är det också av stor vikt att vid 

nybesöket och under utredningens gång ge en bättre information om vad som skall 

hända, hur lång tid det kan ta och slutligen vad resultatet av utredningen blev. Det är 

också möjligt att patient och vårdgivare ibland har olika uppfattning om syftet med 
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utredningen, vilket kan leda till besvikelse från patientens sida. En relativt vanlig 

situation är att behandling eller bot av symtomen inte kan erbjudas, utan resultatet av 

utredningen blir att patienten bör undvika fortsatt exponering.  Att aktivt tänka på att ta 

reda på vilka förväntningar patienterna har är viktigt vid alla konsultationer, men kanske 

än mer vid en enhet som AMM som sällan är inriktad på behandling, vilket många 

patienter säkert förväntar sig. Ett sätt att förbättra informationen kan vara att vid första 

besöket dela ut ett informationsblad där läkarna fyller i vad som kommer att ske under 

utredningen. Ett annat kan vara att i högre utsträckning använda sig av skriftlig 

information om aktuella sjukdomar eller exponeringar.    

 
Slutsatser 
Den stora majoriteten av patienterna är nöjda med sin kontakt med samtliga 

personalkategorier på Arbets- och miljömedicin när det gäller bemötande och 

förtroende. Även om utredningstiden under senare år har blivit allt kortare finns det 

vissa patienter som upplever att utredningen tar lång tid. De flesta patienter är nöjda 

med informationen. Kommentarerna visar dock att det finns behov av förbättrad 

information såväl under utredningens gång som när det gäller resultatet av utredningen. 

Hur detta skall ske är något som kliniken bör arbeta mer med. 
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Bilaga 1 . Frågeformulär 
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Bilaga 2. Sammanställning av patienternas kommentarer 

 

Om bemötande och förtroende 
 
”..den bästa vårdinrättning jag någonsin besökt.” 
 
”Allmänheten borde få information om att ni finns….” 
 
”Aldrig blivit så bra bemött av några läkare tidigare..” 
 
” Besöket och bemötandet var jättebra…” 
 
” Ett stort tack till NN som var en klippa.” 
 
”Helt underbar och förstående läkare…” 
 
”Jag blev mycket väl omhändertagen och behandlades med stor respekt” 
 
”Jag har aldrig tidigare känt att personalen varit så kunniga, förtroendeingivande som 
de jag har mött under denna utredning..” 
 
”Underbar sjuksköterska!! Bra läkare!” 
 
”Det kändes ej som ni tog min information till er..” 
 
”Allt funkade mycket bra. Tack” 
 
”Mina problem är av psykosocial natur, dessa har bagateliserats…” 
 
”Allt var ok!” 
 
”Bra” 
 
”Mycket tacksam för att ha tillgång att få göra mycket noggrann och komplett 
utredning angående mina besvär. Tack! 
 
”Jag vill verkligen poängtera det fantastiska bemötandet jag fick av alla!” 
 
”… Har blivit kanonbemött på alla sätt. Tack!” 
 
”..Mycket väl bemött och har ingenting som jag skulle kunna klaga på” 
 

Om väntetid och information 
”Jag har varit hos er en gång för olika tester av olika slag, men jag har inte fått någon 
slutbedömning vad jag har för besvär..”  
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”Jag väntar fortfarande på någon form av intyg för mina besvär, blev lovad ett sådant 
av dr NN..” 

”Besöket och bemötandet var jättebra. Men jag har inte hört någonting efter besöket..” 

”Bristande återkoppling på remiss till klinisk neurolog och handkirurg…Har inte hört 

något från min undersökning på neurofysiologen” 

” Det dröjde cirka 31/2 månad mellan läkarbesöket och en telefonkontakt efter detta. 

Inga åtgärder har skett”. 

” är lite lång (väntetiden), pga att det gäller lungorna så går man och är orolig…” 

”…fick ej diagnos för mitt problem” 

”I mitt fall undrar jag, har inte läkarna samma information som 
arbetarskyddsstyrelsens författningssamling” 

”Läkaren jag besökte skulle skicka remiss för att kolla karpaltunnelsyndrom men någon 
kallelse för sådant har ej kommit till mig” 
 
” nöjd med den slutliga bedömningen, men kan aldrig bli nöjd med diagnosen.” 
 
”Snabb hjälp med allt. Mycket bra personal. Jag är mycket glad för all hjälp och 
väldigt tacksam..”.  
 
