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Sammanfattning 

Det har uppmärksammats ett behov av bättre tillgång till referensmaterial vid röntgentolkning 

på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. I dagsläget använder radiologer främst 

uppslagsböcker, webbsidor och webbapplikationer som referensmaterial. Problem som 

påvisades var att det saknas ett samlat, lättillgängligt och kvalitetssäkert referensmaterial. 

I detta arbete har det utretts hur radiologer använder referensmaterial, vilka problem de stöter 

på vid användandet, vilka lösningar som skulle kunna tillämpas samt vilka krav som ställs på 

dessa. Arbetet har grundats på en enkätundersökning, intervjuer med ett antal radiologer samt 

informationssökning. 

Resultatet blev tre potentiella lösningar; en ny iPad-applikation, den befintliga applikationen 

STATdx Premier samt en fildelningslösning. De tre lösningarna visades uppfylla olika behov 

där den ena inte behövde utesluta den andra. 

Rekommendationen till Karolinska Universitetssjukhuset blev att investera i STATdx 

Premier. Detta ansågs erbjuda radiologerna ett lättillgängligt och kvalitetssäkert 

referensmaterial vilket skulle  leda till snabbare och säkrare diagnostisering. Utifrån detta 

framkom det att radiologerna skulle kunna granska fler fall per dag vilket kan motivera den 

höga kostnaden för STATdx Premier. 

  



   

 

 
 

 

  



   

 

 
 

Abstract 

A need of better reference information for radiologists has been identified at Karolinska 

University Hospital in Solna. Today radiologists use many different sources to get reference 

information such as encyclopedias, websites and web applications. This is time consuming 

and not very efficient. Due to this radiologists requested a user friendly, complete reference 

information base. 

This study showed how radiologists use reference information, the problems they encounter 

while using it and possible solutions that meet their requirements. The report was based on a 

survey, research and personal interviews with radiologists. 

The study resulted in three potential solutions; a new iPad application, the existing application 

STATdx Premier and a file share application. The solutions were shown to meet different 

needs requested by radiologist, therefore may one solution not exclude the other. 

The final recommendation for Karolinska University Hospital was to invest in STATdx 

Premier. It would make reference information more accessible and also offer quality assured 

information. STATDX Premier would both save time and help radiologists to give more 

accurate diagnoses. Due to this more patients could be diagnosed each day which could 

motivate the high cost for STATdx Premier. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det har uppmärksammats ett behov av bättre tillgång till referensmaterial vid röntgentolkning 

på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. 

Referensmaterial är exempelvis uppslagsböcker, webbapplikationer och webbsidor där 

radiologer hämtar information för att tolka röntgenbilder. De kan delas in i två olika 

kategorier; anatomiska referensverk för att se normal anatomi och övriga stöd för att kunna 

bedöma och klassificera patologi.  

Behovet grundas i det faktum att antalet röntgenundersökningar ökar varje år vilket innebär en 

ökning av radiologers arbetsbörda. Den trånga sektorn i röntgenprocessen ligger i dagsläget 

vid granskningen av röntgenbilder
 
(Seedoo, 2011). På grund av detta har det framkommit ett 

önskemål om bättre samt mer tillgängligt referensmaterial. 

Radiologer använder i dagsläget flertalet olika referensmaterial. Problem som 

uppmärksammats är att uppslagsböckerna är tidsödande att söka i samt är borta när de behövs 

(se Bilaga 3). Utbudet av webbsidor som tillhandahåller referensmaterial är stort men varierar 

mycket i kvalitet. Detta innebär att det går åt tid att söka efter pålitliga och användbara 

webbsidor. 

Behovet uppdagades av handledare Johan Ahlqvist i en intervju med radiologen Thomas 

Lindahl. Thomas Lindahls idé var att en iPad-applikation skulle kunna lösa de 

uppmärksammade problemen (Lindahl, 2011).  

Arbetet har utförts i samarbete med Johan Ahlqvist som deltar i projektet ”Clinical Innovation 

Fellowships” vid CTMH (Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa) samt ett antal radiologer 

vid Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet ”Clinical Innovation Fellowships” är ett 

samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och Stockholms Läns 

Landsting i syfte att identifiera möjligheter och behov vid olika kliniker för att skapa en unik 

innovationsmotor (CTMH, 2011). 

1.2 Målformulering 

Syftet med detta arbete var att genom en kartläggning över behovet av bättre referensmaterial 

kunna identifiera bakomliggande problem samt föreslå och värdera möjliga lösningsförslag.  

Målen var att: 

Utreda huruvida en iPad-applikation skulle fungera som referensmaterial för radiologer. 

Utreda andra möjliga lösningsförslag. 

Slutmålet var att rekommendera radiologer en lösning som leder till: 

Säkrare diagnoser på kortare tid. 

Underlättandet av kunskaps- och informationsdelning mellan radiologer. 
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1.3 Avgränsningar 

Arbetet avgränsades till en utredning för att kunna föreslå en lösning som skulle förbättra 

tillgången till referensmaterial. Ingen prototyp eller teknisk specifikation för en iPad-

applikation utvecklades därför i detta arbtete. Lösningarna som framtagits kan enbart ses som 

en förstudie för eventuellt fortsatt arbete. Ingen avgränsning med avseende på modalitet har 

gjorts. Arbetet fokuserades kring radiologer som arbetar vid Karolinska Universitetssjukhuset 

i Huddinge och Solna. 
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Analys 

STATdx Premier Fildelning, i PACS eller Wiki iPad-applikation 

Behov 

Enkätundersökning 

Internationell bildbank 
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Egen databas med sökmöjligheter 
STATdx 

e-böcker med sökfunktion 

Intervjuer 

iPad-applikation 
STATdx 

Fildelning och sökfunktioner i 
PACS 

Research 

 
Wiki 

CBIR, Content-based image 
retrieval  

CAD, Computer aided detection 
iPad/Android applikation 

 

2 Metodbeskrivning 
För att nå målet krävdes en utredning av hur behovet av bättre referensmaterial ser ut samt en 

undersökning av vilka lösningar som skulle kunna tillfredställa det. Metoder som valdes var 

en informationssökning, enkätundersökning samt intervjuer med ett antal radiologer. 

Informationssökningen utgick ifrån en utredning av det referensmaterial som finns att tillgå på 

marknaden, vilka de största aktörerna är samt vad som är i utvecklingsfasen. Från erhållen 

information framtogs olika lösningsförslag. 

2.1 Enkätundersökning 

En enkätundersökning skickades ut den 25 mars 2011 till 195 personer relaterade till 

röntgenavdelningarna vid Karolinska Huddinge samt Solna (se Bilaga 1). 53 svar erhölls vilka 

samtliga var från radiologer. Syftet var att undersöka hur radiologer använder 

referensmaterial, vilka problem de stöter på vid användandet samt vad som ansågs kunna 

förbättras. Utifrån de svar som erhölls utformades det fortsatta arbetet. 

