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FÖRORD 
Teleradiologi – Förutsättningar för forskning och utveckling i Blekinge 
 
Denna rapport har genomförts i syfte att utforska möjligheterna att bedriva forskning inom 
området teleradiologi i Blekinge. Blekinge är ett län som kännetecknas av en dynamisk ut-
veckling inom området telekom, ett sjukhus som på olika sätt arbetar med utveckling inom 
det telemedicinska området och, slutligen, en teknisk högskola som bedriver forskning och 
utveckling inom tillämpad IT. I denna miljö har det varit en spännande utmaning att titta när-
mare på vad som kan göras inom teleradiologin. 
 
Vi presenterar här resultatet av vårt arbete. I mycket handlar det om en översiktlig beskriv-
ning av området teleradiologi och några av alla de utvecklingsbehov som finns. Vi pekar 
också ut områden där vi tror att det särskilt skulle gå att bedriva ett fruktbart utvecklings-
arbete i Blekinge, med de speciella förutsättningar som finns här. I fokus står den radiologiska 
kliniska vardagen och möjligheterna att stödja en fortsatt utveckling inom området. 
 
Vi tackar Blekinge forskningsråd, Blekinge Tekniska Högskola och Landstinget Blekinge 
som tillsammans har finansierat denna studie 
 
Karlskrona i mars 2010 
 
Bo Helgeson och Torgil Toft 
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TELERADIOLOGI – ETT OMRÅDE UNDER UTVECKLING  
Denna rapport är resultatet av en förstudie som genomfördes under hösten 2009. Syftet har 
varit att undersöka förutsättningarna för att bedriva en mer omfattande forsknings- och ut-
vecklingsverksamhet inom området teleradiologi. Vi som arbetat med studien kommer från 
två olika områden. Torgil Toft är radiolog/röntgenläkare och har långvarig erfarenhet av att 
arbeta med radiologi i olika former. Bo Helgeson är forskare inom området Interaktionsdesign 
och arbetsvetenskap och har arbetat med frågor som berör ny teknik, samarbete och yrkes-
kunskaper.  
 
Området teleradiologi, liksom telemedicin, är stort och inbegriper många olika områden, me-
dicinska, tekniska och sociala. Det är inte möjligt att täcka det enbart grundat på expertis 
inom ett område, det behövs en flervetenskaplig ansats. Det finns inte heller några tydliga 
gränser för vad som är teleradiologi.  
 
ECR, European Society of Radiology, definierar teleradiologi på det här sättet: 

Teleradiology is the electronic transmission of ra–
diographic images from one geographical location 
to another for the purposes of interpretation and 
consultation. 

Men man bör observera att det finns många definitioner, oftast överlappande, av begreppet, 
men med olika tyngdpunkter. Inför en europeisk konferens inom radiologi, som hölls i mars 
2010, var en av huvudpunkterna ”the current lack of a definition of teleradiology as a medical 
act”.1 Även om det alltså flyter lite när det gäller precisa och allmänt accepterade definitioner, 
torde detta inte vara ett alltför stort problem i samband med vårt arbete. Vi anknyter till en 
förståelse av teleradiologi som är utbredd och som går att finna med formuleringar från olika 
håll som överensstämmer åtminstone grovt sett. Givetvis behöver man också sätta in teleradi-
ologi i sitt sammanhang, som en del av området telemedicin. Gränserna för vad som är tele-
medicin är också flytande, men en definition som på ett bra sätt pekar ut kärnområdena är 
följande: 

The investigation, monitoring, and management of 
patients and staff using systems that allow ready 
access to expert advice and patient information, no 
matter where the patient or relevant information is 
located (European Union definition) Kumar 2008, 
p. 280 

I denna rapport har vi gjort en sammanställning av erfarenheter från den radiologiska verk-
samheten vid röntgenavdelningarna på Blekingesjukhuset Karlskrona/Karlshamn. Vi har ut-
fört intervjuer med några centrala aktörer inom Blekingesjukhuset och med Sectra, en leve-
rantör av digitala röntgenarkiv och patientadministrativa system. Vi har också genomfört en 
enkätundersökning riktad till flertalet röntgenavdelningar i Sverige, gjort studiebesök vid en 

                                                
1 European Congress of Radiology 2010, http://www.ehealtheurope.net/news/5703/?logout&r=/ 
(hämtad 2010-03-11) 
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teleradiologisk verksamhet i Belgien och ett telemedicinskt center i Tromsø, Norge. Dess-
utom har vi genomfört en mindre litteraturstudie över aktuell forskning inom området. 

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

The word “teleradiology” is derived from the Greek 
word tele, meaning “far off”, and “radiology”, mea-
ning the use of radiation (such as X-rays) or other 
imaging technologies (such as ultrasound and 
magnetic resonance imaging) to diagnose or treat 
disease. (Kumar p. 2) 

Bilddiagnostik blev i början av 1900-talet möjlig tack vare de upptäckter som Konrad Rönt-
gen gjorde och som medförde att han fick det första Nobelpriset i fysik år 1901. Tidigare ba-
serades denna bilddiagnostik enbart av en analog teknik där bilden togs fram med en röntgen-
film eller en bildförstärkare. Röntgenkvanta gav då direkt ett avtryck på det bildgivande me-
diet. Bilden presenterades på en genomskinlig film som hängdes upp på ett ljusskåp. 
 
Området teleradiologi är inte något nytt. Den första kända tillämpningen ägde rum 1929 när 
man överförde dentala röntgenbilder med hjälp av telegraf. (Kumar 2008, p. 2). Sedan dess 
har många viktiga steg tagits. Ett av de mer betydelsefulla är hur man under andra hälften av 
1990-talet genomför de första framgångsrika försöken att överföra digitala röntgenbilder med 
hjälp av internet, (Yamamoto et al, 1996). Sedan dess har utvecklingen av teleradiologi skett 
snabbt och genomgått många olika faser. 
 
 

 
 

 
Bild: Mobile radiologi medelst cykel med balja 
 
På 70-talet kom gammakameran och datortomografen. I gammakameran registrerades den 
från patienten kommande strålningen i fotomultiplikatorrör varifrån informationen samman–
ställdes till en bild eller en graf med en enkel datorutrustning. Undersökningsmaterialet pre–
senterades ofta i form av Polaroidbilder. 