”Tog relativt lång tid tills jag fick svar” 
 
”Är väldigt nöjd och har inga övriga synpunkter” 
 

Förslag på förbättringar 
”Det hade varit bra med koordinater till GPS:en på kallelsen” 

”Att man kan betala besöket på mottagningen med kort” 

”Skulle önska att det fanns tillgång till kurator.” 

”Kan vara svårt att hitta till er, rita en tydlig karta, men personalen i receptionen 
gjorde ett bra jobb som kom och mötte”  
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B. Remittentenkät 
Sammanfattning 
En enkätundersökning genomfördes 2011 bland personer som remittenterat patienter till 

avdelningen för Arbets- och miljömedicin i Göteborg. Enkäterna bifogades de remissvar 

som skickades ut mellan 11 maj och 15 november 2011. Enkäten innehöll frågor om 

frågeställning, om man ansåg sig ha fått svar på sin frågeställning, om svaret haft 

betydelse för den vidare handläggningen av patienten och vad man ansåg om väntetiden 

till remissvaren. Svarsfrekvensen var 86 %, 74 av 87 remittenter svarade. Majoriteten, 

48 remittenter kom från företagshälsovården, 8 arbetade i primärvården och 14 

remittenter arbetade vid andra typer av specialistmottagningar. Sambandsbedömning 

var den dominerande frågeställningen bland alla typer av remittenter. Primärvården 

önskade i högre utsträckning hjälp med att ställa diagnos och att få behandlingsförslag 

jämfört med övriga remittenter. Remittenterna var överlag mycket nöjda med 

remissvaren och ansåg att svaret vara av värde för fortsatt handläggning. 

Handläggningstiden för slutsvar bedömdes av 12 % som ganska dålig. 88 % bedömde 

tiden till slutsvar som mycket eller ganska bra. 
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Bakgrund och syfte 
 

Arbets- och miljömedicin (AMM) i Västra Götalandsregionen och Norra Halland har 

som vision att arbeta ”för ett hälsofrämjande arbetsliv och omgivningsmiljö” genom 

bland annat utredning av patienter och miljöer. Patientmottagning sker i Göteborg, 

Skövde, Borås, Uddevalla och Trollhättan (NÄL). Cirka 400 patientutredningar 

genomfördes 2011 och majoriteten av dessa, cirka 80 %, genomfördes vid 

patientmottagningen i Göteborg. 

 

Arbets- och miljömedicin (AMM) är en specialistenhet som arbetar med att utreda och 

bedöma samband mellan faktorer i arbets- och omgivningsmiljön och hälsa samt sprida 

kunskap om detta inom hela Västra Götalandsregionen och i Norra Halland. En 

enkätundersökning genomfördes bland de remittenter som fick remissvar från kliniken 

under delar av 2011. Undersökningen är ett led i klinikens kontinuerliga kvalitetsarbete. 

I enkäten ställdes frågor om vad man som remittent önskade få ut av remissen, huruvida 

man fått svar på sin frågeställning, om det haft betydelse för handläggningen av 

patienten och vad man ansåg om väntetiden till remissvaren. 

 
Material och metoder 
Enkäter skickades till alla remittenter som fick remissvar mellan 11/5 och 15/11 2011. I 

de flesta fall besvaras remisserna genom att en epikriskopia skickas till remittenten vid 

utredningens avslut. Genom att skicka enkäten i samma försändelse som remissvaret 

fick remittenten klart för sig vilket patientfall enkäten gällde och behövde inte aktivt 

söka information. Av de 87 enkäterna besvarades 74, vilket ger en svarsfrekvens på 86 

%. En av enkäterna var inte ifylld och har därför inte inkluderats i analyserna. Enkäterna 

var numrerade, för att göra det möjligt att se hur svaren fördelade sig när det gäller 

remitterande enhet. 

 

Enkäten var mycket kort hållen för att främja en hög svarsfrekvensen. Den innehöll en 

fråga där remittenterna tillfrågades om de önskade hjälp med ett eller flera alternativ 

såsom sambandsbedömning, diagnos, behandlingsförslag, förslag på åtgärder på 

arbetsplatsen, exponeringsbedömning eller annat. I nästa fråga ombad remittenten 
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värdera hur väl det stämde att remissen gav svar på frågeställningen, att informationen 

var värdefull för fortsatt handläggning av patienten samt att tiden till preliminärsvar 

respektive slutligt svar var acceptabel. Det var också möjligt att lämna egna 

kommentarer. 
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Resultat 
En majoritet av remittenterna arbetade inom företagshälsovården (53 remittenter) och av 

resterande var ungefär lika många från primärvården (15)  som från någon 

specialistmottagning (16). Handkirurgi, internmedicin, ortopedi, psykiatri, lungmedicin, 

onkologi och neurologi var de specialiteter som var representerade bland remittenterna. 