2.2  Intervjuer med radiologer 

Under arbetets gång hölls intervjuer med fem radiologer under en timme vardera. Intervjuerna 

var av fri struktur vilket lämnade utrymme för diskussion (se Bilaga 2 för frågor ställda under 

intervjuerna). Tre av radiologerna arbetade vid Karolinska Solna (Thomas Lindahl, 

specialistläkare, Johan Henriksson, läkare/chef samt Joakim Crafoord, bitr. överläkare) och 

två vid Karolinska Huddinge (Bertil Leidner, överläkare samt Laura Saiepour, 

specialistläkare). En rundvandring gjordes på respektive röntgenavdelning samt gavs det en 

introduktion i hur granskningen av röntgenbilder går till vid arbetsstationerna. 

2.3 Lösningsförslag 

Utifrån den information som erhölls från enkätundersökningen, intervjuerna och kontakt via 

e-post samt telefon med radiologer sammanställdes möjliga lösningsförslag, se Figur 1. Dessa 

undersöktes och jämfördes med vad som redan finns på marknaden. Resultatet blev tre 

stycken lösningar som analyserades vidare. 

Figur 1: Arbetsprocess 
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2.4 Diskussion av lösningsmetoder 

Arbetets initiala mål var att utveckla en iPad-applikation för radiologer.  I samband med 

enkätundersökningen och intervjuerna framkom dock et att det saknades ett allmänt intresse 

för applikationen. Det valdes att istället utreda hurvida en iPad-applikation skulle fungera som 

referensmaterial då det önskats av radiolog Thomas Lindahl. Samtidigt eftersöktes andra 

lösningsförslag. 

Metoderna som valdes är de som ansågs mest lämpade för utredande arbeten. Risker med 

enkätundersökningar är bland annat att frågor misstolkas eller vinklas och att alla avsedda 

grupper inte representeras i svaren. Enbart 30 % av tillfrågade svarade på 

enkätundersökningen vilket troligtvis var för lågt för att dra generella slutsatser för samtliga 

radiologer. Dock gick det att se trender i svaren, exempelvis relaterat till ålder. Fritextfrågorna 

gav även mycket bra information i form av problem och idéer på förbättringar. 

Åldersspannet borde ha modifierats eftersom enbart två personer mellan 20-29 år svarade (se 

Figur 2). I rapporten har den gruppen valts att uteslutas i resultat som är åldersrelaterade då 

inga slutsatser kan dras från dem. I övrigt ansågs åldersfördelningen vara jämnt fördelad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuer med radiologer gjordes med fri struktur för att lämna utrymme för diskussion. 

Radiologernas arbete sker individuellt varför de använder sig av olika arbetsmetoder och 

därför stöter på olika problem. Problemen är specifika för varje intervjuad radiolog varför en 

generell uppfattning behövdes som komplettering, därav enkätundersökningen. Intervjuerna 

gjordes med radiologer i olika åldrar samt med olika specialistutbildningar för att få bättre 

spridning. Efter intervjuerna ansågs problemen vara väl utredda vilket tillsammans 

medenkätundersökningen skapade en bra bas att stå på för att utreda olika lösningsförslag. 

 

 

  

Figur 2: Åldersfördelning i enkätundersökningen (Bilaga 3) 
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3 Faktainsamling 

3.1 Radiologens arbetsdag 

Enligt sammanställningen av enkätundersökningen (se Bilaga 3) använder radiologer cirka 80 

% av sin arbetsdag till att tolka röntgenbilder. Generellt sett tolkar en radiolog cirka 12 fall 

per dag (Leidner, 2011). Arbetet sker framförallt vid deras arbetsstation där de har tillgång till 

en PC samt tre LCD-skärmar specialanpassade för granskning av röntgenbilder. Systemen 

som används är framförallt PACS (Picture Archiving and Communication System) och RIS 

(Radiology Information System). 

PACS är ett datorsystem utvecklat för att spara och lagra stora mängder röntgenbilder. PACS 

har som uppgift att kontrollera att de filer som lagras är rätt ifyllda och att de transporteras 

säkert till arkivet. RIS används till exempel för tidsbokning och rapportering. RIS är 

sammankopplat via patient-ID med PACS (Andersson-Morshead, 2011). 

Med hjälp av tagna röntgenbilder och information från journalen diagnostiserar radiologen 

patienten. 

Radiologens övriga tid används till att gå ronder, vara med på röntgenundersökningar, rådgöra 

med kollegor samt olika beslutstaganden i form av undersökningsmetod och terapi. Varje 

måndag, tisdag och onsdag hålls interna möten där radiologerna diskutera intressanta och 

problematiska fall. Varje fredag hålls även föreläsning av intern eller extern föreläsare 

(Crafoord, 2011). 

3.2 Användning av referensmaterial 

Följande fakta gällande radiologers användande av referensmaterial är hämtat från svar på 

enkätundersökningen (se Bilaga 3).  

Om radiologen stöter på ett svårare fall, bekräfta en diagnos eller kontrollera namnet på en 

anatomisk struktur vänder denne sig till referensmaterial. 

I detta arbete delas referensmaterial upp i fyra olika kategorier; uppslagsböcker, 

webbapplikationer, webbsidor samt applikationer till mobiler och surfplattor. Enligt Figur 3 

kan det utläsas att webbsidor och uppslagsböcker är det material som främst används av 

radiologer. Dock används vanligtvis en kombination av olika referensmaterial parallellt. 
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Figur 3: Användningsgrad (Bilaga 3) 

Enligt resultat från enkätundersökningen (se Bilaga 3) används flertalet olika uppslagsböcker, 

mest frekvent nämnda är Sobotta, Anatomisk Bildordbok och serien Diagnostic Imaging (se 

Bilaga 5). Uppslagsböcker används främst för anatomi och benämningar på strukturer men 

kan även användas för att korrelera ett fynd med patologi.  

Den webbapplikation som främst används enligt resultat från enkätundersökningen (se Bilaga 

3) är Imaios e-Anatomy (se Bilaga 5). Det är en betaltjänst som Karolinska Solna 

prenumererar på. Applikationen erbjuder anatomisk orientering, benämningar på strukturer i 

olika snittplan (CT, MR, UL), en del patientfall och e-kurser.  

Webbsidor som används är bland annat PubMed, CTisus, Radiopaedia, AuntMinnie, 

Radiologyassistant och Yottalook (se Bilaga 5). Radiolog Bertil Leidner förklarar att antalet 

webbsidor som erbjuder referensmaterial är ”oöverblickbart” och menar att det finns mycket 

outnyttjat och otillräckligt material. Utbudet varierar från avancerade 3D-uppbyggnader av 

kroppen till webbsidor med enklare information. Enligt resultat från enkätundersökningen (se 

Bilaga 3) används främst Google och PubMed. Google används bland annat för basal 

orientering, bildsök samt förkortningar som radiologerna är osäkra på eller inte känner till. 

