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Sammanfattning 
Uppsatsens titel: Extern granskning av medicinska bilder, framtidens lösning? 

Författare:  Dominik Skibicki och Pejhman Pourmand 

Handledare:  Curt Scheutz och Jurek Millak 

Nyckelord:  Teleradiologi, Outsourcing, extern bildgranskning, RIS, PACS, 
DT, RTG, transaktionskostnadsteorin, det resursbaserade synsättet, 
nätverksteorin. 

Bakgrund: Det finns goda möjligheter till effektivisering av hälso och 
sjukvårdssystemet genom utnyttjandet av det internationella 
utbytet. Datorisering, Internet, Telekommunikation är de områden 
som har haft en enorm tillväxttakt. Telemedicin är ett 
samlingsnamn för medicinska tjänster som tillhandahålls på 
distans via telekommunikation. Teleradiologi är en av de senaste 
lösningarna inom området och innebär att patientbilder från 
Magnet Resonans - kameror, Datortomografer, Ultraljudsapparater 
och Röntgenapparater skickas till externa aktörer som 
utannonserar sina tjänster på marknaden. Författarna ställer sig 
frågande till varför det är så svårt att utvärdera telemedicinska 
projekt.  

Syfte:  Att identifiera faktorer som ligger till grund för att sjukhusen i 
fråga använder sig av extern analys av röntgen/MR/ultraljuds 
bilder. Undersökningen skall besvara om det finns fördelar med 
extern bildgranskning och i ett sådant fall, vilka dessa är. 
Dessutom ska studien kartlägga vilka konsekvenser, dvs. 
möjligheter liksom begränsningar, för röntgenklinikerna en sådan 
implementering av teknologin medför. 

Genomförande: En studie genomfördes på fem svenska statliga sjukhus 
röntgenavdelningar. Kvantitativ data i form av statistik, prislistor 
mm. inhämtades från sjukhusens ekonomiavdelningar, 
upphandlingsenheterna och verksamhetschefernas information. 
Kvalitativ data erhölls från de personliga intervjuerna som ägde 
rum på sjukhusen med berörd personal (röntgenläkare, 
ekonomiansvariga, verksamhetschefer) på plats och genom 
telefonintervjuer. All kvantitativ data sammanställdes och belystes 
av utvalda delar från intervjuerna.  

Resultat: Det finns många olika orsaker till varför sjukhusen i fråga 
använder sig av teleradiologi, och uppfattningarna likväl som 
inställningen till teleradiologi är helt olika beroende på vem man 
frågar och vart man frågar. Den främsta orsaken till användning av 
tjänsterna i fråga är: kapacitetsbrist. Teknologin kan erbjuda 
mycket mer än så, exempelvis: högre specialiseringsgrad på 
klinikerna, färre störningsmoment i läkarnas arbete och därigenom 
bättre ekonomi.  Långvariga förhållanden med externa aktörer 
inom teleradiologi kan vara värda att investera i på lång sikt. 
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Abstract 
Title of the essay: External analysis of medical images, an prospective solution?  

Authors:  Dominik Skibicki och Pejhman Pourmand 

Supervisors:  Curt Scheutz och Jurek Millak 

Keywords:  Teleradiology, outsourcing, external image analysis, RIS, PACS, 
CT, RTG, transaction cost theory, the resource-based view, 
network theory. 

Background :  There are good opportunities for more efficient health care system 
through the use of the international exchange. Computerization, 
the Internet and telecommunication are the areas that have had a 
tremendous growth rate. Telemedicine is an umbrella term for 
medical services provided at a distance using telecommunication. 
Teleradiology is one of the latest solutions in the field and means 
that patient images from magnetic resonance cameras, Computer 
Tomographs, Ultrasound and X-ray machines are sent to outside 
actors who advertise their services on the market. The authors are 
questioning the point of why it is so difficult to evaluate 
telemedicine projects. 

Purpose:  To identify factors underlying the hospitals concerned to make use 
of external analysis of X-RAY /MRI / Ultrasound images. The 
study should answer about the benefits to be achieved by sending 
images to an external partner. In addition, the study identifies 
implications, i.e. opportunities and constraints, that radiology 
clinics have to face due to an implementation of the technology. 

Implementation:  A study was conducted at five Swedish public hospital radiology 
departments. Quantitative data in the form of statistics, price lists, 
etc. was obtained from the hospital financial departments, 
procurement departments and business managers' information. 
Qualitative data were obtained from the personal interviews that 
took place on site at the hospitals with the staff involved 
(radiologists, bank managers, operations managers) and through 
telephone interviews. All quantitative data were compiled and 
illustrated by selected parts of the interviews. 

Results:  There are many reasons why the hospitals in question makes use of 
teleradiology. The perceptions as well as the approach to 
teleradiology is completely different depending on who you ask 
and where you ask. The primary reason for using the services in 
question are: lack of capacity. The study discovers that the 
technology can offer much more than that, for example: higher 
degree of specialization in clinics, fewer distractions in the 
radiology doctors' work, and as a consequence of that - better 
economy. Chronic prevarication with external actors in 
teleradiology may be worth investing in the long term. 
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till iden bakom studien, samt problemområdet.                  

Ur detta formuleras sedan undersökningens frågeställningar, syfte samt avgränsningar som 

en operationalisering av det fenomen som avses att undersöka.  

1.1 BAKGRUND 
 

Vårdkostnaderna är en av de positioner i den svenska statens budget som alltid har ett 

underskott. Detta beror på att vården är det område som i princip inte har någon gräns för hur 

mycket det kan kosta. Ett bra exempel är vad som kan hända när kostnaderna släpps lösa är 

situationen i USA. Där finns tillgång till i stort sett obegränsade resurser och väldigt god 

kvalitet till ett pris som oftast en medelinkomsttagare inte har råd med. Sverige har ett 

vårdsystem som bygger på lika villkor för alla patienter och är ett av de länder i världen som 

har väldigt bra vårdkvalitet till ett ytterst lågt pris. Detta är en konsekvens från 70-talets 

politik som var positiv till att skära ned de skenande kostnaderna i och med den sjunkande 

ekonomiska tillväxten under det årtiondet.1

Under 1990-talet slog en ekonomisk kris till, vilket in sin tur ledde till ytterligare personal och 

kostnads beskärningar inom vården, samtidigt började landstingen och politikerna se att 

kostnadsbeskärningar inte får påverka vårdkvaliteten. Detta ledde till att politikerna fick 

huvudbry och blev tvungna att uppmuntra och ständigt hitta nya lösningar för 

sjukvårdssystemet för att tillgodose den ökade efterfrågan (i och med befolkningstillväxten 

och immigrationen) och de ökade kvalitetskraven.