Svarsfrekvensen var något sämre bland remittenter från primärvården (8 svar, 53 %) än 

för remittenter från övriga enheter där 48 remittenter från företagshälsovården svarade 

(91 % svarsfrekvens) och 14 remittenter från specialistmottagningarna (88 % 

svarsfrekvens) 

 

Remittenternas frågeställningar 
De flesta remittenter (86 %) önskade få hjälp med sambandsbedömning (tabell 1). Detta 

gällde oavsett remittentens specialitet. Nästan hälften ville ha hjälp att ställa diagnos 

och drygt en tredjedel ville ha hjälp med exponeringsbedömning. Bland remittenter från 

primärvården ville man i högre utsträckning än övriga remittenter ha hjälp med diagnos 

(88 %) och ha förslag på fortsatt behandling (62 %).  I sextiotvå procent av 

utredningarna önskade man hjälp med fler än ett alternativ. 
 
Tabell 1. Remittenternas frågeställningar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Andel av  
remittenterna  
n (%) 

Sambandsbedömning 
 

63 (86) 

Diagnos 
 

36 (49) 

Exponeringsbedömning 
 

26 (36) 
 

Behandlingsförlag 13 (18) 

Förslag åtgärder på arbetsplatsen 
 

12 (16) 

Tjänstbarhetsbedömning 
 

7 (10) 
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Remissvaren 
Majoriteten av remittenterna ansåg sig ha fått svar på sina frågeställningar och ansåg 

också att remissvaret var värdefullt för den fortsatta handläggningen av patienten (tabell 

2). Kommentarerna var också till övervägande del positiva, även om några remittenter 

påpekade att det saknades svar på några tester och att man saknade svar på bedömning 

och åtgärd (se kommentarer).  

 

 

 

 
Tabell 2.  Remittenternas värdering av remissvaren . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det fanns en viss skillnad mellan hur olika typer av remittenter uppfattade remissvaren, 

där läkare inom primärvården inte var fullt lika nöjda med svaren. Man måste dock 

beakta att det rör sig om små grupper varför det är svårt att dra några långtgående 

slutsatser. Endast åtta remittenter (av 15) från primärvården besvarade enkäten. (tabell 3 

och 4).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Svar på 
frågeställning 
n (%) 

Remissvar värdefullt  
för handläggning 
n (%) 
 

Mycket bra 
 

57 (78) 52 (71) 

Ganska bra 
 

15 (21) 15 (21) 

Ganska dåligt 
 

1 (1)  1 (1) 

Mycket dåligt 
 

0 0 

Ej besvarat 
 

1 6 
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Tabell 3 Olika remittenters värdering av om man har fått svar på sin 
frågeställning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 4. Olika remittenters värdering av remissvarets betydelse för den fortsatta 
handläggningen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handläggningstiden 
De flesta remittenter var nöjda med handläggningstiden. När det gäller tiden till slutsvar 

ansåg 12 procent av remittenterna att den tid det tog inte var acceptabel (tabell 5) En 

remittent påpekade att det hade tagit ett år att få svar på remissen, men i övrigt saknades 

negativa kommentarer när det gällde handläggningstiden. 

 
 
 
 
 

 Värdefullt för fortsatt handläggning 
 
 

 Stämmer 
mycket bra 
 
n (%) 

Stämmer 
ganska bra 
 
n (%) 

Stämmer 
ganska dåligt / 
dåligt 
n (%) 

Företagsläkare 
 

34 (77) 10 (23) 0 

Primärvårdsläkare 
 

3 (43) 3 (43) 1 (14) 

Sjukhusspecialister 
 

11 (85) 2 (14) 0 

 Svar på frågeställning 
 
 

 Stämmer 
mycket bra 
n (%) 

Stämmer 
ganska bra 
 
n (%) 

Stämmer 
ganska dåligt / 
dåligt 
n (%)  

Företagsläkare 
 

38 (81) 9 (19) 0 

Primärvårdsläkare 
 

4 (50) 4 (50) 0 

Sjukhusspecialister 
 

11 (79) 2 (14) 1 (7) 
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Tabell 5. Remittenternas uppfattning om väntetiden till remissvar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Tid till prelsvar 
acceptabel 
n (%) 

Tid till slutsvar 
acceptabel 
n (%) 

Mycket bra 
 

29 (42) 27 (40) 

Ganska bra 
 

37 (54) 32 (48) 

Ganska dåligt 
 

2 (3) 8 (12) 

Mycket dåligt 
 

1 (1) 0 

Ej besvarat 
 

5 7 
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Diskussion 
Svarsfrekvensen bland remittenterna var mycket hög (86 %), även om den var något 

lägre bland primärvårdsläkarna (53 %). Enkätens begränsade omfattning och upplägget 

att enkäten bifogades remissvaret kan vara en del av förklaringen till den höga 

svarsfrekvensen.  