PubMed används främst för ovanliga sjukdomstillstånd och för att hitta referensartiklar. 

Surfplatte- och mobilapplikationer används inte i samma utsträckning som ovan nämnda. De 

fåtal som använder dessa i sitt yrke nämner applikationerna Imaios, Netter, Radiopaedia, 

iRadiology och PubSearchPlus (se Bilaga 5). Trots att dessa applikationer inte verkar ha 

fångat radiologernas uppmärksamhet finns det ett relativt stort utbud både via Apple App 

Store och via Android Market. De flesta applikationer som finns anses dock vara riktade till 

studenter och för radiologer att använda utanför arbetstid (Lindahl, 2011). 

Andra referensmaterial som radiologer nyttjar är egna äldre fall som sparats i egna mappar i 

PACS. 

3.2.1 Användandet relaterat till ålder 

Det som framkommit från intervjuer samt svar från enkätundersökningen är att användningen 

av referensmaterial skiljer sig från radiolog till radiolog. På röntgenavdelningarna finns allt 

ifrån ST-läkare till nyutbildade specialister och erfarna överläkare. Enkätundersökningen (se 

Bilaga 3) har kunnat påvisa att skillnaderna i användandet främst beror på ålder vilket i sin tur 

0 1 2 3 4 5 6

Surfplatte-applikationer

Mobilapplikationer
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sannolikt hänger ihop med erfarenhet och befattning. En del skillnader har även 

uppmärksammats bero på radiologernas specialitet.  

I Figur 4 kan det utläsas att de yngre radiologerna oftare använder referensmaterial än de 

äldre. Samtidigt använder de yngre radiologerna referensmaterial som anatomiska hjälpmedel 

i högre grad och då framförallt Imaios e-Anatomy. De äldre radiologerna använder sällan 

referensmaterial i rent anatomiska syften. Istället använder de referensmaterial för att söka 

information om ovanliga fall, diffusa remisser eller differentialdiagnoser. För detta använder 

de framförallt PubMed och Google. 

I Figur 4 visas huranvändandet av referensmaterial minskar med åldern. Minskningen kan ses 

för användandet av uppslagsböcker samt webbsidor. I Figur 4 har 20-29 åringarna uteslutits 

eftersom de enbart var två stycken varmed inga slutsatser kan dras från deras användande. 

 

Figur 4: Användningsgrad beroende på ålder, 1 = inte alls och 6 = alltid (Bilaga 3) 

Hur radiologer använder referensmaterial kan även bero på vilket område i kroppen de 

specialiserat sig på. Exempelvis nämner ett par radiologer i enkätundersökningen att för deras 

område (bröst och thorax) sällan behövs anatomiska hjälpmedel utan de är mer intresserade av 

diagnostiska hjälpmedel. 

3.3 Önskat referensmaterial 

I enkätundersökningen (se Bilaga 1) ställdes frågan vad radiologer skulle vilja använda för 

referensmaterial. Resultatet visas nedan i Figur 6. 

En intressant aspekt som visas i figurerna nedan är att radiologer helst skulle vilja använda en 

webbapplikation, se Figur 6, men jämfört med Figur 5 visas att uppslagsböcker samt 

webbsidor är det som används främst. Detta kan tolkas som att bättre webbapplikationer som 

referensmaterial efterfrågas. 
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I enkätundersökningen ställdes även fritextfrågan vad radiologerna eftersökte som 

referensmaterial (se Bilaga 1). Förslag som framkom var bland annat lätthanterligt 

referenssystem för artiklar, internationell bildbank, applikationen STATdx, klassiska 

referensverk som e-böcker med sökfunktion, applikation integrerad i PACS, egen databas för 

ovanliga fall med bra sökfunktion, onlinetjänst för att spara och dela artikelreferenser i Wiki-

format. 

 

  

Figur 5: Användningsgrad, 1 = inte alls och 6 = alltid  

(Bilaga 3) 
Figur 6: Önskat referensmaterial, (Bilaga 3) 
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3.4 Upplevda problem vid användandet av referensmaterial 

Från intervjuerna framkom det vilka olika problem radiologer upplever med det 

referensmaterial de använder. Exempel på sådana problem är: 

 Uppslagsböcker finns inte på plats. 

 Uppslagsböckerna är inte uppdaterade med senaste fakta. 

 Webbapplikationer tar lång tid att öppna. 

 Webbapplikationer, exempelvis Imaios e-Anatomy, täcker inte hela kroppens anatomi. 

 Vid vissa tidpunkter tar det lång tid att komma ut på Internet. 

 Webbsidor måste undersökas om det är uppdaterad och pålitlig information. 

 Vid användandet av webbsidor krävs det ofta många ”klick” för att komma till den 

information man söker. 

 Applikationer till mobiler och surfplattor innehåller inte tillräckligt detaljrik anatomi. 

I enkätundersökningen (se Bilaga 3) utreddes hur ofta radiologer anser att det uppstår problem 

med referensmaterial, detta visas i Figur 7.  

Den största gruppen som ofta samt ibland upplever problem är radiologer mellan 50-59 och 

60+, det vill säga främst överläkare och specialister. Detta kan hänga ihop med att de äldre 

radiologerna behöver använda referensmaterial för mer komplicerade fall och att det innebär 

att det blir svårare att hitta information. De yngre radiologerna anser i högre grad att det 

sällan eller ibland uppstår problem. Detta kan i sin tur hänga ihop med att de oftare använder 

anatomiska hjälpmedel vilka finns lättare att tillgå. Intressant är även att ingen av de 53 

svarande radiologerna svarat aldrig på frågan. Detta kan tydas som ett behov av bättre 

referensmaterial. 

 

Figur 7: Problemgrad relaterad till ålder (Bilaga 3) 
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3.5 Krav på referensmaterial 

Utifrån intervjuerna med radiologer framkom krav på referensmaterial. Kraven som ansågs 

viktigast: 

 Det ska gå snabbt att använda. Exempelvis öppna applikation, webbsida eller hämta 

och hitta rätt uppslagsbok. Det ska inte ta längre tid än 10-15 sekunder att öppna en 

applikation eller webbsida (Henriksson, 2011). 

 Det ska gå snabbt att hitta vad man letar efter. Exempelvis få antal ”klick” på en 

webbsida. Det ska inte ta längre tid än 5 minuter att hitta vad man söker (Leidner, 

2011). 

 Informationen ska vara kvalitetssäker vilket påpekades av samtliga intervjuade. 

 Gränssnittet ska vara användarvänligt och intuitivt. Det ska inte ta lång tid att lära sig 

ett nytt gränssnitt (Saiepour, 2011). 