"Tele"radiologi på 50-
talet, Sverige: Rönt-
gensjuksköterskan cyk-
lar på jouren hem till 
röntgenläkaren med 
framkallade men ännu 
ej torkade bilder 
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Datortomografen resulterade också i ett Nobelpris 1976 till uppfinnarna Godfrey Hounsfield 
och Allan McLeod Cormack. Här roterar strålkällan runt patienten och detektorer, inte film, 
registrerar den strålning som passerat. Data från dessa detektorer sänds till en dator som sedan 
beräknar strålningen för de olika delarna av patienten. För denna beräkning krävdes för den 
tiden avancerade datorer. Med gammakameran och datortomografen fick vi alltså på 70-talet 
de första datorframställda bilderna. Senare, under perioden 1970-80, introducerades magnet-
kameran (MRT-magnetisk resonanstomografi) och ultraljudstekniken som också använder 
datorer för framställning av bildmaterial. Redan för över 40 år tog man alltså fram digitala  
bilder som kunde användas i medicinsk diagnostik. Dessa digitalt erhållna bilder avfotografe-
rades på en genomskinlig film liknande de övriga vanliga röntgenbilderna. Under slutet av 
80-talet kom den så kallade bildplattetekniken som bygger på att man ersätter filmen med en 
strålningskänslig platta i en speciell sorts kassett. Bildplattetekniken medgav digital bildfram-
ställning också i den mer konventionella röntgendiagnostiken. 
 
Nu var således i princip all bildtagning för röntgendiagnostik digital – men fortfarande pre-
senterades materialet på vanlig genomskinlig film eller på Polaroid. I början av 90-talet ut-
vecklades den digitala bildhanteringen ytterligare med lagring och distribution av bilder via 
datorer och nätverk. System som PACS (Picture Archiving and Communication System) in-
troducerades på sjukhusen. Till detta knöts radiologiska informationssystem, RIS, som styr 
bildflöden, patientinformation, lagring och distribution. Patientinformation och bilder kan nu 
distribueras över hela världen till röntgenavdelningar och till röntgenläkares hem. 
 
Under 80-talet gjordes försök att skicka bilder till bakjourens hem (bakjour – en erfaren läkare 
som hjälper mindre erfarna röntgenläkare i framförallt jourarbetet). Vanliga genomskinliga 
röntgenbilder skannades och sändes med telefonlinje hem till läkarens bostad där speciell 
utrustning presenterade en bild på en tv-skärm. Dessa försök var mycket begränsade, framför-
allt på grund av långsam bildöverföringshastighet.  
 
Den allmänna datoriseringen och internet kom att erbjuda helt andra möjligheter att hantera 
de bildmaterial som finns på en röntgenavdelning. Med tillkomst av PACS, RIS, standardise-
rade bildprotokoll (DICOM) och bredbandsuppkopplingar via Internet finns nu möjlighet att 
på ett enkelt sätt kommunicera med hemarbetsstationer, andra röntgenavdelningar och med 
centra för teleradiologi. 
 
 

Typ av undersökning Antal Andel 

Konventionella röntgenundersökningar 3.944.747 72,5% 

Datortomografiundersökningar 651.885 12,9% 

Ultraljudsundersökningar 475.020 8,7% 

MR-undersökningar 268.232 4,9% 

Nuklearmedicinska undersökningar 103.159 1,9% 

Total 5.443.043  

Tabell 1: Antal radiologiska undersökningar i Sverige (Almén 2008) 
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Teleradiologi idag 
När det gäller granskning av röntgenundersökningar på annan plats än där bildtagningen äger 
rum – per definition det vi kallar teleradiologi – kan sex olika mönster identifieras: 

• Extern granskningsenhet 
• Hemarbetsstation 
• Teleradiologi inom det egna landstinget 
• Granskning på specialsjukhus 
• Röntgenronder 
• Distribution av bildmaterial 

 
Extern granskningsenhet. Röntgenbilder av olika slag framställs på en röntgenavdelning av 
utbildade röntgensjuksköterskor eller motsvarande. Bilder skickas till en i förväg bestämd 
extern granskningsenhet som kan drivas offentligt eller privat. På denna granskningsenhet 
sker tolkning av bildmaterialet och ett utlåtande skrivs. Vanligtvis sker en dubbelgranskning 
innan svar skickas tillbaka till den röntgenavdelning där bildmaterialet tidigare framställts. 
Därifrån distribueras utlåtandet till den remitterande läkaren på resp. sjukhus eller läkarsta-
tion. Eventuellt äger en visning av bildmaterialet rum på en så kallad röntgenrond som 
genomförs på det sjukhus där bildtagningen ägt rum. Utlåtande och bilder arkiveras sedan på 
plats i ett digitalt bildarkiv.  
 
Hemarbetsstation. Flera röntgenavdelningar i och utanför Sverige har utvecklat system med 
bildgranskning i röntgenläkarens hem. Situationen liknar den ovanstående, men bilder sänds 
till en läkare som är anställd på den egna röntgenavdelningen. Läkaren har då en anställning 
som medger arbete dels i hemmet dels på arbetsplatsen. Fördelar med detta är att läkarna slip-
per resor till och från jobbet såväl dagtid som på jourtid. En annan fördel är att gransknings-
arbetet blir effektivt utan avbrott. Hemarbetsstationer kan på detta sätt stödja rekrytering av 
lämplig kompetens. En nackdel är att det ur kunskapssynpunkt inte är lämpligt att ständigt 
sitta i sin bostad och ej få feedback från kollegor och andra kliniska verksamheter.  
 
Teleradiologi inom det egna landstinget. Teleradiologi inom samma landsting är vanligt i 
Sverige. Numera är röntgenavdelningarna oftast sammanslagna till länsgemensamma enheter 
med en gemensam verksamhetschef. Inom det egna verksamhetsområdet finns redan idag en 
omfattande distansgranskning på jourtid. Framförallt organiseras jourarbetet så att bilder kan 
tas på flera sjukhus men att granskning sker på ett av sjukhusen, vanligtvis det stora länssjuk-
huset. Flertalet landsting har byggt upp denna typ av teleradiologi. Bilder kan hämtas för 
granskning på vilken röntgenavdelning som helst inom det egna landstinget. När distans-
granskning äger rum dagtid inom det egna verksamhetsområdet är det framförallt för avlast-
ning av enheter med sämre radiologbemanning eller där man önskar någon form av second 
opinion eller experthjälp från annan avdelning. Små röntgenavdelningar är sårbara vad avser 
tillgång till röntgenläkarkompetens och då kan distansgranskning vara ett sätt att skapa dräg-
liga arbetsförhållanden med en inte alltför tät jourbörda. Detta är tydligast i glesbygder. 
 
Granskning specialsjukhus. Bildmaterial granskas på specialsjukhus, vanligtvis regionsjuk-
hus. I dessa fall begärs från regionsjukhuset att bilder skall skickas in till deras röntgensy-
stem. Ännu så länge kan sjukhus inte hämta bildmaterial i andra landstings (eller motsva-
rande) röntgenavdelningars digitala arkiv.  
 
Röntgenronder. Röntgenronder eller konferenser där olika sjukhus är digitalt sammankopp-
lade och bilder granskas tillsammans på båda sjukhusen samtidigt. 
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Distribution av bildmaterial. Internt inom sjukhus och landsting finns idag en omfattande 
teleradiologisk verksamhet med granskning av undersökningsmaterial på vårdavdelningar, 
mottagningar och operationsavdelningar 

RADIOLOGI OCH TELERADIOLOGI I SVERIGE – NULÄGE 
Sammanställning av enkätundersökning om teleradiologi. 
För att se vilken omfattning som teleradiologin har i Sverige har vi gjort en mindre enkätstu-
die. 
 