  

2

World Health Organisation beskriver i sin rapport ”Health Economics technical briefing note” 

att en förbättring av en nations hälsostatus kan endast uppnås genom att erbjuda lika bra vård 

för alla, oavsett ekonomisk eller social ställning. Vidare påpekas i rapporten att detta kan 

uppnås genom effektiv och god allokering av landets resurser. Som ett svar på denna 

uppmaning måste sjukhusen och de politiska beslutsfattarna genom aktiva val och nya 

lösningar, hela tiden finna nya sätt att kostnadseffektivisera vårdsystemet. 

 

3

                                                           
1 Carlsson, Dahmén, Grufman, Josefsson, (1979) Teknik och infrastruktur. 70-talets ekonomiska kris i 
historisk belysning IUI, IVA, Stockholm 1979. 

  

2 Ulf Perbo, Ekonomisk Debatt 1999, årg 27, nr 6 
3 Alexander H. Vo PhD, 2008 
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Redan vid en första anblick går det att se att det finns goda möjligheter till effektivisering av 

hälso och sjukvårdssystemet genom utnyttjandet av det internationella utbytet. Olika 

medicinska produkter har sedan ett trettiotal år tillbaka exporterats och importerats flitigt. 

Likaså har läkare från andra eu-länder fått en enklare väg in på den europeiska 

arbetsmarknaden, tack vare öppna gränser och ett lagsystem som uppmuntrar utbyte över 

landsgränserna.  

Lika enkelt har det inte varit med handel av tjänster. Dessa har sedan en lång tid tillbaka setts 

som omöjliga att transferera över landsgränserna. Med tiden har dock området för 

kommunikation utvecklats drastiskt. Datorisering, Internet, telekommunikation är de områden 

som har haft en enorm tillväxttakt. Detta kan enkelt ses när vi tittar tillbaka på våra egna liv. 

Internet började användas dagligen för inte mer än 15 år sedan. Mobiltelefoni är ett liknande 

exempel. Tekniken utvecklas så fort att det numera är svårt att säga vem som svarar i 

telesupporten. Det kan lika gärna vara någon i Sverige, men också någon som sitter i Indien. 

Allt fler tjänster som går att transferera över landsgränserna, tenderar att flyttas utomlands, 

tack vare lägre kostnader för löner.  

Telemedicin är ett samlingsnamn för medicinska tjänster som tillhandahålls på distans via 

telekommunikation. Exempel på telemedicinska lösningar är operationer på distans. Läkare 

kan operera hundratals mil ifrån, genom att utnyttja internetuppkopplig och robotarmar. 

Begreppet telemedicin står för den medicinska patientinformation som överförs från 

medicinska apparater till andra med någon form av kommunikationsteknologi. Telemedicin 

har blivit ett alternativ till direkt läkarkontakt mellan patient och vårdgivare eller läkar - läkar 

kontakt. Enligt World Health Organisation har området för telemedicin potentialen för att öka 

kvaliteten och tillgängligheten på sjukvårdssystemet. Under 60, 70 och 80 talet var 

telemedicinen betydelselös, detta på grund av bristande möjligheter i dåtidens teknologiska 

lösningar4

Som tidigare nämnts har allt fler nya möjligheter öppnat sig sedan 15 år tillbaka i samband 

med att kostnaderna för utnyttjandet av kommunikationslösningarna gått ned drastiskt

.  

5. 

Återigen ett vardagligt exempel: tio år tillbaka kostade ett inrikes mobilsamtal omkring 5-8kr 

per minut. Numera är priset mellan 5-50 öre per minut en självklarhet för de flesta.6

                                                           
4 Alexander H. Vo PhD, 2008 

 Låga 

priser bidrar i sin tur till att kostnaderna för driften av telemedicin minskat och blir med 

5 Drager N., 2002 
6 http://www.cybercom.com läst den 21/5/10 

http://www.cybercom.com/�
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lättåtkomligt.7 Ett exempel på tillämpning av telemedicin i högre grad än vad som redan görs 

idag är rapporten ”the telehealth promise” där det står beskrivet hur USA skulle kunna spara 

omkring 4,3 miljarder dollar per år genom att ha fler telemedicinska lösningar i sitt 

sjukvårdssystem.8

I och med att besparingskraven inom sjukvården ökar hela tiden, samtidigt som effektiviteten 

på denna förväntas öka blir det mest logiska alternativet att göra omprioriteringar i sjukvårds 

systemet för att kunna skära ned kostnaderna. I dagsläget förekommer till exempel en hel 

mängd olika projekt inom distanslösningar för sjukvården. Dessa projekt tenderar mer och 

mer överskrida landsgränserna. Många av dessa projekt har redan nu nått en fas då nyttan av 

att implementera dem i vardagen och kostnaden måste utvärderas för att ha rätt 

beslutsunderlag. Tyvärr saknas ofta strategier för hur projekten skall utvärderas och vilka 

prioriteringar som ska antas för att låta bästa projekt gå vidare.  

  

Per Carlsson, professor på Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi i Linköping, 

uttalade sig exempelvis i en av de senaste artiklarna om att ”trots diskussioner om resursbrist 

inom sjukvården är hälsoekonomiska utvärderingar inte ett självklart underlag vid 

prioriteringsbelsut”9

Med tanke på detta tänkte vi som författare av denna rapport ställa vårt fokus på en av dessa 

försöksverksamheter: teleradiologi, det vill säga, extern analys av medicinska bilder. Denna 

lösning är en av de senaste inom området och innebär att patientbilder från Magnet resonans-

kameror, Datortomografer, Ultraljudsapparater och vanliga Röntgenapparater skickas till 

externa aktörer som utannonserar sina tjänster på marknaden. Dessa undersökningar 

analyseras ofta flera hundra mil från sjukhusen. Många av företagen befinner sig i Sverige, 

men Barcelona i Spanien, Sydney i Australien och Warszawa i Polen är också ofta 

återkommande aktörer. Bilderna analyseras där av läkare med europeisk läkarlegitimation och 

utlåtanden skrivs på svenska. Sedan skickas allt tillbaka till sjukhuset som genomförde 

undersökningen.  

  

En sådan teknologi ger klara fördelar. Antalet läkare som befinner sig på plats kan drastiskt 

minskas och det går att utnyttja tekniken till sin fördel och skicka bilderna nattetid och få dem 

analyserade av utvilade läkare i Sydney exempelvis.  
                                                           
7 Field M., 1996 
8 Alexander H. Vo PhD, 2008 
9 Carlsson P., Anell A., Eliasson M., Läkartidningen, 2006 
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En del av fördelarna ser ut att vara uppenbara, men nackdelarna är svårare att kartlägga. 

Kostnaderna kan vara orimligt höga och kvaliteten kan vara sämre än vid vanlig analys på 

plats. Dessutom brukar ny teknik ofta ha brister som är svåra att förutse i förväg. Det har sagts 

mycket positivt om teleradiologi i media och av framåtsträvande forskare.10

 “When you’re finished changing – you’re finished” – Benjamin Franklin 

 

Är det verkligen så? Och stämmer visdomsorden för detta fenomen i den tid vi lever i? 