 Referensmaterialet ska erbjuda detaljrik anatomi, helst i form av högupplösta 

tvärsnittsbilder av kroppen, betonades av samtliga intervjuade. 

 Referensmaterialet ska erbjuda högupplösta bilder med olika sjukdomstillstånd samt 

differentialdiagnoser, betonades av samtliga intervjuade.  
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4 Lösningsförslag 
Efter intervjuerna och analys av enkätundersökningen formulerades tre möjliga 

lösningsförslag. Dessa har undersökts utefter vilka krav de uppfyller (se avsnitt 3.5)  

4.1 iPad-applikation 

Radiolog Thomas Lindahl efterfrågade en iPad-applikation med referensmaterial. 

Applikationen skulle fungera som en anatomisk atlas men till skillnad från de applikationer 

som finns innehålla mer detaljrik information om kroppens minsta strukturer. Vidare skulle 

applikationen vara enkel att använda, snabb och inte begränsas av tillgång till Internet 

(Lindahl, 2011).  

Det finns idag ett antal väl fungerande medicinska applikationer i Apple App Store och i 

Android Market. Applikationen Mobile MIM, till iPad och iPhone, är den första som blivit 

godkänd av amerikanska FDA (Food and Drug Administration) för att undersöka 

röntgenbilder samt för att ta diagnostiska beslut (Jefferson, 2011). Trots att det finns 

fungerande applikationer har det visat sig ur enkätundersökningen (se Bilaga 3) att 96 % av de 

svarande inte använder iPad i sitt arbete.  

För att en applikation ska kunna fungera som referensmaterial måste iPad möta de krav som 

radiologer ställer (se avsnitt 3.5). Förutom att applikationen ska vara snabb och 

användarvänlig måste bilder kunna återges med hög detaljrikedom samt god bildkvalitet. 

Bildkvalitet beskrivs vanligtvis av kontrast, upplösning och brusnivå (Gustafsson, 2003).  

I Tabell 1 illustreras skillnaden i skärmstorlek, upplösning, kontrast och luminansfördelning 

mellan iPad och de LCD-skärmar som radiologer använder vid sina arbetsstationer. 

  Skärmstorlek 

[tum] 

Upplösning 

[bildpunkter] 

Kontrast Luminansfördelning 

[cd/m
2
] 

iPad 9.7 1024 x 768 (0,7 

MP) 

934:1 270 

Medicinsk 

LCD-skärm 

≥ 19 ≥ 1024 x 1024 (≥1 

MP) 

≥850:1 ≥500 - 600 

Tabell 1: Skärmegenskaper hos iPad och medicinska LCD-skärmar (Apple, 2011), (Weiser, 2004), (Jacobson, 2006) 

De krav som ställs på en LCD-skärm som ska användas till diagnostisering är att den minst 

måste ha en upplösning på 1024×1024 (Jacobsson, 2006) vilket inte iPad uppfyller. Dock 

visade FDA:s undersökning av Mobile MIM att iPad hade tillräckligt bra ljusstyrka, 

bildkvalitet och brusreducering enligt internationella standarder och riktlinjer (Jefferson, 

2011).  Utifrån detta anses iPad kunna uppfylla det krav på bildkvalitet som radiologerna 

ställer. 

En annan aspekt är antalet referensbilder och referensfall som kan lagras i en iPad. Maximal 

minneskapacitet för en iPad är 64 GB (Apple, 2011).  En CT-undersökning av hela kroppen 

innehåller cirka 1700 bilder (för en 1.70 m lång person) á 512x512x14 bitar (Allisy-Roberts & 

Williams, 2008) vilket motsvarar ungefär 0.8 GB. Dock varierar storleken på bilderna mellan 
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ett tiotal kB till ett tiotal GB beroende på modalitet (Jacobson, 2006). Om det antas att enbart 

CT-bilder skulle användas i applikationen och att hela minneskapaciteten används skulle iPad 

kunna lagra 100 000 enstaka bilder. Detta kan jämföras med iPad-applikationen Imaios e-

Anatomy som innehåller cirka 4 000 anatomiska bilder (Imaios, 2011) eller med 

webbapplikationen STATdx hela 200 000 bilder (STATdx, 2011). Utifrån detta anses att 

100 000 bilder skulle vara tillräckligt för att erbjuda detaljrika anatomiska bilder  , 

sjukdomsfall och differentialdiagnoser.  

Då all information finns lagrad på ett och samma ställe i iPad går det snabbt att leta upp 

information. Thomas Lindahls krav och kraven i avsnitt 3.5 skulle därmed uppfyllas. Trots 

detta kvarstår det svaga intresset som visats i svaren från enkätundersökningen för 

applikationer till surfplattor och mobiler (se Bilaga 3). Från intervjuer framkom det att 

problemet främst ligger i den bristande skärmstorleken. På grund av detta undersöktes 

alternativa lösningar. 

4.2 STATdx 

I enkätundersökningen (se Bilaga 1) ställs frågan om radiologerna själva har några förslag på 

förbättring av referensmaterial. Ett antal radiologer svarade att de provat STATdx och anser 

det vara ett bra alternativ. 

STATdx är en applikation som bokförlaget Amirsys erbjuder. STATdx har framtagits av 80 

radiologer och har i dagsläget 32 000 användare (Sherman 2011). Applikationen innehåller 

detaljrik anatomi, över 4 500 diagnoser, 16 000 fall samt 200 000 bilder. Detta utbud växer 

hela tiden eftersom radiologer kan skicka in egna fall. All information kvalitetssäkras av 

experter och om ens eget fall publiceras erhålls ”royalty” för det. STATdx går att uppgradera 

till STATdx Premier och kan då integreras i sjukvårdens PACS och RIS system (STATdx, 

2011). 

Figur 8 visar en skärmdump från en testlicens av STATdx Premier. Till vänster visas 

information med bland annat patologi, kliniska problem och diagnostisk checklista. Till höger 

finns tillhörande bilder i form av illustrationer, slätröntgen men även CT och MR bilder. 

 

Figur 8: Kronisk bronkit i STATdx, (bilden är en skärmdump från en testlicens av STATdx) 
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Tre av de radiologer som intervjuats ställer sig positiva till tjänsten (Crafoord, 2011), 

(Henriksson, 2011), (Leidner, 2011) medan en fjärde (Saiepour, 2011) inte är lika övertygad. 

Den sistnämnde radiologen som testat applikationen ansåg att den inte var intuitiv och 

påpekade att det antagligen krävs en inlärningsfas. 

Karolinskas PACS-leverantör Sectra erbjuder STATdx Premier som en plugin till PACS. 

Sectra har i dagsläget installerat applikationen till flertalet olika sjukhus i Sverige bland annat 

S:t Görans Sjukhus, Östersunds Sjukhus och Norrlands Universitetssjukhus, (Genkel, 2011). 

