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Egenremiss till Verksamhet Handkirurgi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
För att minska risken att vi skickar tillbaka din remiss har vi tagit fram nedanstående råd för att säkerställa att
relevanta undersökningar är gjorda och att du träffar rätt läkare.
•
•
•
•

Vid besvär med ledsjukdomar, var god att ordna så att det finns en nytagen röntgenbild över området. Din
vårdcentral kan ofta bedöma om det behövs och i så fall skicka en röntgenremiss.
Efter gamla skador behöver vi ofta en ny röntgenbild inför ditt besök, din vårdcentral kan bedöma detta.
Har du domningar i händer och underarmar och samtidigt ont i axel eller nacke rekommenderar vi ett besök
hos din vårdcentral först, där bedömer de om du behöver träffa en annan läkare än en handkirurg.
Om du misstänker triggerfinger (att fingret låser sig eller hakar upp sig i böjt läge) så kan din vårdcentral i
många fall behandla detta med en kortisoninjektion.

Egenremisser bedöms på samma sätt som remisser från övriga vårdgivare, därför är det viktigt att försöka
inkludera så mycket relevant information som möjligt för att du ska få träffa rätt läkare i våra team.
Vill du skicka in din egenremiss elektroniskt kan detta göras via 1177.se

Personnummer ………………………………………………………………………………………………….……
Namn ………………………………………………………………………………………………………….………
Adress …………………………………………………………………………………………………………………
Postadress ……………………………………………………………………………………………….…………...
Telefon bostad ……………………..…..… arbete ………..….….………… mobil ……..…….…………………
Är du rökare - Nej ……. Ja …….

1. Vilka besvär söker Du vård för? Försök förklara dina besvär med några korta meningar, dels vilka symtom du
har så som smärta, stelhet och deformiteter men även var det sitter. Hur länge har dessa besvär funnits och har
någon skada föregått besvären?
…………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….................Du kan fortsätta på baksidan

2. Har du någon annan sjukdom eller tar du några läkemedel som kan vara relevant, t.ex. mot reumatism,
diabetes etc.?
…………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….................Du kan fortsätta på baksidan

www.sahlgrenska.se
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Handkirurgi
Blå Stråket 3
413 45 GÖTEBORG
Telefon: 031-342 78 97
Fax: 031-41 49 61
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Egenremiss till Verksamhet Handkirurgi,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Personnummer: ……………………………..

3. Har du tidigare varit i kontakt med sjukvården för de aktuella besvären? Nej ……. Ja …….
Om ja, Var? ……………………………………………………………………………………………………...……
När? …………………………………………………………………………………………………...………

4. Ibland behöver vi rekvirera journalkopior från andra vårdgivare. För att detta ska ske behöver vi ditt tillstånd:
Jag ger mitt tillstånd till att rekvirera journalkopior
Jag ger inte ditt tillstånd att rekvirera journalkopior

Jag accepterar ett digitalt vårdmöte

Ja

Nej

Jag godkänner SMS-påminnelse

Ja

Nej

Remissen skickas till:
Underskrift: ……………………………………………………………
Datum: …………………….

Remissportalen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
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