Metod: Enkät enligt bilaga A  
Urval: Elva landstings röntgenavdelningar som alla ingår i Nysam. (Nysams syfte är att ta 
fram nyckeltal för jämförelser inom hälso- och sjukvården samt stimulera till diskussion och 
förändrings- och förnyelsearbete). För 10 av dessa landsting avser svaret alla förekommande 
röntgenavdelningar .  I urvalsgruppen finns det två universitetssjukhus, nio andra stora sjuk-
hus (med >50.000 röntgenundersökningar/år) samt 23  små sjukhus (med < 50.000 röntgen-
undersökningar/år).  Alla utom ett av landstingen har en chef för hela röntgenverksamheten. 
Bortfall: Inget 
Resultat: Av 13 svarande verksamhetschefer uppger 6 att de inte har någon granskning på 
extern granskningsenhet typ Telemedicin Clinic i Barcelona – TMC 
(http://www.telemedicineclinic.com/index.php/en). Fem uppger en extern granskning under 
5 % av den totala röntgenproduktionen. Ett landsting uppger en externgranskning på mellan 
5-10 % av det totala antalet undersökningar. Ett litet sjukhus har en externgranskning motsva-
rande 50 % av totalantalet. Sex av sjukhusen skickar MRT-undersökningar, sju skickar da-
tortomografier och fyra skickar övriga röntgenundersökningar. 
 
Som skäl till att skicka undersökningar för extern granskning anger sju verksamhetschefer 
bristen på radiologer. En av de sju verksamhetscheferna anger även ekonomiska skäl.  På ex-
terna granskningscentraler typ TMC, enlig ovan, kan finnas röntgenläkare med specialkom-
petenser som inte säkert finns på det egna sjukhuset – men ingen av verksamhetscheferna 
anger att de har behov sådan kompetens. 
 
Tio verksamhetschefer uppger att man har distansgranskning inom det egna landstinget av 
undersökningar från olika egna avdelningar. Det vill säga att man hjälper varandra. Fem har 
granskning inom egna landstinget dag- och jourtid. Tre har granskning enbart dagtid och en 
enbart jourtid.    
 
Verksamhetscheferna fick rangordna vilket de helst önskade i följande kategorier: mer telera-
diologi på extern granskningscentral, fler egna radiologer, mer samarbete inom det egna 
landstinget, mer samarbete inom den egna regionen, annat. Resultatet av rangordningen blev 
följande, "Rang" anger medelvärdet av de olika sjuhusens rangsättning, som bestod av stegen 
1 till 5. 
 
Önskemål Rang 

Fler egna läkare 1,1 
Mer distansradiologi inom egna landstinget 2,2 
Mer distansradiologi inom egna regionen 3 
Annat 3,7 
Mer distansradiologi från extern enhet 4,6 
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Enligt denna rangordning är det en stark önskan att ha fler egna röntgenläkare, därefter kom-
mer mer samarbete inom det egna landstinget och därnäst samarbete inom regionen. Sist i 
rangordningen kommer önskemål om mer teleradiologi från extern enhet. Detta kan ses om en 
utmaning för teleradiologin, men vi tror att öppenheten för samverkan över organisations-
gränserna är stor. Det gäller bara att finna lämpliga former för att använda de tekniska möjlig-
heter som finns. 

Studiebesök Unilab Bryssel/Mechelen 
För att se hur en extern granskningsenhet fungerar gjorde vi ett studiebesök hos Unilab i 
Mechelen i Belgien i oktober 2009. Här är verksamheten uppbyggd kring en distributions-
central tillika administrativ enhet. Verksamheten ryms i lokaler motsvarande en större lägen-
het och ligger i ett industriområde.  
 
 

 

Bild: Unilabs central för teleradiologi i Mechelen Belgien. 
 
Det finns tre anställda på heltid, en sekreterare (som är spindeln i nätet), en it-tekniker och en 
administrativ chef. I viss mån kan dessa tre byta arbetsuppgifter med varandra. Verksamheten 
fungerar enbart dagtid på vardagar, någon jourverksamhet finns inte. 
 
Till denna enhet skickar vissa röntgenavdelningar i Nederländerna och Belgien sina bildmate-
rial. Enligt ett dagsschema är olika röntgenläkare tillgängliga i sina respektive hem. Samtliga 
röntgenläkare som är engagerade i verksamheten är specialister och har deltidsanställningar 
på olika röntgenavdelningar. Ingen röntgenläkare arbetar heltid som hemmagranskare. Vi 
hade under studiebesöket möjlighet att per telefon tala med en av dessa röntgenläkare. Vid 
detta samtal framgick att man vid arbete i hemmet bland annat inte behövde företa tidsödande 
resor till arbetsplatsen. I Nederländerna och Belgien är trafiksituationen besvärlig med långa 
bilköer. Vi fick också information om det välutvecklade kvalitetssystemet med bl. a dubbel-
granskning av allt bildmaterial. 
 
På den centrala distributionscentralen vidarebefordrar man undersökningarna ut till lämpliga 
röntgenläkare beroende av undersökningens art och läkarens kompetens. Läkarna har i sina 
hem arbetsstationer och programvaror av AGFA:s tillverkning. (andra tillverkare av arbets-
stationer och programvaror är General Electric, Siemens och Sectra). Bilderna från de olika 
insändande röntgenavdelningarna kan däremot vara från olika system. På distributionscentra-
len görs viss anpassning av bildmaterialet till AGFA:s standard. 
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När läkaren granskat bilderna skriver hon/han ett utlåtande och sänder det till distributions-
centralen varifrån man sänder bilder och utlåtande till ytterligare en röntgenläkare som 
genomför en dubbelgranskning. Om allt är i sin ordning skickas svaret till respektive röntgen-
avdelning för vidare distribution inom det egna sjukhuset. Om röntgenläkarna kommer fram 
till olika tolkningar finns det rutiner för granskning av en tredje läkare. Utlåtanden och bilder 
sparas under en begränsad period. Den huvudsakliga arkiveringen äger rum på respektive 
sjukhus. Kostnaderna för granskning respektive ersättningen till läkare är en affärshemlighet 
och kunde inte yppas för oss. Ca 200.000 undersökningar/år hanteras – mest rör det sig om 
MRT-undersökningar och datortomografier. 
 
Vid studiebesöket hos Unilab i Mechelen betonade man det arbete som lagts ner på kvalitets-
säkring av granskningarna. Man hade utvecklat ett system med dubbelgranskning, där ruti-
nerna hade hög kvalitet. Vi bedömer att det idag är få av röntgenavdelningarna i Sverige som 
kan leva upp till detta. Av Nysamstudien – en jämförelse av verksamheten vid 41 röntgenav-
delningar – framgår att enbart 11 röntgenavdelningar har en komplett dubbelgranskning, 18 
röntgenavdelningar saknar i det närmaste helt dubbelgranskning av röntgenutlåtanden skrivna 
av specialister.  
 