Östersunds Sjukhus var bland de första som anskaffade STATdx Premier och har använt 

tjänsten i över 3 år. Anskaffandet genomfördes eftersom det ansågs ta för lång tid att leta upp 

relevant referensmaterial vid varje undersökning (Mörk-Petersen, 2011). 

Ytterligare tre radiologer från Östersunds Sjukhus berättar att de använder STATdx dagligen 

och är mycket nöjda. Fördelarna med applikationen är att all information är samlad på ett 

ställe där informationen dessutom är pålitlig. Vidare anses att användandet av en och samma 

källa gör att radiologer blir vana med gränssnittet vilket i sin tur leder till snabbare arbete 

(Jakobsson, 2011). Diagnostiseringen på Östersunds sjukhus anses ha blivit säkrare, med 

bättre kvalitet samtidigt som tid sparas eftersom det går snabbare att hitta rätt diagnos 

(Sehlstedt, 2011). Enradiolog uppskattar insparad tid till 5 minuter per sökning i snitt 

(Jakobsson, 2011) samtidigt som en annan nämner att man ibland kan spara en halvtimmes 

sökning i böcker per fall (Blix, 2011). 

Anskaffandet av STATdx kan dock vara mer komplicerat än väntat. Risken med att införa 

STATdx är att radiologerna skulle få ett mer amerikanskt förhållningssätt till diagnostik 

(Ring, 2011). STATdx är utvecklat av amerikanska radiologer och används främst av 

amerikaner (Sherman, 2011). Skillnaden mellan svenska och amerikanska radiologer är 

främst att de svenska ser till att hålla ner antalet differentialdiagnoser för att undvika onödiga 

undersökningar medan de amerikanska ger ett svar med många alternativa diagnoser. Svenska 

radiologer vill även gärna fria eller fälla direkt. Det antal alternativa diagnoser som STATdx 

genererar antas bli problematiskt för svenska radiologer (Ring, 2011).  

Det måste även uppmärksammas att olika länder har olika kultur när det gäller 

röntgentolkning vilket kan göra det svårt att använda andra radiologers bedömningar eller 

rekommendationer. Dock bör det noteras att den största del av det referensmaterial som 

radiologer använder i dagsläget är amerikanskt varför upplägget i STATdx inte bör bli 

främmande (Mörk-Petersen, 2011). 

4.3 Fildelning 

Fildelning är ett lösningsförslag som syftar till att underlätta kommunikation och delning av 

bilder mellan radiologer. Radiologer besitter en mängd kunskap och bildmaterial som med 

fördel skulle kunna delas. 

I Sectras PACS, som Karolinska Universitetssjukhuset använder, finns det möjlighet för 

radiologer att skapa mappar fritt samt dela dessa med antingen alla personer med samma roll 

eller med alla i systemet. Radiologer kan fritt lagra undersökningar i dessa mappar, enklast 

genom en drag-n-drop funktion. Detta innebär att radiologerna enkelt kan spara undan 
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intressanta fall närhelst de dyker upp i det vardagliga arbetet (Lundström, 2011). Delade 

mappar används i dagsläget främst till sparande av föreläsnings- och undervisningsmaterial 

(Leidner, 2011).  

De brister som upptäckts i PACS är att det saknas möjligheter att söka bland egna och delade 

mappar.  Den enda sökfunktionen som finns är i RIS där radiologerna kan söka i journaler 

efter information. Denna information är kopplad till bilderna i PACS via patient-ID. 

Sökfunktionen är dock processorkrävandeoch används mycket sällan (Crafoord, 2011). En 

annan brist är att mapparna inte sparas efter någon specifik struktur eftersom det är upp till 

varje radiolog hur denne väljer att lägga upp sina filer (Saiepour, 2011). 

Utifrån ovanstående problem formulerades ett lösningsförslag att integrera ett gränssnitt i 

PACS med följande funktioner:  

 Sökfunktion i både egna och delade mappar. 

 Automatisk anonymisering av patientfall. 

 Taggning av referensfall. 

Gränssnittet skulle erbjuda lättillgängligt referensmaterial för hjälp vid diagnostisering. 

Radiologerna skulle enkelt kunna jämföra sin patients bilder med liknande referensfall delade 

av andra radiologer. Detta skulle kunna spara tid eftersom referensmaterialet kan nås direkt 

från PACS där granskningen av bilderna görs. Ett annat krav är att radiologerna ska kunna 

dela fall med en knapptryckning eftersom de inte har någon extra tid att lägga ned 

(Henriksson, 2011). Vidare skulle kravet på högupplösta bilder inte bli något problem 

eftersom det är originalbilder som används till referensmaterialet. 

För att lösa problemet med att mappar inte sparas efter någon specifik struktur i PACS krävs 

någon form av automatisk kategorisering av fallen. Detta skulle kunna lösas genom att tagga 

patientfallen enligt en hierarkisk indelning av kroppen, exempelvis thorax – lunga (se Bilaga 

6). Detta innebär att oberoende av vem som lägger upp ett fall så kommer det sparas 

konsekvent vilket gör det lättare att hitta i det egna och gemensamma biblioteket. 

Sökfunktionen som efterfrågas skulle kunna använda sig av de ovan nämnda taggarna av 

patientfallen. Dessutom skulle sökbara, beskrivande nyckelord kunna läggas till bilden, 

exempelvis fläck eller tumör. Detta gör det möjligt för radiologerna att söka efter specifikt 

område i kroppen, diagnos och på information i bilden. Sökfunktionen skulle se olika ut 

beroende på om radiologen vill söka bland egna eller delade fall. Om fallet sparas i eget 

bibliotek krävs ingen anonymisering varför det kommer gå att söka på patient-ID, 

personnummer, patientnamn med mera. Om fallet däremot ska delas måste viss information 

tas bort då det enligt patientsäkerhetslagen inte är tillåtet att öppna och läsa icke-

anonymiserade fall (Crafoord, 2011). Följande data måste automatiskt redigeras innan 

referensfallet delas för att det inte ska gå att utreda vilken person det tillhör: 

 Personnummer raderas och ersätts med kön och eventuellt åldersgrupp. 

 Datum bör ändras till år samt månad.  Metoden ger fortfarande information om att 

fallet inte är utdaterat samtidigt som sjukdomar kopplade till årstid inte försummas.  
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 Patient-ID raderas. 

 Information om vem som tagit bilden och vilken specifik maskin som användes tas 

bort. Dock bör den modalitet som använts anges. 

Övriga funktioner som gränssnittet skulle kunna inkludera är publicering av föreläsningar och 

rondgenomgångar. Radiologerna skulle även enkelt kunna sammanställa sina egna fall för 

presentation. I Bilaga 6 visas skisser över hur en del funktioner skulle kunna se ut i 

gränsnittet. 