Man kan fråga sig om verkligheten är lika fin som den utmålade bilden och det återstår att se 

om tekniken verkligen gynnar sjukhusens resurser. Det intressanta inom detta område skulle 

vara att besvara frågan om tekniken utgör ett alternativ till att anställa extra läkare för analys 

av bilderna på plats. Om det är så skulle sjukvården göra ännu ett steg framåt, i rätt riktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Carlsson P., Anell A., Eliasson M., Läkartidningen, 2006 
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1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

1. Är det fördelaktigt att skicka röntgenbilder till extern granskning (oustsourca) istället 

för att ha fler läkare på plats? 

2. Vilka konsekvenser (möjligheter/begränsningar) medför en implementering av extern 

bildgranskning? Sett ur organisatorisk och ekonomisk synpunkt.  

3. Vad ligger till grund för beslut om outsourcing? 

 

1.3 SYFTE 
 

Att identifiera faktorer som ligger till grund för att sjukhusen i fråga använder sig av extern 

analys av röntgen/MR/ultraljuds bilder. Undersökningen skall besvara om det finns fördelar 

med extern bildgranskning och i ett sådant fall, vilka dessa är.  

Dessutom ska studien kartlägga vilka konsekvenser, dvs. möjligheter liksom begränsningar, 

för röntgenklinikerna en sådan implementering av teknologin medför. 

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
 

Denna undersökning kommer att omfatta ett urval svenska statligt ägda sjukhus som använder 

extern analys av röntgenbilder i dagsläget. De avdelningar på sjukhusen som kommer att 

beröras i undersökningen är: röntgenklinikerna, ekonomiavdelningarna och 

upphandlingsenheterna. Dessutom skall experter inom området intervjuas. Undersökningen 

kommer också att omfatta ekonomiskt informationsunderlag från de externa aktörer som 

agerar på marknaden i form av anbud och prislistor samt telefonintervjuer.  

Studien kommer att avgränsas till den verksamhetsinformation som röntgenavdelningen 

(funktions och bilddiagnostik) och ekonomiavdelningen har själva tillgång till. I och med att 

studiens omfång är begränsat kommer det inte vara möjligt att göra generella uttalanden om 

hela teleradiologin som fenomen.  
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2. METOD 
 

I detta kapitel redogörs metoden och tillvägagångssätten för genomförandet av 

undersökningen. Dessutom förs här en diskussion om relevanta metoder samt argumentation 

för varför just dessa utvalda metoder är lämpliga för denna studie.   

2.1 ANSATS 
 

Denna undersökning utgår från transaktionskostnadsteorin, det resursbaserade synsättet och 

nätverksteorin som kommer vara den teoretiska referensramen för studien. Det är således en 

deduktiv ansats undersökningen kommer grunda sig på.11

Vid genomförandet av en undersökning måste ett beslut tas om studien skall vara kvalitativ 

eller kvantitativ. Det är en väldigt relevant frågeställning då den bestämmer om vilken typ av 

information som undersökningen i fråga kommer att generera. Om det är mjuka värden som 

tankar och åsikter som är intressanta är en kvalitativ metod att föredra medan vid hårddata 

som siffror och exakta värden är en kvantitativ metod att föredra.

  

12

 

  

I denna studie kommer metodtriangulering användas. Detta innebär att både hårddata i form 

av priser för de externa tjänsterna och andra kostnader kommer att utnyttjas. När det gäller 

mjukdata kommer den att representeras av personliga intervjuer och telefonintervjuer. Sedan 

kommer allt sammanställas för att svara på undersökningens frågeställningar. 

Metodtriangulering anses ge breda undersökningar ett större djup. 13

 

 Studien bygger på en 

analys av de två alternativen: outsouring/icke outsourcing, för att ge svar om vilka fördelar 

och nackdelar som metoderna ger.  

Då syftets primära mål är att ge förståelse för ämnet och inte förklara fenomenet i fråga 

kommer studien ha en kvantitativ bakgrund, medan tyngdpunkten kommer ligga på den 

kvalitativa delen av undersökningen för att fånga upp intressanta och kritiska områden som 

kan komma att vara viktiga att beakta vid ett beslut om outsourcing av radiologiska tjänster. 14

                                                           
11 Den uppenbara verkligheten;Val av samhällsvetenskapliga metoder. Ib Andersen (1998) Sid 29-30 

  

Denna studie kan ses som en pilotstudie till en hälsoekonomisk utvärdering av teleradiologi.  

12 Jan Trost, Kvalitativ intervjuer.  
13 Ibid.  
14 Den uppenbara verkligheten;Val av samhällsvetenskapliga metoder. Ib Andersen (1998) Sid 31 
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2.2 URVAL 
 

Det bakomliggande motivet till att inkludera statliga sjukhus är för att få en bild hur 

outsourcing av radiologiska tjänster ser ut i det svenska statliga sjukvårdssystemet. Inget 

privat sjukhus har valt att medverka i undersökningen. Det är således ett bekvämlighetsurval. 

Det är avdelningarna för funktions och bilddiagnostik som oftast kallas för 

röntgenavdelningar (och kommer också kallas så i fortsättningen) som kommer vara 

undersökningsobjektet i denna studie. Detta är ett naturligt urval i och med att 

undersökningens fokus ligger på extern granskning av medicinska bilder och det är just denna 

avdelning som tillhandahåller denna typ av tjänst. Fem sjukhus är delaktiga i denna 

undersökning.  Studien har utformats på ett sådant sätt att inte det inte är nödvändigt att veta 

vilka sjukhus som är delaktiga. Detta har gjorts av sekretesskäl på begäran av två sjukhus som 

valt att inte vara med vid namn. Detta för att undvika en jämförelse med andra sjukhus och på 

så sätt skapa ”onödig debatt” som de berörda personerna uttryckte det. 

Det kan dock sägas att tre av sjukhusen är universitetssjukhus och två är mindre sjukhus. 

Urvalet av respondenter för denna undersökning är verksamhetschefer, eller biträdande 

personer samt ekonomiansvariga på respektive sjukhus. Detta kallas för ett selektivt urval 

enligt Conny Svenning och brukar lämpa sig bra i undersökningar där ”intentionen inte är att 

nå generaliserbarhet.” 15

Intervjupersonerna som ingår i studien har valts utifrån vilken verkställande makt de har, samt 

kunskap och kompetens inom området för teleradiologi. Under studiens gång har det flera 

gånger förekommit användning av ett så kallat snöbollsurval. 

  

16

 

Detta skedde automatiskt när 

de intervjuade personerna hänvisade vidare till andra personer som skulle kunna hjälpa oss.  