De radiologiska ärenden man hanterade hade rutinkaraktär, utan några krav på snabb behand-
ling. De hade ingen jourverksamhet eller motsvarande aktiviteter. 
 

 

Bild: Personal på Unilabs central för teleradiologi i Mechelen. Till vänster sitter en sekrete-
rare som tar emot bilder från olika röntgenavdelningar och sedan distribuerar undersöknings-
material till olika läkares hemarbetsstationer. Till höger Unilabs lokale datatekniker. 
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STORA MÖJLIGHETER – MEN MYCKET SÖKER SIN LÖSNING 
Teleradiologi är ett mångfacetterat område som befinner sig i snabb förändring. Många olika 
aspekter behöver beaktas för att man skall uppnå god kvalitet och effektivitet i framtidens 
vård. För teleradiologins del handlar det uppenbart inte bara om teknik, även om det är tekni-
ken som möjliggör de omvälvande förändringar vi nu upplever. Frågor som arbetsorganisa-
tion, arbetsinnehåll, kompetenskrav, samarbete och interaktion, lagstiftning, innovationer, 
marknadsanpassning, prissättning, licensiering av läkare och processer, bilaterala och multi-
laterala överenskommelser är exempel på frågor som har en avgörande betydelse för den fort-
satta utvecklingen på området.  
 
Frågor som dessa tas givetvis också upp i det omfattande forsknings- och utvecklingsarbete 
som utförs världen över.  Som ett led i arbetet med den här förstudien har vi försökt göra en 
översikt på det som händer inom området. Den stora mängden projekt, och de många olika 
infallsvinklar som finns, gör att vi inte kan göra något som ens kommer i närheten av en hel-
täckande kartläggning av vad som sker inom området. I det som följer vill vi ändå peka ut 
några trender inom området som vi bedömer som viktiga. Grunden för detta utgörs av forsk-
ning och utvecklingsarbete som ägt rum under det senaste årtiondet. 
 
Bakom denna sammanställning ligger olika forskningsartiklar, studiebesök och möten med 
praktiker och företag inom området. Dessutom har vi haft god hjälp av böckerna, Teleradio-
logy, (Kumar 2008) och History of Telemedicine (Bashshur 2009). 

Frågeställningar i punktform 
I samlingsvolymen Teleradiology har Kumar och Krupinski (2008) samlat artiklar som be-
handlar aktuella frågeställningar för området teleradiologi. Totalt presenterar 19 specialister 
olika aspekter som är centrala för den fortsatta utvecklingen av området, i punktform handlar 
det om följande teman: 

• Säkerhet och integritet (Brad C. Hearalay et al),  
• Fortsatt utveckling av datakompression för effektivare lagring och överföring av bilder 

(Rajasvaran Logeswaran) 
• De elektroniska journalsystemen behöver utvecklas ytterligare för att till fullo utnyttja 

möjligheterna och begränsa de problem som finns (Jianguo Zhang) (DICOM, WADO, 
HTML, XML) 

• Utveckling av ”Tele-immersive” utrustning, som på olika sätt ökar användbarheten 
och möjligheterna att samarbeta på distans, exempelvis genom s.k. ”augmented rea-
lity” (Zhuming Ai et al) 

• Även många bilder och dokument, som inte är digitala, behöver göras tillgängliga i de 
digitala bildsystemen, som exempelvis PACS (James E. Silberzweig et al). Radiolo-
gins PACS-verktyg kan också tillämpas för ”secondary document acquisition”, som 
scannade dokument, recept, patientenkäter etc. (Kumar 208, s. 66) 

• Möjligheter att utnyttja valig e-post för att överföra och samarbeta kring bilder på ba-
sis av DICOM (Peter Mildenberger) 

• Användning av MMS (Multimeda Messaging Service) för ”emergency neurosurgery 
services” (Wai Hoe Ng et al) 

• Överföring av ultraljudsbilder med mobiltelefon (Michael Blaivas) 
• Samarbete och interaktion över internet ”during interventional radiology procedures” 

(Lefteris G. Gortzis) 
• Användning av augmented reality i samband med käkkirurgi och implantat (Kurt 

Schicho et al) 
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• Web-baserade medicinska system för managing and processing gynecological-
obstetrical-radiological data (George K. Matsopoulos et al) 

• Robotstyrning av tele-echography (Fabien Courreges et al)   
• Utvecklingen av radiologi och teleradiologi har ofta skett i militära sammanhang. US 

Army har en lång tradition av utveckling av teknik och system för röntgenundersök-
ningar (David M. Lam et al) 

• Säkerhetsaspekter i samband med trådlös teleradiologi (Ayis T. Pyrrhos och Yaghmai) 
• Patientens upplevelser och attityder till teleradiologi (Elizabeth A. Krupinsky) 
• Ekonomi och lagstiftning i ett globalt perspektiv (Thomas R. McLean och Patrick B. 

McLean) 
Det sker alltså en snabb utveckling inom teleradiologin, och det sker inom många delområ-
den. Och utvecklingsbehoven är fortsatt stora. Ett svenskt exempel är den nu pågående verk-
samheten för att utveckla Gertrud, som syftar till att etablera ett rikstäckande videonätverk för 
Sveriges barnhjärtkliniker. Behovet av telemedicin och teleradiologi står här i förgrunden för 
att man skall kunna knyta ihop landets barnhjärtkliniker, dela kunskap och erfarenheter och 
ställa diagnoser, fatta beslut om behandling utan påfrestande resor för patienterna. För mer 
information om Gertrud, se http://www.hjart-lungfonden.se/kampanj-barnhjartan-2010/om-
kampanjen/.  
 
Några exempel som är lite mer utvecklade är följande: Elizabeth Krupinski (2008) beskriver 
hur man har i ett utvecklingsprojekt börjat tillämpa teleradiologi och telemedicin inom glest 
befolkade områden. Detta har fått en betydelse för att förbättra kvaliteten och effektiviteten på 
vården. I ett av delprojekten utförde man mammografiundersökningar. Här uppnådde man en 
betydligt snabbare hantering från remiss till slutligt utlåtande. Krupinski drar följande slut-
sats: 

Tele-radiology, tele-pathology, and tele-oncology 
are ways that we are using to reduce the waiting 
times for a woman with breast cancer to receive 
definitive care. (Krupinski s. 249) 

Det här är ett typiskt exempel på hur man på många håll i världen tillämpar telemedicin för att 
nå befolkning i glest befolkade områden. 

Lagar, licenser och global handel  
McLean och McLean (2008) belyser betydelsen av lagar, licenser och global handel för möj-
ligheterna att utveckla och tillämpa teleradiologi i en bredare skala. Det finns många tekniska 
möjligheter men också stora hinder i form av licensiering, handelsbarriärer, internationella 
avtal, och restriktioner i användningen av internet. 
 