Ett alternativ till att göra fildelning i PACS var att utforma en Wiki där radiologerna kan dela 

fall med varandra. Dock visade det sig att det gjorts ett liknande examensarbete vid IT-

universitetet i Göteborg. Slutsatsen från det arbetet var att en Wiki skulle kunna fungera som 

delning av kunskap mellan radiologer men att det krävs relativt mycket arbete från 

radiologerna (Petterson & Petterson, 2007). 

Det finns flertalet webbsidor som har utvecklat Wiki-konceptet för informationsdelning 

mellan radiologer, till exempel tidigare nämnda radiopaedia.org men även 

wikiradiography.com och radswiki.net. Enligt svaren från enkätundersökning (se Bilaga 3) 

används dessa webbsidor inte i någon större grad, enbart 6 stycken av totalt 53 svarande 

nämner att de använder sig av någon av ovanstående.  

Under intervjuerna har det frågats hur radiologerna på Karolinska ställer sig till en Wiki med 

referensmaterial men intresset uppfattas svalt (Crafoord, 2011) (Henriksson, 2011) (Leidner, 

2011). 

4.4 Sammanställning och diskussion av lösningar 

Fördelen med iPad är dess mobilitet och användarvänlighet. Med iPad kan radiologen söka 

efter referensmaterial oberoende vart på sjukhuset denne befinner sig. Thomas Lindahl såg 

detta som en fördel vid traumaavdelningen där radiologerna snabbt behöver leta upp 

information. Med denna mobilitet kan iPad användas för att visa patienter? bilder men även 

för att underlätta diskussion med kollegor. 

Nackdelen som framkommit är att skärmen på iPad är för liten (Henriksson, 2011) (Crafoord, 

2011). Radiologerna anser att denna lösning är mer användbar för allmänläkare som behöver 

vara relativt mobila. 

STATdx Premier har den största fördelen i att den erbjuder ett omfattande, samlat och 

kvalitetssäkrat referensmaterial som dessutom kan integreras i PACS. Detta innebär att den tid 

radiologer använder för att söka upp relevant referensmaterial skulle sparas in. Samtidigt 

skulle diagnostiseringen bli säkrare med bättre kvalitet. 

Att inte Karolinska redan skaffat denna tjänst är en kostnadsfråga. För tre år sedan togs en 

offert in på STATdx Premier där kostnadsförslaget låg på cirka 150 000 kr för 8 användare 

per år (Henriksson, 2011). Karolinska Universitetssjukhusets budget är kostnadsstyrd. Detta 

innebär att även om det skulle kunna visas att radiologerna skulle spara in tid, kunna 

undersöka fler patienter per dag samt ställa säkrare diagnoser är 150 000 kr per år fortfarande 

en kostnad som, enligt ekonomiansvariga, inte genererar några intäkter (Crafoord, 2011). 
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Dock har det framkommit att Karolinska inte hinner med alla röntgenundersökningar utan 

tvingas skicka iväg undersökningar till privatkliniker. Från Karolinska Huddinge skickas varje 

år cirka 2500 CT-undersökningar vidare. Detta motsvarar en utgift på 3 500 000 kr per år 

(Leidner, 2011). Om radiologerna vid Karolinska Huddinge, med hjälp av STATdx, skulle 

kunna tolka 1-2 ytterligare fall per dag innebär det att utgiften går jämt ut med kostnaden för 

STATdx Premier (se Bilaga 4).  

Det kan diskuteras om det finns kapacitet i form av datortomografer för 1-2 fler 

undersökningar per dag. Detta antas dock vara ett rimligt antal. Intressant är även att om 

radiologerna vid Huddinge skulle kunna tolka fler än 2 undersökningar per dag skulle 

Karolinska troligen spara in pengar genom att skaffa STATdx Premier. 

Anskaffandet av STATdx Premier bör därför inte vara en kostnadsfråga för Karolinska. 

STATdx Premier anses i detta arbete uppfylla samtliga krav som radiologer ställer på 

referensmaterial samtidigt som det även skulle spara tid och leda till säkrare diagnoser. 

Fildelningen uppfyller målet att förbättra kunskapsflödet mellan radiologer då det skapas ett 

lokalt referensmaterial. Detta medför att radiologer enkelt kan se vem som besitter önskad 

kunskap och kontakta denna. Radiologerna slipper även det amerikanska förhållningssättet till 

diagnostik, som i fallet med STATdx, då de själva väljer vad som ska läggas upp. Samtidigt 

kan radiologerna få en konsekvent struktur på egna mappar och söka bland dem. 

Nackdelar med fildelningen är att det troligtvis kommer kräva mer tid än vad som sparas till 

en början. Risken finns även i det att innehållet blir snedfördelat beroende på i vilken 

utsträckning radiologer inom olika områden engagerar sig. Genom att ha personer som 

kontrollerar innehållet skulle detta kunna undvikas. Detta kräver dock ytterligare tid och 

resurser. Kvalitetssäkringen ligger istället i det faktum att informationen läggs upp av kollegor 

vilka man enkelt kan kontakta. 

Skillnaden mellan de tre lösningarna är främst att iPad-applikationen skulle erbjuda ett 

anatomiskt hjälpmedel, fildelningsalternativet ett diagnostiskt hjälpmedel medan STATdx 

Premier tillhandahåller både och. Ovanstående lösningarna tillfredställer olika behov där den 

ena lösningen inte behöver utesluta den andra. I Tabell 2 sammanställs för- och nackdelar. 

Tabell 2: För- och nackdelar med olika lösningsförslag 

  iPad-applikation STATdx Fildelning 

Fördelar 

  

  

  

  

  

·  Oberoende av 

Internet 

·  Portabel 

·  Kan integreras med PACS 

·  Kvalitetssäkrat av experter 

·  Informationsbas över många områden 

samlat på ett och samma ställe 

·  Ger royalty för bidrag av information 

·  Enkelt att dela information 

·  Information kommer från 

kollegor 

·  Kan integreras i PACS  

·  Påverka innehåll 

·  Ger struktur åt egen 

informationsbas 

Nackdelar ·  Skärmstorlek 

·  Tillgång till iPad 

  

·  Dyrt 

·  Bygger på amerikansk diagnostik 

·  Inlärningsfas 

·  Krav på annonymisering 

·  Kvalitetssäkring 

·  Kräver att radiologer bidrar 
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5 Slutsatser 
Det som framgår i arbetet är att problemet med referensmaterial inte ligger i själva tillgången 

utan hur det ska kunna hanteras mer effektivt. Vidare uppmärksammades det att varje 

radiolog besitter mycket outnyttjad information och kunskap som borde tas tillvara.  