 

 

 

                                                           
15 Svenning c 2006 
16 Denscombe. M 2006 
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2.3 DATAINSAMLING 

2.3.1 PERSONLIGA INTERVJUER 
 

De personliga intervjuerna i denna studie har genomförts på ett semistrukturerat sätt. För att 

förbereda respondenterna inför intervjun, utformades ett underlag med bakgrundsfrågor, där 

dessa skickades i förväg till respondenterna så att de skulle ha tid att tänka över svaren och 

samla in information som behövts till undersökningen. På plats fördes en diskussion med de 

berörda personerna kring de frågor som utformats och anses kunna besvara studiens 

frågeställningar. En stor fördel med personlig intervju i en sådan typ av undersökningar är 

enligt Denscombe djupet som gick att åstadkomma tack vare flexibilitet och även att 

respondenterna får möjligheten att själva identifiera sig med vad de talar om, och verkligen 

visa vad de tycker.17

Den så kallade ”intervjuareffekten” har tagits ställning till vid de personliga intervjuerna. Vi 

som intervjuare har försökt att vara passiva och neutrala i största möjliga mån. Intervjuerna 

har alltid skrivits ned i minsta detalj för att undvika missförstånd vid ett senare skede. Efter 

varje utförd intervju har ett protokoll från intervju tillfället skickats till respondenten för att ge 

möjligheten att rätta till eventuella felaktigheter och missförstånd. Det var också i det skedet 

som två av respondenterna sagt att de vill vara anonyma i undersökningen. Detta blev också 

orsaken till att all data anonymiserats för att göra studien enhetlig.  

 

 

2.3.2 KVANTITATIV DATA 
 

Kvantitativ data har samlats in i form av olika typer av statistiska data. Främst, priser, 

bakgrundsinformation om avdelningarnas storlek, mängd analyser mm. Denna typ av data har 

samlats in från sjukhusens årsredovisningar, upphandlingsenheterna och de externa aktörernas 

prislistor, anbud, kravspecifikationer samt information från de intervjutillfällen som 

respondenterna hade förberetts inför. 

 

 

                                                           
17 Denscombe 2006 
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2.3.3 SEKUNDÄRDATA 
 

I denna studie har insamling av sekundärdata i första hand utgått från litteratur, tidskrifter 

samt tidningsartiklar. Även insamling av data från Internet och tidigare studier har 

genomförts. Källorna som finns sammanställda i referenslistan blev uppletade genom att söka 

på uppsatsens nyckelord i bibliotekskatalogen ab katalogsök, artikeldatabaserna JSTOR och 

AMADEUS samt söktjänsten Google Scholar. 

 

2.3.4 SKRIFTLIGA KÄLLOR 
 

Skriftliga källor har använts i denna undersökning som datakällor i inledningen, teorikapitlet 

och analysen. För att göra studien tillförlitlig valdes källor med innehållsmässig kvalitet. 

Detta gjordes genom att verifiera trovärdigheten, och den ursprungliga källan för information. 

Källor som har betydelse för undersökningen har valts ut att ingå och de består i de flesta fall 

av rapporter från myndigheter, SCB och artiklar skrivna av författare inom den akademiska 

världen. Exempel på skriftliga källor som använts är Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, 

World Health Organisation, Läkartidningen och Statens Folkhälsoinstitut.  

Fördelen med att använda sig av skriftliga källor är att tillgången är relativt enkel och 

okomplicerad. Nackdelen är att det mesta som finns tillgängligt inte berör konkret 

ämnesområdet som uppsatsen hamnar i. Därför har författarna av denna studie endast använts 

sig av data som bedömts vara applicerbar på denna studie.  
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2.4 RELIABILITET OCH VALIDITET 
 

Målet med denna studie är att genomföra en studie med så hög reliabilitet som kvalitativa 

undersökningsmetoder tillåter. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet samt att undvika 

slumpmässiga fel.18 Samma undersökning ska kunna göras om vid ett annat tillfälle och ha 

samma utfall.19

Studiens validitet anses vara relativt god, detta på grund av metodtriangularing.

 Mätvärden som studien tillhandahåller är ofta baserade på sjukhusens 

uppskattningar av de verkliga värdena, vilket kan utgöra en svaghet. Exakta värden finns 

sällan att tillgå, på grund av att sjukhusen ofta inte mäter sina resultat i form av effektivitet 

och kostnader fördelade på specifika aktiviteter. Dock används inte denna data i själva 

analysen utan som en empirisk bakgrund. Reliabiliteten i den kvalitativa delen av denna 

undersökning anses vara god eftersom författarna försökt på bästa möjliga vis återupprepa 

exakt samma frågor och rollerna byttes inför varje intervju. Vidare är inte de undersökta 

fenomenen tidsberoende.  

20 

Undersökningen har utgått ifrån data som tidigare undersökts med olika resultat, beroende på 

vem som utförde undersökningen. I och med detta har rekommendationer från Peter Aspelin, 

professor i radiologi vid Karolinska Institutet har tagits i beaktande vid utformningen av 

undersökningen. Validiteten stärks genom att den kvalitativa delen utformades med mål att 

exemplifiera inte att generalisera. 21

 

  

2.5 UTGÅNGSPUNKT FÖR INSAMLING AV EMPIRI 
 

Studiens problemområde har täckts in genom en rad frågor (se bilagor) som ställts till 

respondenterna genom att skicka iväg ett antal utvalda frågor till de berörda personerna innan 

intervjutillfället och resten av frågorna ställdes under intervjutillfällena. Frågornas mål var att 

ge en så bred bild som möjligt för att sedan kunna sålla ut relevant information till 

presentationen av empirin och analysen.  

 

                                                           
18 Denscombe 2006 
19 Ibid 
20 Denscombe .M 2006 
21 Christensen L 2001 
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3. TELERADIOLOGI 
 

I detta avsnitt presenteras det medicintekniska begreppet teleradiologi. Hur teknologin 
fungerar, hur den är uppbyggd och dess användningsområden samt innovationer.  

 

3.1 VAD ÄR TELERADIOLOGI? 
Det är ett begrepp som omfattar överföring av medicinska bilder (främst röntgenbilder, därav 

ordet ”radiologi”) och patientdata mellan olika sjukhusavdelningar och/eller externa parter för 

konsultationer, förgranskning, full diagnostik eller endast eftergranskning.22

Teleradiologi är en underkategori av telemedicin, Detta innebär att avsändaren överför 

elektroniska bilder som röntgenbilder, DT-undersökningar och magnetiska resonansbilder 

från en plats till en annan plats, via ett system för telekommunikation. Avsikten med detta är 

att överbrygga avstånden mellan vårdgivare. Sjukvårdspersonal (läkare) skall genom 

tillämpning av teleradiologin kunna få hjälp att tolka bilderna eller få råda av andra läkare på 

sjukhuset eller till och med ett annat land.