För många länder kan Indien framstå som en stor möjlighet när det gäller att utföra få kvalifi-
cerade granskningar utförda. Det finns också exempel på hur man ser detta som ett hot. Sam-
tidigt är Indiens möjligheter att expandera på detta område tämligen begränsat. På sikt bedö-
mer man att inhemska krav kommer att sätta stopp för en stor handel med andra länder, man 
kommer i stället att i större utsträckning kräva att den radiologiska kompetensen används 
inom landet. Redan idag är Indiens kapacitet inom området liten, om man exempelvis jämför 
den med vad som finns i USA. 
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WTO har avtal upprättade för medicinska tjänster, men de behöver utvecklas mer inom områ-
det radiologi för att skapa bättre förutsättningar för en internationell marknad hävdar McLean. 
(260-262). GATS täcker redan tjänster inom teleradiologi, så man behöver inte börja från 
början för att utveckla avtal som kan stödja den utveckling som nu sker, betonar McLean.  

Nighthawk model 
Nighthawk model (named after the company that 
was first in the market) relocates fully licensed do-
mestic radiologists to a country eight to 12 time 
zones ahead of the home country. (McLean et al p. 
253] 
 
Indian model 
The alternative to Nighthawk Teleradiology is the 
Indian model (named after the country making the 
greatest use of this model). Indian providers hire 
unlicensed indigenous radiologists who are willing 
to work for one tenth the wages of radiologists in 
developed countries. (ibid, p. 253) 

 

Vad händer med arbetsinnehåll, samarbete och kompetens? 
Den finska forskaren Helena Karasti publicerade 2001 sin doktorsavhandling som tog upp de 
omvälvande förändringar av den radiologiska verksamheten som skedde i slutet av 1990-talet. 
Hennes fokus låg på digitaliseringen av den radiologiska verksamheten och vad det innebar 
för yrkesroller, arbetsinnehåll och systemutveckling.  
 
En fundamental aspekt för den traditionella ”bild”-baserade röntgenprocessen var att bilderna 
oftast var unika, fysiska kopior, som bara kunde vara på ett ställe åt gången. Detta innebar 
givetvis många nackdelar, men också, paradoxalt nog, vissa fördelar. Åtkomligheten var be-
gränsad och problemen med lagringsutrymme växte snabbt. Ett av de tyngsta argumenten för 
den digitala röntgenprocessen var att detta innebar lösningen på problemet med saknade ”bil-
der”, på grund av att systemet medgav en samtidig användning av bilderna på flera platser. 
Karasti argumenterade för att när man designade de nya digitala systemen utgick man ifrån att 
det var radiologen som hade all väsentlig medicinsk kunskap. Detta innebar att man såg den 
hantering av bilder och olika papper som skedde runt om som något som bara skulle automa-
tiseras, utan att inse att det här också fanns betydande kompetens som kunde vara viktig att 
bygga vidare på.  
 
Den gamla ”bild”-hanteringen gav en synlighet och hanterbarhet som var viktig för organisa-
tionen av det dagliga arbetet och den ständiga interaktion som ägde rum mellan olika personer 
och yrkesgrupper. Denna synlighet ”försvann” med digitaliseringen och behövde ersättas med 
nya former för organisation och med nya verktyg som kunde kompensera den synlighet som 
försvann. 
 
Karasti menade att det fanns alternativ till denna enkelspåriga approach, där man ser det 
”stödjande arbete” som sker som något som är möjligt att klart identifiera och strukturera för 
en total automation. Alternativet baserar sig på att man utvecklar system som bygger på kun-
skaper om det praktiska, konkreta arbete som hela tiden utförs i det dagliga radiologiska ar-
betet och att man utgår ifrån erfarenheter, yrkesskicklighet och den expertis som utvecklats 
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när man hanterat de olika koordinationskrav som hela tiden existerar. Det ”stödjande arbetet” 
hade en större betydelse än vad man förstod och vad man designade de nya systemen för.  

Röntgensjuksköterskorna och det nya arbetet 
Wiveca Larsson tar i sin lic-avhandling, i likhet med Karasti, också upp de förändringar som 
skett i det radiologiska arbetet i samband med digitaliseringen. Hennes fokus ligger på de 
förändringar som sker med kompetenskraven, särskilt när det gäller röntgensjuksköterskorna, 
som en följd av introduktionen och den alltmer ökade användningen av digitaliserad röntgen. 
 
Larson betonar att införandet av PACS inte bara innebar en digitalisering av data och infor-
mation. Utvecklingen innebar också att nya aktiviteter, nya sätt att kommunicera, nya former 
av ansvar och nya kunskapskrav på sjuksköterskorna (Larsson 2009). Hon menar att det är på 
framförallt tre områden som förändringarna har skett: 

• kommunikation i arbetet, 
• bildbehandling och 
• hur man säkrar kvaliteten på bilderna, fram till att patienterna skickas hem 

 
Sjuksköterskornas arbete har blivit mer krävande och mer "vetenskapligt", hävdar Larsson. 
De behöver nu arbeta mer som ”reflekterande aktörer” i en produktionsprocess som tar fram 
bilder och där de måste vara mer flexibla. Det är inte ett ”statiskt” arbete. Röntgensjukskö-
terskorna behöver analysera bilderna, inte bara pricka av dem. Det räcker inte med att bara 
läsa dokument, skriver Larsson, man behöver tolka dem så att man optimera resultatet och 
effektivisera arbetsprocessen.  
 
Larsons lic-avhandling är intressant och belyser viktiga frågeställningar från ett nytt håll, sär-
skilt om vi jämför med Karastis studie. Om Karastis perspektiv omfattar förändringar som 
sker på 90-talet, kan man säga att Larssons studie berör utvecklingen under 00-talet. De två 
forskarnas perspektiv skiljer sig åt, vilket delvis kan förklara deras olika ansatser och de olika 
företeelser de tar upp. Men vi anser att skillnaderna också belyser något väsentligt som skett i 
utvecklingen av teknik och arbete inom radiologi och också teleradiologi. Deras olika per-
spektiv kompletterar också varandra på ett spännande sätt. De inriktar sig mot arbetsprocessen 
och den vardagliga hanteringen av arbetet och tekniken. De öppnar upp mot en aspekt som vi 
bedömer har en avgörande betydelse för den fortsatta utvecklingen av radiologi och teleradio-
logi: Interaktionen mellan människor och mellan människor och teknik. Det handlar visser-
ligen inte om teleradiologi, men de pekar ut faktorer som är centrala också för den fortsatta 
utvecklingen av teleradiologi.  
 