Slutsatsen är att lösningsförslagen (iPad-applikation, STATdx Premier och fildelning) 

tillfredställer olika behov, där den ena inte behöver utesluta den andra. iPad-applikationen kan 

användas när radiologerna snabbt behöver söka information och inte befinner sig vid sina 

arbetsstationer. STATdx kan användas simultant med diagnostiseringen vilket sparar tid och 

ger säkrare diagnoser. Fildelningsalternativet underlättar informations- och kunskapsdelning 

mellan radiologer. 

Rekommendationen i dagsläget är att Karolinska Universitetssjukhuset bör införskaffa 

applikationen STATdx Premier. Detta skulle ge radiologerna ett lättillgängligt, omfattande 

referensmaterial som dessutom skulle spara tid samt ge säkrare diagnoser. Kostnaden för 

STATdx kan motiveras med att radiologerna kommer att kunna tolka fler fall per dag och på 

så sätt spara in på det antal undersökningar som skickas iväg till privatkliniker. 
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Appendix 
Bilaga 1: Enkätundersökning 

För att underlätta utformning, utskick samt analysering av enkäten användes det webbaserade 

verktyget Follow-up. 

 

  



   

 

 

 

Bilaga 2: Sammanställning av frågor ställda vid intervjuer 

1. Hur ser en radiologs arbetsdag ut? Hur går det till vid röntgentolkning? 

2. Ungefär hur många fall tolkar en radiolog per dag? 

3. Vad används för referensmaterial vid tolkning av röntgenbilder? 

4. Vilka referensmaterial anses fungera bra respektive mindre bra? Stöter du på några problem? 

5. Vad saknar du när det gäller referensmaterial? 

6. Används olika referensmaterial för olika undersökningar? 

7. Vad skulle fungera bäst som referensmaterial, 3D bilder, illustrationer, CT bilder?  

8. Skulle en surfplatte applikation vara intressant? 

9. Skulle en Wiki kunna vara en lösning för att komma åt referensmaterial lättare? 

10. Är det möjligt att spara in tid om det fanns ett perfekt verktyg för referensmaterial? 

11. Om du använder följande, hur anser du att dessa fungerar som referensmaterial: Imaios, 

Google body, STATdx? 

12. Vad skulle du vilja använda som referensmaterial? 

13. Tror du att igenkänningsalgoritmer och tillhörande program kommer att slå igenom för 

röntgentolkning? 

14. Har ni möjlighet att dela fall radiologer emellan?  

15. Har du några egna idéer hur man skulle kunna förbättra användningen av referensmaterial 

idag? 

 

  



   

 

 

 

Bilaga 3: Sammanställning av enkät 

Antal utskick: 195 

Antal svar: 53 

Antal som fick e-post: 190 

Antal som öppnade e-post: 145 

 

Kön:  

21 kvinnor, 32 män 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder: 

 

 

 

 

 

 

 

Befattning: 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

Övriga: professor – 2, diverse radiologer – 7, biträdande ÖL – 3, bild och funktions medicin – 1 

Användningsgrad av referensmaterial: 

1. Uppslagsböcker – 3.86 

2. Webbaserade applikationer –2.92 

3. Internetsidor – 3.96 

4. Mobilapplikationer – 1.24 

5. Surplatte applikationer – 1.10 

6. Annat – 1.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka uppslagsböcker används 

Feneis (4), Sobotta(8), Diagnostic Imaging (2), Netter (3), Amirsys(2 ) 

Vilka webbaserade applikationer används 

PubMed(6), e-anatomy (7), Imaios(7), Google(3), STATdx(1) 

Vilka internetsidor används 

PubMed(14), Google(21), American college of radiology (3), Wikipedia(5), MDconsult(3), e-

anatomy(3), RSNA(2), ajor(2) 

Vilka mobil- och surfplatteapplikationer används 

Radiopedia (6st), iRadiology, PubSearchPlus, Epocrates, MerchManua, Eponyms, DocGuide, 

GrayAnatomy, Anatomy, Läkemedel, LakBok, MIM 

Vad används annars 

Främst handlar det om kontakt med andra radiologer 

På vilket sätt använder du ovannämnda referensmaterial? 

Böcker används främst för att hitta namn olika anatomiska strukturer men även för att korrelera fynd 

på olika undersökningar med patologi. 

För oklarheter kring symptom/diagnos används PubMed  



   

 

 

 

Google används flitigt om remissen är otillräcklig eller om det skulle dyka upp något som är okänt hos 

radiologen exempelvis (sjukdom, tillstånd) 

PubMed för ovanliga sjukdomstillstånd samt bilder 

E-applikationer för fördjupning och ovanstående 

Använder helst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om annat: 

 Applikation integrerad med PACS 

 Bildkartotek 

Uppskatta hur mycket tid du spenderar på att tolka röntgenbilder under en arbetsdag 

Medelvärdet var 6,2 timmar. 

Hur väl fungerar analys med följande referensmaterial? 

1. Uppslagsbok – 4.8 (2 har ingen uppfattning) 

2. Webbaserad applikation – 3.5 (17 har ingen uppfattning) 

3. Internetsidor – 4.21 (5 har ingen uppfattning) 

4. Mobilapplikation – 1.48 (38 har ingen uppfattning) 

5. Surfplatte applikation – 1.3 (40 har ingen uppfattning) 

 

Grafen nedan visar medelvärdet med alternativet ”Har ingen uppfattning” bortfiltrerat. 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

Hur ofta känner du att det saknas referensmaterial eller uppstår problem vid tolkning av 

röntgenbilder? 

 

Ange i vilken grad du upplever följande påståenden när det gäller referensmaterial 

1. Uppslagsböcker saknas – 3.88 (2 har ingen uppfattning) 

2. Det tar lång tid att söka i uppslagsböcker – 3.33 (2 har ingen uppfattning) 

3. Användandet av internetsidor går för långsamt – 3.20 (4 har ingen uppfattning) 

4. Applikationer på internet är inte tillräckligt detaljrika – 3.12 (13 har ingen uppfattning) 

5. Internetsidor är opålitliga – 2.90 (9 har ingen uppfattning) 

6. Surfplatteapplikationer är inte tillräckligt detaljrika – 4.00 (39 har ingen uppfattning) 

 

Grafen nedan visar medelvärdet med alternativet ”Har ingen uppfattning” bortfiltrerat.  

 

Beskriv lite kort vilka problem som du kan stöta på när det gäller tolkning av röntgenbilder? 

Vanligaste problemområden: 

 Inte veta namnet på anatomiska strukturer 

 Oklara diagnoser eller okänd patologi 

 Diffus klinisk bild 

 Bristande information i remisser 

 



   

 

 

 

Vilka verktyg använder du i för övrigt ditt arbete? 

 

 

 

 

 

 

 

Har du själv några förslag på vad som skulle kunna förbättras för att underlätta 

referenshanteringen vid röntgentolkning för dig? 