  

23 Målet med teleradiologi är att främst erbjuda 

snabbare hälsovård till 

patienter genom att sända ut 

diagnoser externt samt få 

hjälp med svåra tolkningar 

av medicinska bilder och 

data. Teleradiologi tillämpas 

genom internet, via en VPN 

länk (all data som sänds är 

krypterad) där bandbredden 

avgör vilka typer av bilder 

som kan skickas24

Figur 1 

  

www.internationalimaginginstitute.com/wpcontent/gallery/generell/illustration-converted.jpg  

                                                           
22 http://www.vstr.se/teleradiologi.html läst den 13 april 2010 
23 Jonas Svensson, Användning & inställning av teleradiologi 2009. 
 

http://www.internationalimaginginstitute.com/wpcontent/gallery/generell/illustration-converted.jpg�
http://www.vstr.se/teleradiologi.html�
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elektroniskt. I dagsläget kan i stort sett allt skickas, pga. höga hastigheter i nätet. I takt med att 

användandet av Internet utvidgats och förbättrats har detta även bidragit till att teleradiologin 

förbättrats. 25

Idag är teleradiologi den mest utbredda av de telemedicinska tillämpningarna, där den 

tekniska utvecklingen möjliggjort att överföra elektroniska bilder och information från ett 

geografiskt område till ett annat område. 

  

26 Intern teleradiologi omfattas av att medicinska 

bilder fotograferas för att sedan överföras digitalt för diagnos av annan läkare inom samma 

organisation. Exempelvis när bilder skickas från ett sjukhus till ett annat inom samma 

landsting eller region.27

Extern granskning av medicinska bilder, eller teleradiologi som det kallas är när bilderna som 

tagits på ett sjukhus, genom apparaterna som finns på plats, analyseras sedan av ett fristående 

företag/organisation eller annat sjukhus. Ett typexempel kan vara när ett offentligt sjukhus 

tecknat avtal med ett privat företag som skall utföra diagnostik på distans. Inom den externa 

delen inkluderas även avtal mellan sjukhus över nationella gränser eller avtal med privata 

aktörer som stationerar i utlandet.

 Sådana projekt är i full gång för att öka utnyttjandet av resurser, 

vilket också beskrivs senare i uppsatsen. 

28

 

 

3.2.1 NIGHTHAWKING  
 

Det finns olika sorters av modeller för hur 

teleradiologi kan bedrivas. Nighthawking 

modellen är den mest omtalade aktuella 

affärsmodellen inom teleradiologi.29

www.medicagroup.co.uk/images/doctoratris.jpg

 Modellen 

kommer från ett amerikanskt företag vid namnet 

Nighthawking Radiology Services. Företaget 

började sin verksamhet år 1994 och målet blev att 

tillhandahålla radiologer Figur 2  (läkare som sysslar med 

analys av röntgenbilder) för diagnos av medicinska bilder på natten. 30

                                                           
25 

  

http://www.vstr.se/arbetssatt.html läst den 13 april 2010 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 http://www.vstr.se/arbetssatt.html läst den 13 april 2010 
29 Jarvis L. Stanberry B. Teleradiology: threat or opportunity? Clinical Radiology.2005. sid 840-845 
30 Ibid 

http://www.medicagroup.co.uk/images/doctoratris.jpg�
http://www.vstr.se/arbetssatt.html�
http://www.vstr.se/arbetssatt.html�
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Modellen byggde på att företaget hade egna radiologer i Sydney och således arbetade under 

normala arbetstider under dygnet och kunde utvilade leverera analyser åt företaget som sålde 

dem vidare till amerikanska sjukhus. Denna affärsmodell kom att snabbt bli väldigt stor och 

framgångsrik då flera företag genom åren på olika sätt kopierat konceptet.31

 

  

3.3.2 TELERADIOLOGI I SVERIGE  
 
Det finns idag en mängd olika företag i Sverige som erbjuder teleradiologiska tjänster. De 

flesta av dessa företag är oftast små och lokalt fokuserade. Den teleradiologiska marknaden 

domineras idag av en Telemedicine Clinic (TMC). Företaget har avtal med över 50 % av de 

svenska landstingen. Detta innebär att det flesta landsting i Sverige har någon form av avtal 

med TMC.32

 

  

TMC är ett svenskägt företag med huvudkontor i Barcelona. Det är även där radiologerna 

arbetar. Företaget är så konkurrenskraftigt på grund av sin stora omfattning av verksamheten 

samt att det är svenska läkare med svensk läkarlegitimation som analyserar bilderna.33 

Förutom TMC är Paragona en av de aktörer som försöker tränga in på den teleradiologiska 

marknaden. Företaget är baserat i Polen, och huvudinriktningen är att hyra ut 

sjukvårdspersonal över landsgränserna. Företaget har sedan en inte så lång tid tillbaka 

kompletterat utbudet med att erbjuda teleradiologiska tjänster. 34

 

 

Figur 3 Teleradiologi i Sverige,  
http://www.versitron.com/images-

bb/Network_Links.gif  
 

 

 

 

 

                                                           
31 Millard W. Nighthawks across a flat world: Emergency radiology in the era of globalization. Annals News and 
Perspective. 2007;50:545-549 
32 Jonas Svensson Användning & inställning av teleradiologi 2009. 
33 Jonas Svensson Användning & inställning av teleradiologi 2009. 
34 Ibid 

http://www.versitron.com/images-bb/Network_Links.gif�
http://www.versitron.com/images-bb/Network_Links.gif�
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3.3.3 TEKNISKA INNOVATIONER  
 

Ett stort problem som teleradiologin har haft sedan en längre tid tillbaka är omvandlingen av 

de digitala dokumenten. De kräver hög bildupplösning och mycket processorkraft och vid 

långsamma datorer och uppkoppling blir de pga. sin höga pixelupplösning svåra att lagra och 

skicka samt ta emot. På senare år har detta problem åtgärdats i samband med dual core 

processorer, bättre fungerande Picture Archiving and Communication System (PACS), större 

hårddiskar, liksom snabba uppkopplingar. 35

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4 http://www.vistapex.com/brain-images1.JPG  

Detta system har haft stor betydelse för den digitaliserade röntgenavdelningen, och har även 

blivit en nyckelkomponent inom teleradiologin. PACS är ett datorsystem som hanterar 

digitala bilder. Detta system kan vara tillskrivet att enbart hantera vissa bildtyper så som 

ultraljudsbilder, dock är det vanligare att PACS:et kan hantera diverse olika typer av bilder. 