 

Remittenterna var överlag nöjda med remissvaren och de flesta var också nöjda med 

handläggningstiden. De önskade främst få hjälp med sambandsbedömning. 

Remittenterna från primärvården hade i högre utsträckning också önskemål om att få 

hjälp med att ställa diagnos och att få förslag om fortsatt handläggning jämfört med 

övriga remittenter. Distriktsläkarna rapporterade också i mindre utsträckning att de var 

mycket nöjda med remissvaren. Det är dock svårt att dra några långtgående slutsatser av 

detta då det endast rör sig om ett fåtal remittenter och då deras svarsfrekvens var relativt 

låg. Att primärvården delvis har andra frågeställningar är dock viktigt att beakta vid 

planering av informationsinsatser till våra remittenter.  

  

Genom att enkäten hållits så kort saknas en del intressanta frågor, t ex. om hur 

tillgängliga AMM uppfattas av remittenterna. Det framgår dock av kommentarerna att 

man upplever att det är lätt att få kontakt med AMM och att kliniken har en hög 

servicegrad. Enkätsvaren var inte anonyma, vilket möjligen kan ha gjort att remittenter 

undvek att kritisera. Det saknas också ytterligare frågor kring 

frågeställning/problemområde (lungor, ergonomi, neurologi, vibrationer etc.). Dessa 

uppgifter skulle kunna tas fram, men det skulle kräva en betydande insats, varför det 

inte har gjorts i dagsläget. Då det endast var enstaka remittenter som inte var nöjda med 

utredningarna, bedöms det inte vara meningsfullt att undersöka om våra utredningar 

uppfattades som sämre inom något specifikt problemområde.  

 

Sammanfattningsvis var våra remittenter mycket nöjda med remissvaren och de flesta 

var också nöjda med handläggningstiderna, även om vissa inte uppfattade tiden till 

slutsvaret som acceptabel. Den dominerande frågeställningen bland remittenterna var 

sambandsbedömning. Primärvården önskade också i högre utsträckning än övriga 

remittenter få hjälp med att ställa diagnos och att få behandlingsförslag.  
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Kommentarer 
”AMM är en mycket värdefull kontakt som också präglas av en hög ”servicegrad”.  

” Ang. vibrationer var jag i Skövde med bl.a. Dr NN -11, vilket var bra” 
 
”Bra och tydligt svar” 
 
” Ca ett år (ang väntetiden) Gärna info om er hemsida – vad erbjuds idag 
(neurotoxikologi t.ex.) 
 
”Lätt att få kontakt med de inblandade läkarna i den senaste 
undersökningen/genomgången” 
 
” Pat. är storrökare – nämns inte något om det vid bedömningen av vibrationsskada!” 
 
”Saknade förslag på bedömning åtgärd” 
 
”Saknade svar på tester som gjordes på pat. Allergi? Tålde hon permanentvätskorna?” 
 
”Snabb handläggning med konkret, konklusivt svar. Tack.” 
 
”Snabbt omhändertagande bra bemötande!” 
 
” Tack för MYCKET bra service och adekvata svar på frågeställningarna” 
 
”Tack!” 
 
”Uttömmande svar” 
 
 
 

 



Allmänt

ENKÄT 
angående utredning vid Arbets- och miljömedicin

Vem/vilka hade du kontakt med på kliniken? 
OBSERVERA att flera svarsalternativ kan markeras!

- läkare

- sjuksköterska/biomedicinsk analytiker

- yrkeshygieniker

- ergonom

- psykolog/beteendevetare

- reception

Är du man eller kvinna? man

kvinna

Hur gammal är du? år

Tillgänglighet vid planerat besök

Hur länge fick du vänta på besöket - från det att du fick remiss till mottagningen, tills du 
fick komma dit?

högst 1 månad

mer än 1 månad - upp till 3 månader

mer än 3 månader 

kommer inte ihåg

jag blev kallad av mottagningen för 
ett återbesök/kontroll



Tillgänglighet vid planerat besök

Bemötande och förtroende

Väntetiden från det att jag tog kontakt med eller 
remitterades till mottagningen tills jag fick 
komma dit var helt acceptabel.