Karasti pekar bland annat på tendenser till rutinisering och utarmning av radiologernas yrkes-
kompetens. I samband med detta finns det, argumenterar hon, en risk för försämrad kvalitet 
på vården. Larsson pekar istället på den ”uppgradering” som löpande sker av röntgensköter-
skornas arbete. De behöver kunna allt mer om olika aspekter av ny teknik och de kommer in i 
det radiologiska arbetet på ett annat sätt än tidigare. Larssons studier behandlar röntgenskö-
terskornas arbete. Men vad händer med röntgenläkarna? Det som pekas ut är förändringar i 
relationerna mellan de två yrkeskategorierna, både med avseende på roller, kompetens, makt 
och inflytande över arbets- och vårdprocessen. 
 

Diskussion 
Den fortsatta utvecklingen av bildbehandling och telekommunikation kommer att stödja och 
stimulera en tillväxt av teleradiologin. Vårdgivare ser nu teleradiologi som en modell för hur 
man skall förbättra, effektivisera och automatisera vård. Den teknik som idag finns för telera-
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diologi kan fortfarande förbättras rejälts. Men det finns flera utmaningar som gäller varför, 
var, hur man skall införa tekniken och vilka kostnader som är förbundna med detta. Teknikut-
vecklingen går fort, men det är helt nödvändigt att exempelvis genomföra grundliga behovs-
analyser innan man börjar arbeta med implementering i större skala (Kumar, 265). Ett ome-
delbart införande av teleradiologi på bred front är inte realistiskt för närvarande. Flera faktorer 
sätter hinder på vägen. De största problemen handlar om: 

• the status of overseas reading of images 
• the evolving role of the virtual radiology department 

 
Också frågor som kvaliteten, former och nivåer för ersättning, samt säkerhet väntar fortfa-
rande på mer stabila och övertygande lösningar (Kumar, s. 266). Det är inte heller klart hur 
teleradiologi kommer att förhålla sig till ”vanlig” radiologisk verksamhet. Det är uppenbart att 
teleradiologi ingår i området radiologi och det avgörande för teleradiologi är radiologisk 
kompetens. Men hur kommer teleradiologin att påverka utvecklingen av radiologi? Hur 
kommer teleradiologi, och radiologi, att se ut i framtiden? I vilken utsträckning skulle telera-
diologi kunna ersätta radiologer ”på plats”? Kumar påpekar att allt som förbättrar den radio-
logiska verksamheten på en klinik (lokalt) gör det svårare för utomstående att kunna konkur-
rera (p. 166). 
 
En central fråga handlar om åtkomsten till olika slags patientdata, som tidigare undersök-
ningar, behandlingar med mera. Många länder har inte heller utvecklat någon klart formulerat 
policy för hur betalning för teleradiologiska tjänster skall göras. Här utmärker sig dock de 
skandinaviska länderna och USA med de former som utvecklats för ersättningar och betal-
ningar (”reimbursement/payment options”). 
 
En behovsanalys är helt avgörande innan man implementerar ett teleradiologiskt projekt, be-
tonar Kumar (sid 268). Teleradiologi kanske fortfarande kan te sig som något nytt, men det 
etableras nu snabbt som en vanlig och vardaglig praktik genom användningen av flera olika 
applikationer. 
 
I vår enkät riktad till röntgenavdelningar i Sverige framkom att teleradiologi mot externa 
granskningsenheter förekommer på flera sjukhus i Sverige men omfattningen är liten. Inom 
de egna landstingsområdena finns ett ganska omfattande samarbete främst dagtid men även i 
viss mån nattetid. Jourverksamhet med teleradiologi sker i huvudsak inom det egna lands-
tinget. När det gäller önskemål för framtiden vill man i första hand ha fler egna radiologer. 
Sist bland önskemålen kommer mer distansgranskning.  
 
Det skulle vara intressant att mer utförligt ta reda på varför teleradiologi mot externa enheter 
inte används mer än vad som är fallet. Vidare skulle det vara intressant att studera varför un-
dersökningar under jourtid inte granskas, annat än i liten omfattning, hos teleradiologiska 
centra. Det kan finnas ekonomiska skäl i det att teleradiologiska centra finner det vara för dyrt 
att driva sådan verksamhet. Men det kan också vara logistiska skäl där kontakter mellan jour-
läkare, röntgenpersonal och granskande läkare på teleradiologiskt centrum försvåras av av-
stånd och kanske anonymitet. 

INTERAKTIONSDESIGN OCH TELERADIOLOGI 
De tekniska förutsättningarna för radiologi och teleradiologi förändras kontinuerligt och får 
långtgående konsekvenser både för den radiologiska verksamheten och angränsade områden. 
Det radiologiska arbetet innebär nära och intensivt samarbete mellan många olika personer. 



Teleradiologi – Förutsättningar för forskning och utveckling sid 16 

Detta är minst lika viktigt för området teleradiologi. Hur detta samarbete kan utföras bestäm-
mer i stor utsträckning kvaliteten och effektiviteten i det kliniska arbetet. När det gäller detta 
samarbete är det helt avgörande att det skall fungera snabbt och effektivt. Det handlar om 
samarbete inom och mellan olika yrkesgrupper. Teknik, arbetsorganisation och arbetsproces-
ser måste stödja detta på ett effektivt sätt samtidigt som vårdkvaliteten ökar. 
 
Under senare år har ett designinriktat område växt fram som just sätter de här aspekterna i 
fokus. Det kallas interaktionsdesign, där interaktion syftar dels på människors hantering och 
samspel med tekniken, dels på människors samspel med varandra. Man ser det som att män-
niskor både interagerar med varandra och med tekniken, därför benämningen interaktionsde-
sign. Utvecklingen av den radiologiska praktiken och framväxten av området teleradiologi 
medför att interaktionsdesign blir ett kritiskt område för utformning och utveckling av teknik 
och arbetsorganisation. 

Interaction Design 
Interaction design defines the structure and be-
haviors of interactive products and services and 
user interactions with those products and services. 
(Ixda.org) 
 
Interaction design aims to define and facilitate in-
teraction between human beings by means of a 
product or a service. It focuses on the possibilities 
to create and encourage behavior facilitating an 
exchange between people. We can therefore see 
interaction design on two levels: 
- either between a user and a system; 
- or between different users, in which case we 
speak about human interaction or “social interac-
tion” 
(http://www.use-design.com/eng/design/interaction_design.php) 

Interaktionsdesign har under de senaste 10 åren utvecklats till ett centralt område för forsk-
ning och utveckling.  I bred mening handlar Interaktionsdesign om utformning av teknik för 
att stödja samspelet mellan människor och teknik. Man kan se det som att det handlar om ut-
formning av en ”dialog” mellan personer, produkter, tjänster och system. Det är värt att be-
tona att området interaktionsdesign fokuserar människor och utgångspunkten är hur vi faktiskt 
agerar och använder teknik i olika former. En kunskap om människor och deras erfarenheter 
är ett nödvändigt inslag för utveckling och design av nya produkter. Samtidigt som människor 
står i fokus är teknikinslaget betydelsefullt i Interaktionsdesign, i slutändan handlar det om 
teknik och funktionalitet som behöver utformas, utvecklas och anpassas till människors behov 
och önskemål. 
 