Enkelt kan man säga att ett PACS är den digitala motsvarigheten till ett filmarkiv för 

röntgenfilmer. Så som filmarkivet erbjuder PACS åtkomst av bilder på flera platser än ett. 36

 

 

3.3.4 RADIOLOGY INFORMATION SYSTEM (RIS)  
 

Detta är ett databassystem som binder ihop patientdata med röntgenavdelningen. RIS 

systemet är ryggraden i verksamheten när det handlar om informationshantering.  Med hjälp 

av RIS kopplas patientdata i form av patientjournaler, tidsbokning och betalningssystem 

samman med PACS.37

                                                           
35 Mechling G. Transforming radiology´s workplace: Roentgen marries up with the digital world of IT and the 
Internet. Technological Forecasting & Social Change. 2004;71:267-285 

 

36 Bransletter B. Basics of Imaging Informatics: Part 2. Radiology. 2007;244:78-84. 
37 Jonas Svensson, Användning & inställning av teleradiologi 2009. 

http://www.vistapex.com/brain-images1.JPG�
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4. TEORI 
 

I det här kapitlet presenteras utvalda teorier som kommer stå till grund för den senare 

analysen av det empiriska materialet, samt som utgångspunkt för fortsatt diskussion, samt 

legitimering av de framkomna slutsatserna. Teorier som kommer att användas i denna studie 

är: transaktionskostnads teorin, den resursbaserade teorin (resource based view), samt 

nätverksteorin. 

 

4.1 INLEDNING 
 

Nationalencyklopedin definierar termen outsourcing på följande sätt: 

”Outsourcing (eng., 'utkontraktering'), att till underleverantörer överlåta utförandet av hela 

eller delar av funktioner som tidigare legat inom det egna företaget, t.ex. tjänster som 

telefonväxel och städning, stödfunktioner som redovisning och data samt huvudfunktioner 

som tillverkning och distribution.”38

Det teoretiska området för denna uppsats är problematiken som uppkommer när specifika 

aktiviteter inom organisationen (röntgenklinikerna på sjukhusen) förläggs på annan plats, dvs. 

hos en extern aktör. Fenomenet kallas för outsourcing och betyder att företaget anlitar en 

tredje part som utför en del av arbetet som tidigare utfördes internt inom företaget.

  

39

Under den senare tiden har orsaken till beslut om outsourcing ändrats drastiskt. Det handlar 

inte enbart om att skära ned kostnaderna utan att ytterligare fokusera på kärnverksamheten 

och öka sin specialistkunskap inom området.

 Ledande 

forskare inom outsourcing påstår att orsaken till varför företag förlägger vissa delar av 

verksamheten externt är för att frigöra de interna resurserna samt för att skära ned 

kostnaderna. 

40

                                                           
38 Nationalencyklopedin, 

 Vid förläggning av vissa funktioner externt 

www.ne.se 
39 Jathanna, 1991 
40 India in the World Economy: Traditional Specialisations and Technology Niches, Sophie Chauvin Françoise 
Lemoine 2003 no. 09. 

http://www.ne.se/�
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möter företaget både för och nackdelar som är bundna till beslutet. Dessa kan ganska enkelt 

sammanfattas av tabellen enligt nedan.41

Figur 5 Fördelar och nackdelar inom ett outsourcinbeslut (Gummesson, 2002) 

 

 

Under senare tid har företag börjat flytta stora delar av sin verksamhet utomlands. De 

vanligaste destinationsländerna för så kallad offshoring är Kina och Indien42. För Indiens del 

är fördelarna engelsk språkig personal som ofta är högutbildad och villig att arbeta för 

småpengar mätt i Europeiska mått. Enligt Heckscher-Ohlin-teoremet har både Indien och 

Kina gott om ”billig” arbetskraft som tillsammans med fallande transport- och 

kommunikationskostnader får dem att bli attraktiva när det gäller export av varor och tjänster 

som kräver mycket arbetsinsats. Europa och USA är potentiella köpare av sådana varor och 

tjänster.43

Insourcing är motsatsen till outsourcing och är också ett engelskt lånord som betyder att ett 

företag utför sina aktiviteter i egen regi, dvs. internt. Relativt ofta har en insourcad 

verksamhet varit tidigare outsourcad och av någon orsak har outsourcingen inte fungerat. Det 

 

                                                           
41 Gummesson, E. (2002), Qualitative Methods in Management Research, 2nd ed., Sage, Newbury Park, CA, . 
42 http://cio.idg.se/2.1782/1.306480/de-10-basta-offshoring-landerna-enligt-gartner läst 10/3-2010 
43 Alan E. Blinder, Offshoring: The Next Industrial Revolution?, Foreign Affairs, Vol. 85, No.2, March/April 2006, 113-128 
Stephan Manning, Silvia Massini and Arie Y. Lewin, "A Dynamic Perspective on Next-Generation Offshoring”: The      
Global Sourcing of Science and Engineering Talent", Academy of Management Perspectives, Vol. 22, No.3, October 2008, 
35-54 

http://cio.idg.se/2.1782/1.306480/de-10-basta-offshoring-landerna-enligt-gartner�
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kan finnas många olika anledningar till varför ett företag föredrar att används sig av 

insourcing. Här följer några orsaker: 

• Det finns oanvänd kapacitet inom företaget som går till spillo, 

• Outsourcing var inte lönsamt och/eller gav inte andra förbättringar, 

• Kärnverksamheten inom företaget har förändrats, 

• När anläggningstillgångar säljs kan fasta kostnader omvandlas till rörliga kostnader, 

• Svårigheter att binda till sig kompetent och specialiserad personal, 

• Kostnadsbesparingar, 

• Ha kontroll över vad som görs, genom att utföra aktiviteterna inom företaget44

 

 

När är outsourcing lämpligt då? Enligt Nygaard och Raavn45

 

  när ett företag står inför valet att 

outsourca eller inte ska innehållet i beslutskalkylen bestå av två delar: Den ena delen ska bestå 

av priset för att utföra aktiviteten internt. Den andra delen ska bestå av priset för att vända sig 

till en utomstående part plus transaktionskostnaderna. Om kostnaden för att utföra aktiviteten 

internt överstiger kostnaden för outsourcing är det ett lämpligt alternativ. Men om det inte är 

så bör företaget växa genom vertikal integration, dvs. behålla aktiviteterna internt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Amiti, Mary & Wei, Shang-Jin Demystifying Outsourcing (2004)  
45  Nygaard och Raavn, the new outsourcing, (2000) 
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4.2 TRANSAKTIONSKOSTNADSTEORIN  
 

Transaktionskostnader är ett begrepp inom ekonomin för kostnader som uppkommer vid ett 

utbyte. Som köpare behöver man spendera tid, arbete och pengar för att få en affär att gå 

igenom. En säljare befinner sig i samma situation. Om företaget lyckas minska 

transaktionskostnaderna gynnar det alla parter och man får vinning av det, eftersom kapital 

kan då istället fördelas på verksamhet som utgör nytta. Internet samt börser är två faktorer 

som minskat transaktionskostnaderna inom världsekonomin. Tullar är däremot ett bra 

exempel på fenomen som generellt ökar transaktionskostnaderna. Ronald Coase belönades 

med Svenska Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 1991 för 

att bl.a. ha påvisat att transaktionskostnader är viktiga för ekonomin. Huvudsyftet är att om 

outsourcing alternativets pris och transaktionskostnader är lägre bör företaget använda sig av 

de externa resurserna för att reducera resursåtgång till ickevinstgivande aktiviteter.46