 Lätthanterligt referenssystem för sparade artiklar 

 Anatomiatlas med snittbilder på datorn 

 Internationell bildbank med olika differentialdiagnoser, lättåtkomligt från alla datorer 

 Klassiska referensverk som e-böcker med bra söksystem 

 Kunna fråga kollegor i andra länder där de har mer kunskap 

 Tidigare i karriären hade digital anatomibok varit bra 

 STATdx 

 PubMed via iPhone 

 Egen databas för ovanliga fall med sökmöjlighet 

 Onlinetjänst för att spara och dela artikelreferenser i wikiformat eller enkelt hemsideformat. 

 Egna bloggar för varje organsektion för att kunna ta upp intressanta fall/artiklar. 

 Mer lättillgänglig information på internet 

 Internettjänst för anatomi och patologi  



   

 

 

 

Bilaga 4: Beräkning 

Följande beräkningar är enbart grova uppskattningar för att kunna motivera inköp av STATdx 

Premier. 

Insparad tid [min/dag] 

 Granskningstid [h/dag]
 1
   6.2

 Undersökningar i snitt [st/dag]
 2
  12 

 Granskningstid [min/fall]   30 

Uppskattad sparad tid [min/undersökning]
 3
  5 

Undersökningar i snitt [st/dag]
2
  12 

Sparad tid [min/dag]   60 

Ytterligare fall [st/dag]   2 

 

Aktiva radiologer under en arbetsdag 

 Antal radiologer vid Karolinska Universitetssjukhuset [st]
4
 160 

 Andel som arbetar under en dag [%]
4
  67 

 Antal radiologer under en arbetsdag [st/dag]  100 

 

Användare av webbapplikation vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 

 Användare [st]
1
   38 

 Tillfrågade [st]
1
   53 

 Procent användare [%]   70 

För enkelhetens skull antas att hälften av radiologerna arbetar vid Karolinska Huddinge och hälften 

vid Solna. Det innebär att cirka 35 stycken arbetar vid varje enhet. 

Från sammanställningen av enkätundersökningen (se Bilaga 3) visade det sig att 38 av 53 (70 %) 

radiologer använder sig av webbapplikationer. Antalet radiologer som arbetar under en arbetsdag är  

Potentiella användare av STATdx    

 Antal radiologer som arbetar samtidigt [st]  100 

 Andel som använder webbapplikationer i dagsläget [%] 70 

     70 

Utgift utskickad remiss [kr/st] 

 Kostnad intern remiss [kr/st]
2
   1 500 

 Kostnad utskickad remiss [kr/st]
2
  3 000 

     1 500 

Total utgift för utskickad remiss[kr/år] 

 Utskickade remisser [st/år]
2
   2 400 

 Utgift för utskickad remiss [kr]  1 500 

     3 600 000 

                                                           
1
 Se Bilaga 3 

2
 Bertil Leidner, intervju 2011-04-01 

3
 Peter Jakobsson, e-post 2011-04-14 

4
 Joakim Crafoord, intervju 2011-04-19 



   

 

 

 

 

 

Total kostnad STATdx 

  

 Potentiella användare av STATdx vid Huddinge 35 

Antal licenser som skulle behöva införskaffas 5  

Licensavgift för 8 användare [kr/år]
5
  150 000 

     750 000 

Om radiologerna skulle kunna tolka fler fall per dag, skulle kostnaden för STATdx sparas in eftersom 

sjukhusen inte behöver skicka vidare undersökningar till privatkliniker. 

Antalet fler undersökningar per dag för att STATdx kostnaden ska vara den samma som 

utgiften av utskickade remisser: 

Utgift utskickade remisser = Kostnad för STATdx 

x*3000 – x*1500 = 750 000 

x = 500 undersökningar per år 

Detta innebär att radiologerna behöver granska ytterligare 1-2 fall per dag för att spara in kostnaden. 

 

  

                                                           
5
 Johan Henriksson, e-post 2011-04-04 



   

 

 

 

Bilaga 5: Referenser till nämnda referensmaterial 

Uppslagsverk 

Sobotta: http://www.sobotta.com/ 

Anatomisk Bildordbok: 

http://books.google.com/books?id=flp0OgAACAAJ&dq=anatomisk+bildordbok&hl=en&ei=

ZxTITbvwLYfusgaX8LiNDw&sa=X&oi=book_result&ct=book-

thumbnail&resnum=1&ved=0CDwQ6wEwAA 

Diagnostic Imaging: http://www.diagnosticimaging.com/ 

Webbapplikationer 

Imaios e-Anatomy: http://www.imaios.com/en/ 

Webbsidor 

PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

CTisus: http://www.ctisus.com/ 

Radiopaedia: http://radiopaedia.org/ 

Auntminnie: http://www.auntminnie.com/ 

Radiologyassistant: http://www.radiologyassistant.nl/en/ 

Yottalook: http://yottalook.com/ 

Applikationer till mobiler och surfplattor 

Imaios: http://itunes.apple.com/us/app/imaios-mobile/id352444826?mt=8 

Netter: http://itunes.apple.com/us/app/netters-atlas-human-anatomy/id407740739?mt=8 

Radiopaedia: http://radiopaedia.org/articles/iphone-app 

iRadiology: http://itunes.apple.com/us/app/iradiology/id346440355?mt=8 

PubSerachPlus: http://itunes.apple.com/us/app/pubsearchplus/id290549598?mt=8 

  

http://www.sobotta.com/
http://books.google.com/books?id=flp0OgAACAAJ&dq=anatomisk+bildordbok&hl=en&ei=ZxTITbvwLYfusgaX8LiNDw&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CDwQ6wEwAA
http://books.google.com/books?id=flp0OgAACAAJ&dq=anatomisk+bildordbok&hl=en&ei=ZxTITbvwLYfusgaX8LiNDw&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CDwQ6wEwAA
http://books.google.com/books?id=flp0OgAACAAJ&dq=anatomisk+bildordbok&hl=en&ei=ZxTITbvwLYfusgaX8LiNDw&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CDwQ6wEwAA
http://www.diagnosticimaging.com/
http://www.imaios.com/en/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.ctisus.com/
http://radiopaedia.org/
http://www.auntminnie.com/
http://www.radiologyassistant.nl/en/
http://yottalook.com/
http://itunes.apple.com/us/app/imaios-mobile/id352444826?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/netters-atlas-human-anatomy/id407740739?mt=8
http://radiopaedia.org/articles/iphone-app
http://itunes.apple.com/us/app/iradiology/id346440355?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/pubsearchplus/id290549598?mt=8


   

 

 

 

Bilaga 6: Skiss av gränssnittet integrerat i PACS 

 

Pop-up fönster vid sparande av fall 

 Filbiblioteket i PACS med referensfall 

 Exempel på referensfall 