Interaktionsdesign är ett centralt och väl etablerad område, som inte är låst till utveckling av 
en enskild teknik eller teknikområde, utan anknyter till flera. I allt större utsträckning utveck-
las de tekniska förutsättningarna för kombinera olika slags teknik på ett sätt som erbjuder 
”interaktion” i en mångfald av kombinationer som inte tidigare varit möjliga att få att fungera. 
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När det gäller teleradiologi är relevansen av interaktionsdesign betydande. Området har en: 

• Stark användarorientering, problematisering av hur människor använder teknik och 
hur man kommunicerar, samarbetar och upplever olika saker. Detta utgår ifrån empi-
riska studier av faktisk interaktion mellan människor, produkter, tjänster och system 

• Fokus på ny teknik som ger nya möjligheter, åtkomlig överallt, innovativa, interaktiva 
gränssnitt, fysiska gränssnitt och ökad effektivitet 

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 
Utvecklingsmöjligheter 
Vad behövs för att utveckla teleradiologin? Vilka former av teleradiologi är aktuella? Om det 
handlar om att anlita externa granskningsenheter måste det finnas ekonomiska fördelar för 
beställare och medföra en granskningskvalitet som är lika bra eller bättre än den som kan er-
bjudas lokalt. När bilder granskas på en extern enhet måste det finnas möjligheter till feed-
back och dialog mellan röntgenpersonal och remitterande läkare å ena sidan och den läkare 
som finns på teleradiologiskt centrum å andra sidan. 
 
Vid bildgranskning i röntgenläkarens hem behövs billiga program- och hårdvaror. Idag kan 
tillgängliga lösningar vara för dyra med tanke på att hemgranskningsstationerna inte kommer 
att användas dagligen. Licens för en arbetsstation kostar ca 150.000 kr med en årlig service- 
och utvecklingskostnad på ca 12% av licenskostnaden. Till detta kommer kostnader för dator 
och bildskärmar.  För att allt skall fungera tekniskt måste man ta fram programvaror som 
lämpar sig för bild- och textsändning till hemmet via internet med bredband. För att garantera 
patientsekretess och tillgänglighet måste it-lösningarna vara säkra och skyddade från intrång 
och sabotage. 
 
Distansradiologi i det egna landstinget har kommit långt och det mesta fungerar väl och är 
idag en del av de dagliga rutinerna. När bilder skall granskas på andra sjukhus eller vårdin-
rättningar måste man skapa brandväggar och behörighetsregler som medger detta. Systemen 
måste vara så flexibla att olika sjukhus PACS och RIS kan användas. 
 
I länder med begränsade sjukvårdsresurser finns ett framtida behov av mer röntgendiagnostik. 
Idag sker där bildtagning med enkla filmsystem, det vill säga film som exponeras med rönt-
genstrålning och sedan framkallas . Bilder tas av relativt outbildad personal och granskas av 
olika läkare, vanligtvis utan formell röntgenläkarkompetens. Med satellitkommunikation 
finns möjlighet att bygga upp begränsade nätverk med vilka röntgenbilder kan sändas till av-
lägsna teleradiologiska centra. Under överskådlig tid kommer det att råda brist på såväl rönt-
genläkare som röntgensjuksköterskor i utvecklingsländerna. Röntgensjuksköterskorna kan 
inte ersättas med teleradiologi – men däremot, med vissa begränsningar, röntgenläkarna. 
 
Teleradiologi från utvecklingsländer kräver dock lokal infrastruktur med enkla röntgenutrust-
ningar samt någon form av digital bildhantering. Enklast och billigast sker den idag med foto-
grafisk film och sedan digitalisering med skanner.  Bildplattor och direktdigitala system är 
dyra och servicekrävande. 
 
Det finns många olika områden där det är angeläget att bedriva forskning och utvecklingsar-
bete inom området teleradiologi. Följande lista ger exempel på vad det kan handla om för 
frågor: 

• Hur förändras flödena på en röntgenavdelning med digitalisering och teleradiologi? 
• Hur förändras organisationen? 
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• Hur förändras radiologens arbete? 
• Vad sker med den kvarvarande radiologens uppgifter? Det kommer alltid att finnas 

praktiskt arbete som skall utföras av radiologen: genomföra undersökningar och be-
handlingar, ta cellprover, etc. 

• Hur utformas jourverksamheten om den läggs ut på teleradiologi? Krävs det fortfa-
rande en jourdoktor? 

• Hur förändras röntgensjuksköterskans arbete? 
• Läkarsekreterare får mindre att göra om läkaren skriver utlåtanden, kanske distribueras 

automatiskt, 
• Lokalt förankrad IT-personal kommer att bli allt djupare inblandad i den radiologiska 

arbetsprocessen 
• Vilka yrkesgrupper kommer att vara viktiga för att bedriva teleradiologi? Hur ser 

relationen ut mellan dem? Vilka möjligheter finns för interaktion, samarbete och ”arti-
kulation”? Hur kan teknik stödja detta? 

• Vilka åtgärder måste vidtas vad gäller drift- och patientsäkerhet? Detta handlar också 
om frågor som driftsäkerhet och tillgänglighet till diagnostik på avtalad tid och med 
avtalad kvalitet, det vill säga systemets och organisationens tillförlitlighet. 

• Vilka åtgärder måste vidtas för att säkra patientens integritet – sekretess.  
• Virusskydd, intrång, sabotage 
• Lagstiftning 
• Hur påverkas möjligheterna att bedriva teleradiologi av olika länders lagstiftning – så-

väl innanför som utanför EU. 
• Avtal mellan parter, internationell handel 
• Språk, vilket språk görs utlåtandet ursprungligen på, behöver det översättas? Av vem? 

Patienterna skall kunna läsa sin journal 
• Ansvarsfrågor 
• Vad bör ingå i avtal mellan röntgenavdelning och enhet som bedriver teleradiologisk 

diagnostik 
• Hur garanteras kvaliteten i granskningsarbetet 
• Hur fördelas ansvaret mellan den bildproducerande röntgenavdelningen och enheten 

som bedriver teleradiologisk diagnostik 
• Hur ser samarbetet ut mellan leverantörer av digitala röntgensystem å ena sidan och 

röntgenavdelning å den andra sidan vad avser möjligheterna att bedriva teleradiologi 
 
Det går att lägga till fler punkter till denna lista som långt ifrån är fullständig. Men redan de 
punkter som finns här visar att det handlar om olika frågor som mer eller mindre hänger ihop. 
Det handlar alltså om en komplex problematik. Ledstjärnan i vårt arbete har varit att finna 
frågor och problemställningar som skulle kunna vara lämpliga att arbeta med i ett mer ambi-
tiöst forsknings och utvecklingsprojekt i Blekinge, med de speciella förutsättningar som finns 
här. Vi har också försökt att ur det ovanstående vaska fram de punkter som vi tror det finns 
bäst förutsättningar för att arbeta med här. 