Den centrala frågeställningen som uppkommer inom transaktionskostnadsteorin är om 

transaktionen på ett mer effektivt sätt kan utföras inom företaget (integration), eller om det ger 

företaget vinning att transaktionen utkontrakteras (marknadsstyrning). Williamson i sin 

forskning från 1975, 1985 och 1990 

 

47 grundar stora delar av sin forskning på Ronald 

Coase48. Han beskriver i flera av sina artiklar att transaktionskostnaderna som genereras av ett 

företag bör under alla omständigheter försöka minimeras. Geyskens, Steenkamp och Kumar49

                                                           
46 Coase, Ronald (1937). "The Nature of the Firm". Economica 4  (16): 386-405.  

 

menar att det är påvisat rent vetenskapligt att marknadsstyrningen av varor och tjänster (läs: 

outsourcing) är mer effektivt än vertikal integration (läs: insourcing). Detta anser författarna 

är pga den externa marknaden i en högre utsträckning präglas av konkurrens. Huruvida det 

förhåller sig så eller inte är en diskussionsfråga, då det finns sådana transaktioner där 

transaktionskostnaderna blir så betydande att det marknadsstyrda alternativet måste trots 

konkurrensen, förkastas och integration inom företaget blir det mer fördelaktiga alternativet. 

Nedan följer tre aspekter som är viktiga att beakta vid ett ousourcing beslut. Dessa punkter 

har framtagits av Williamson: 

    Coase, Ronald (1960). "The Problem of Social Cost". Journal of Law and Economics 3: 1-44 
47 Williamson, Oliver E. (1981). The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. The 
American Journal of Sociology, 87(3),  548-577. 
48 Coase, Ronald (1937). "The Nature of the Firm". Economica 4  (16): 386-405. 
49 I Geyskens, JBEM Steenkamp, N Kumar - Academy of Management Journal, 2006 
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• Transaktionsspecifika tillgångar är specifika fysiska och humana investeringar som görs 

för att kunna utföra en viss uppgift. Det kan handla om investering i utrustning eller en 

anordning eller satsningar på personal med specialkunskaper att genomföra en specifik 

uppgift. Bristen på konkurrens inom detta område kan medföra opportunistiskt 

utnyttjande, vilket inte händer vid vertikal integration.  

• Osäkerhetsfaktorer är sådana faktorer som är alltför oförutsägbara för att kunna 

specificeras i kontraktet i förväg. En osäkerhetsfaktor är att det ibland är mycket svårt att i 

efterhand utvärdera en genomförd prestation. 

• Transaktionsfrekvensen. Det är mer fördelaktigt att investera i en aktivitet om marknaden 

är stor och erbjuder många möjligheter till transaktioner. Om marknaden är liten och 

erbjuder ett fåtal transaktionsmöjligheter sjunker fördelarna automatiskt. I det senare fallet 

är osäkerheten större än vad som är att föredra.50

 

 

Företagets olika aktiviteter kan således antingen skötas inom företaget eller köpas externt på 

marknaden. Därmed är det viktigt att undersöka den egna organisationen och bestämma sig 

för hur var och när en gränslinje ska dras mellan den inre marknaden och den yttre 

marknaden.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Williamson, Oliver E. (1981). The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach. The 
American Journal of Sociology, 87(3),  548-577. 
51 Gummesson, E. (2002), Qualitative Methods in Management Research, 2nd ed., Sage, Newbury Park, CA. 
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4.3 DET RESURSBASERADE SYNSÄTTET  
 

För att ett företag ska fatta ett bra outsourcing beslut är det viktigt att kartlägga vilka resurser 

företaget har, samt definiera de potentiella konkurrensfördelarna. 

Det resursbaserade synsättet introducerades på 1990-talet av amerikanen Jay B Barney, men 

har sina grunder i teorier redan från 1950- talet. År 1984 tillkom namnet, då Birger Wernerfelt 

skrev en artikel med namnet “ A Resource-Based View of the Firm”. En påbyggnad av denna 

teori gjordes senare av Robert M. Grant. Han skriver att synsättet bygger på antaganden att ett 

företags strategi bör utformas efter de resurser och kapacitet som finns inombords och inte 

efter vad marknaden efterfrågar eller kan tänkas efterfråga. Författaren menar att det finns en 

stor risk att definiera sin verksamhet utefter en ”produktmarknad”.52

Detta påstående argumenteras genom att marknaden är föränderlig medan strategisk 

verksamhetsstyrning i det perfekta fallet ska vara så stabil och ickefluktuerande som möjligt. 

Vidare påpekar Grant att företaget, i samtycke med det resursbaserade synsättet ska utforma 

sina strategiska val efter de resurser och den kapacitet som man besitter. Detta låter företaget 

utnyttja sina starkaste sidor och de specifika egenskaper som gör företaget unikt på 

marknaden. Exklusiviteten gör att företaget kan på lång sikt överleva och utvecklas. 

 

Barney menar å andra sidan att det resursbaserade synsättet ska betraktas utifrån två 

grundläggande antaganden. Först och främst: Alla organisationer/företag har heterogena 

resurser. Detta ger att alla olika aktörer har skilda ”resurssammansättningar” som han kallar 

det.53 Det andra antagandet härstammar från Philip Selznick och David Ricardos ”Principles 

of Political Economy and Taxation”, (1817) som säger att vissa resurser är immobila, vilket 

betyder att de är för dyra att kopiera eller att utbudet av dessa är begränsat. Sådana resurser 

vill företag ha för att skapa sig konkurrensfördelar.54

Grant (2002) skiljer mellan resurser och kapacitet. Han definierar resurser som de tillgångar 

som företaget har, medan kapacitet är det företaget kan göra med sina tillgångar. Conner och 

 

                                                           
52 Formulation. California Management Review; 33, (3), pp. 114–135. 
53 Penrose’s, The theory of the Growth of the Firm, 1959 
54 Penrose, E.T., (1959), The Theory of the Growth of the Firm, New York: Wiley. 
Barney, J.B., (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management; 17, (1), 
99–120. 
Barney, J.B., (2001), Is the Resource-Based Theory a Useful Perspective for Strategic Management Research? 
Yes. Academy of Management Review; 26, (1), 41–56. 
Barney, J.B.; Wright, M.; Ketchen Jr., D.J. (2001), The resource-based view of the firm: Ten years after 1991. 
Journal of Management; 27 (6), 625–641. 
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Prahalad (1996) säger att resurserna inte är det enda som bör fokuseras på utan också på de 

mekanismer genom vilka företaget skapar sig nya tillgångar och färdigheter. Detta är en mer 

avancerad och kanske rättvisande approach till resurs fenomenet med tanke på den 

komplexitet som företagen rör sig inom dagsläget (Barney, 2002).55

 

 

Genom att utgå från Barneys antaganden bör ett företag kartlägga sin aktuella situation genom 

att använda sig av en bransch och internresursanalys. Dessa analyser är till för att ge en bild 

på hur företagets resurser är relaterade till de aktuella förhållandena på marknaden.56

I internresursanalysen ser man på allt från företagskultur och personalförhållanden till 

kompetens och de fysiska resurserna. Barney delar in dessa i tre kategorier: organisatoriskt 

kapital, fysiskt kapital och humankapital. Sedan klassificeras dessa till om de tillhör företagets 

kärnverksamhet eller har en stödfunktion.