Jag hade möjlighet att påverka datum och tid för 
mitt besök.

Det var lätt att få telefonkontakt med 
mottagningen.

Väntetiden i väntrummet/undersökningsrummet 
var helt acceptabel

I vilken grad instämmer du i nedanstående påståenden?

mycket 
bra

dåligt

mycket 
bra

ganska 
bra

ganska 
dåligt

vet 
inte

dåligt

ganska 
dåligt

ganska 
bra

- reception

ej 
aktuellt

I vilken grad instämmer du i nedanstående påståenden?

Jag blev bemött på ett bra sätt vid besöket av

- läkare

- sjuksköterska/biomedicinsk analytiker

- yrkeshygieniker

- ergonom

- psykolog/beteendevetare

Stämmer

Stämmer

Om du inte haft kontakt med eller träffat någon/några av nedanstående personer, markera då svarsalternativet ”ej aktuellt”.



Bemötande och förtroende

Information

Bemötande och förtroende

Om du inte haft kontakt med eller träffat någon/några av nedanstående personer, markera då svarsalternativet ”ej aktuellt”.

I vilken grad instämmer du i nedanstående påståenden?

Jag kände förtroende för den/de personer jag 
hade kontakt med/träffade under besöket, när 
det gällde

- läkare

- sjuksköterska/biomedicinsk analytiker

- yrkeshygieniker

- ergonom

- psykolog/beteendevetare

- reception

I vilken grad instämmer du i nedanstående påståenden?

Jag är nöjd med den slutliga bedömningen av 
mitt problem.

Informationen i kallelsen till besöket var tydlig 
och bra.

Jag fick tillräcklig information inför besöket.

Jag fick tillräcklig tid för samtal vid besöket.

Jag fick under utredningens gång tillräcklig 
information.

Jag har fått information om  den slutliga 
bedömningen av mitt problem.

mycket 
bra

vet 
inte

ganska 
bra

ganska 
dåligt

dåligtmycket 
bra

dåligtganska 
dåligt

ganska 
bra

ej 
aktuellt

Stämmer

Stämmer



Om du har synpunkter eller kommentarer efter ditt besök hos oss, eller om du har förslag på 
hur vi skall kunna förbättra oss, kan du skriva detta nedan.

Dina egna synpunkter och kommentarer

Din bedömning av besöket

Jag är

Som helhet, hur upplevde du kontakten med/besöket på mottagningen?

Får vi ringa dig om vi skulle behöva ytterligare information? 
Om ja, fyll i ditt namn och telefonnummer nedan. 
  
Namn:                                                  telefonnr dagtid:                               telefonnr kvällstid:                                

mycket 
nöjd

ganska 
nöjd

ganska 
missnöjd

mycket 
missnöjd

Tack för din värdefulla medverkan!



Arbets- och miljömedicin genomför under 2011 en enkätundersökning bland alla inremitterande 
angående vår patientmottagning. Avsikten är att få veta hur vår handläggning, väntetid och remissvar 
uppfattas. Synpunkterna ska bidra till att utveckla mottagningen. Undersökningen ingår som ett led i 
klinikens kvalitetsarbete. 
Vi vore tacksamma om du vill besvara nedanstående frågor avseende den patientutredning, som 
remissvaret gäller. Bladet returneras i det bifogade svarskuvertet. 
  
Tack på förhand för din medverkan! 
   
Mats Hagberg 
Sektionschef

1. Remiss skrevs för att jag önskade (välj ett eller flera av nedanstående alternativ)

- bedömning av sambandet mellan patientens arbete och sjukdom
- få hjälp med exponeringsbedömning
- få förslag på åtgärder på arbetsplatsen
- få hjälp med att ställa diagnos
- få förslag på behandling
- få hjälp med annat, ange vad 

 Enkät om Arbets- och miljömedicinsk patientmottagning

Väntetiden från det att patienten/den försäkrade 
remitterades till mottagningen till slutligt 
remissvar anlände var helt acceptabel.

Väntetiden från det att patienten/den försäkrade 
remitterades till mottagningen till preliminärt 
remissvar anlände var helt acceptabel.

Informationen i remissvaret bedöms vara värdefull 
för min fortsatta handläggning av patienten.

Remissvaret gav svar på min frågeställning.

2. I vilken grad instämmer du i följande påståenden?

mycket 
bra

ganska 
bra

ganska 
dåligt

mycket 
dåligt

3. Övriga synpunkter och önskemål, utbildningsinsatser mm.

Stämmer

ver 1.0
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