FORSKNING FÖR BLEKINGE? 
När det gäller möjligheterna att arbeta med forskning och utveckling för teleradiologi i Ble-
kinge kännetecknas situationen av följande faktorer: 

• Ett litet landsting med stor öppenhet och tillgång till klinisk verksamhet och betydande 
erfarenheter av att arbeta med försöksverksamhet inom området telemedicin 

• En liten och fokuserad teknisk högskola inriktad mot tillämpad forskning inom IT, 
hållbar utveckling och innovation 
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• Ett utvecklat och inarbetat nätverk där landsting, kommuner, högskola och företag 
samarbetar och har olika slags kontakter 

• En stark bas för olika aktiviteter inom området telekom 
 
Vår samlade bedömning är att det finns mycket goda förutsättningar för att bedriva en kliniskt 
förankrad forskning och utvecklingsarbete i Blekinge. Ansatsen kan med fördel vara explora-
tiv, det vill säga att pröva och utveckla arbetsformer och teknik i ett sammanhang där besluts-
vägarna är relativt korta och där samverkande parter befinner sig nära varandra. Detta gäller, 
bedömer vi, telemedicinsk forskning överhuvudtaget och särskilt området teleradiologi.  
 
Kliniskt förankrad forskning innebär att den verklighet som studeras, och som är föremål för 
utveckling, sker på plats, där själva arbetet, vården och behandlingen äger rum. Detta ställer 
också krav på hur man arbetar med forskningsdelen, både vad gäller frågeställningar och an-
greppssätt. 
 
Det bedrivs en betydande mängd forsknings- och utvecklingsprojekt inom området teleradio-
logi. Men utvecklingen går fort, förändringarna är stora och kan förväntas fortsätta att vara 
stora. Därför är behovet stort av att utveckla forskning och utveckling mot nya områden. Ett 
centralt område berör de kliniska aspekterna av den radiologiska och teleradiologiska verk-
samheten. Här finns mycket att göra, exempelvis när det gäller att anpassa verksamheter till 
nya tekniska och organisatoriska förutsättningar. Men det är lika viktigt att formulera krav på 
framtidens tekniker, dess utformning och framtida arbetsformer. Vi bedömer att det i sådana 
områden finns en stor potential att med Blekinge som bas bedriva kvalificerat forsknings- och 
utvecklingsarbete, som samtidigt har en nära klinisk förankring.  
 
Som ett första steg anser vi att man skall arbeta med forskning och utveckling som berör sam-
arbete och interaktion inom radiologi och teleradiologi. Här kan klinisk verksamhet, ny teknik 
och området interaktionsdesign tätt knytas ihop. 
 
I vårt fortsatta arbete kommer vi att undersöka förutsättningarna för att söka forskningsmedel 
för ett projekt som bedrivs under fyra eller fem år, där en doktorand arbetar med projektet 
som en del i sin forskarutbildning. Till detta knyts handledning av seniora forskare som är väl 
förankrade inom området. 
 
För ett sådant arbete kan en frågeställning, som återstår att precisera, vara följande:  

Hur kan personer, som arbetar med radiologi, ut–
veckla sitt vardagliga kliniska samarbete, koordi–
nation och interaktion med stöd av nya tekniker 
och med nya sätt att använda existerande tekniker.  

Ett sådant här projekts fokus ligger på interaktion, där också faktorer som kompetens, kvalifi-
kationer och lärande ha en framträdande roll. Med de stora förändringar som sker med teknik, 
organisation, verksamhetsformer kommer villkoren för de som arbetar med radiologi att för-
ändras. Hur skall man kunna hantera en utveckling som ställer dubbla krav: man behöver ta 
hänsyn till de människor som arbetar med radiologi och den kompetens och erfarenhet de har. 
Samtidigt behöver man både utbildning, träning och – antagligen än viktigare – arbetsformer 
som medger och uppmuntrar ett kontinuerligt lärande. 
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SLUTORD 
För att bedriva utveckling inom området teleradiologi krävs att man beaktar ett stort spektrum 
av olika frågeställningar. Det finns många ”vita” områden, där lite hittills blivit gjort, samti-
digt som behoven av kunskap är stora. Behov som dessutom ökar snabbt. I Blekinge finns för 
närvarande en unik möjlighet att bedriva framgångsrik, framtidsinriktad forskning och ut-
veckling inom teleradiologi med inriktning mot interaktionsdesign och den kliniska vardagen. 
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BILAGA A: Liten enkät till Nysam 
 
 
 
I ett samarbete mellan Landstinget Blekinges Kompetenscentrum och Blekinge Tekniska Högskola 
genomför jag tillsammans med Professor Bo Helgeson på Blekinge Tekniska Högskola, sektionen för 
datavetenskap och kommunikation, en förstudie angående distansradiologi. Syftet med studien är att 
se vilka möjligheter som finns för att gå vidare med forskning på doktorandnivå kring detta ämne. 
 
Jag vill ställa några enkla frågor till er ”Nysamdeltagare” inom radiologi. Jag önskar era uppfattningar 
i frågan och förväntar mig att ni inte skall behöva uppsöka RIS eller statistikprogram för att kunna 
svara på enkäten. Jag är mycket tacksam för era svar antingen:  
per brev till Torgil Toft Röntgenavdelningen Blekingesjukhuset 37185 Karlskrona  
eller på e-post torgil.toft@ltblekinge.se – eller helst lämna till mig nu på mötet. 
 
Många tack   Torgil 
 
Hur stor andel av antalet undersökningar granskas på enhet utanför ert landstings gränser (typ 
Barcelona)? (Om du är chef för flera röntgenavdelningar uppskatta då för samtliga avdelningar 
totalt) 

o   Ingen extern granskning 
o    <5 % 
o  5 -10 % 
o 10-25% 

 
Vilka sorters undersökningar granskas på distans utanför ert landstings gränser? 

o MRT 
o DT 
o Övrig radiologi 
o Inga 

 
Vilken/vilka är anledningarna till att ni använder er av ”extern granskning”? 

o Brist på läkare på  egna avdelningar 
o Önskar få tillgång till speciell kompetens utanför kliniken 
o Ekonomiska skäl 
o Ingen distansgranskning 

 
Förekommer det distansgranskning  inom ert egna verksamhetsområde mellan era olika avdelningar? 

o Ja 
o Nej 

 
Avser denna distansgranskning, inom ert egna verksamhetsområde..  

o dagverksamhet (vardagar ca 07-17) 
o jourverksamhet (övrig tid) 

 
Rangordna önskemål för framtiden (1 mest angeläget 5 minst angeläget) 

o Mer distansradiologi (typ Barcelona) 
o Fler egna läkare 
o Mer distansradiologi inom det egna Landstinget (mellan de olika avdelningarna) 
o Mer distansradiologi inom egna regionen 
o Annat ………………………………………… 

 
Vilka röntgenavdelningar ingår i ditt chefsskap? 
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