I 

branschanalysen som själva namnet antyder – studerar företaget själva branschen som 

företaget agerar inom. Det är s.k. ” Key Success Factors” som ska identifieras samt hur de står 

sig mot konkurrensen.  

57

I den kombinerade analysen avgörs hur väl företagets interna resurser matchar 

konkurrenternas ”Key Success Factors”. Barney sätter upp ett te huvudkriterier för 

klassificering om en resurs är en så kallad ”Key Sucess Factor”

 

58

• Resursen måste vara värdefull,  

:  

• Resursen måste vara tillräckligt unik och icke imiterbar, 

• Resursen får inte ha substitut. 

 

Enligt Collins och Montgomery bör företaget efter en sådan analys sätta upp strategiska mål 

för att bygga upp sin/a kärnkompetens/er och utveckla dem. Konkurrensfördelar är det slutliga 

målet med en välformulerad strategi. Quinn59

                                                           
55 Conner, K.R.; Prahalad, C.K. (1996), A Resource-Based Theory of the Firm: Knowledge versus Opportunism. 
Organization Science; 7, (5), pp. 477–501. 

 menar att strategin ger fyra avgörande och 

huvudsakliga konkurrensfördelar:  

56 Grant, R.M., (2005), The Resource-Based Theory of Competitive Advantage 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Quinn, American Journal of Political Science, 1999 6 pp. 89-90 
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• Avkastningen på de interna resurserna maximeras genom att dessa resurser kan specialiseras 

och därmed göra största möjliga nytta.  

• Välutvecklade kärnkompetenser utgör en inträdesbarriär för nutida och framtida 

konkurrenter som försöker ta sig in på företagets marknad.  

• Externa leverantörers investeringar, innovationer och specialkompetenser kan till full grad 

utnyttjas genom att outsourca det man är mindre bra på eller när det kostar för mycket att 

utföra aktiviteten internt.  

• Risker och kostnader för investeringar minskar. Detta ger bättre möjligheter att möta 

kundernas behov på en ständigt föränderlig marknad.  

Allt detta kan också utryckas mer bildligt som Hedberg et al (1994) gör genom att förklara 

kopplingen mellan outsourcing och kärnkompetens med följande liknelse:  

”Som den gode trädgårdsmästaren beskär sina fruktträd, väljer ut grenar och skott, kväver 

och ympar, så nyttjar den kompetenta företagsledningen sin insikt om företagets 

kärnkompetens för att understödja tillväxt, dominans och mästerskap.” 
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4.4 NÄTVERKSTEORIN 
 

Nätverksteorin handlar om de olika kopplingarna som uppkommer mellan olika aktörer och 

partners. En nätverksfördel är när företaget kan utnyttja sina kopplingar till andra företag och 

nyttja deras tillgångar, som man annars inte skulle ha tillgång till, eller ha en begränsad 

tillgång på helt andra villkor. Olika nätverksteorier står till grund för att utvärdera sina 

affärsrelationer i kontexten av nätverk. Nätverksteorin brukar oftast användas för att avgöra 

vem eller vilka aktörer som är mest intressanta att ingå en affärsrelation med.  

Företaget utgår ifrån att analysera partnerns nätverk och dennes relationer, samt en 

bedömning av vilka andra resurser som den potentiella partnern besitter. Det som eftersträvas 

är att se vilken potential/möjligheter som finns inombords i partners nätverk och vilka 

möjligheter som finns att i framtiden kunna nyttja eller i alla fall ta del av det. En nära relation 

kan också skapa låga transaktionskostnader. 

Det finns många skilda sätt att se på nätverksfördelar och dessa skiljer sig väldigt mycket 

beroende på vart i litteraturen man söker. En bra beskrivning av nätverksfördelarna följer här: 

• Lärande och kunskapsutveckling, 

• Ekonomiska resurser, 

• Tillgång till materiella resurser, 

• Extra status som kan påverka kvalitetsryktet gott, 

• Tillgång till andra marknader (geografiskt, politiskt mm), 

• Möjlighet till specialisering eller diversifiering. 

Ju fler av dessa resurser som kan identifieras hos en eventuell partner, desto bättre är 

relationen ur nätverkssynpunkt60

 

. 

 

 

                                                           
60 M Granovetter, A network theory revisited (1983) pp. 220-225 
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6. EMPIRI 
 

I detta avsnitt sker en presentation av studieobjekten som medverkat i undersökningen samt 

bakgrundsinformation om respondenterna. Vidare framförs de empiriska data som erhållits 

från studieobjekten som på ett strukturerat belyses med hjälp av information från 

intervjuerna. 

En del av röntgenavdelningarna har valt att vara anonyma. Därför presenteras all data utan 

namn så att det inte framkommer vem som sagt vad och vilket sjukhus som är beskrivet.  

6.1 STUDIEOBJEKTEN 
 

Som det tigare presenterats i avgränsningarna skedde undersökningen på svenska statliga 

sjukhus runt om i landet. Fem sjukhus har valt att ingå i undersökningen och alla dessa 

utnyttjar någon form av extern bildgranskning (de olika typerna kommer presenteras senare). 

Det karaktäristiska är att fyra av fem undersökta sjukhus har köpt upp någon eller alla av sina 

externa tjänster av samma leverantör, dvs. TMC (Telemedicine Clinic). Sjukhusstorleken, och 

därmed storleken på röntgenavdelningarna varierar mellan 10 - 45 analysläkare. Alla 

röntgenavdelningar är helt digitaliserade med RIS/PACS system, vilket är grunden till att 

överhuvudtaget kunna skicka ut bilder externt. 

 Sjukhus 1 Sjukhus 2 Sjukhus 3 Sjukhus 4 Sjukhus 5 

Användning av extern 

bildgransking  

JA JA JA JA JA 

Antal läkare för 

röntgengranskning 

30 25 10 45 32 

Antal läkare dagtid 25 20 9 40 28 

Antal läkare 

nattetid/jourtid 

5 2 1 5 4 

Antal arbetsstationer 30 22 10 45 30 

Tabell 1 Studieobjekt  (källa: egen studie) 
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6.2 ORGANISATIONERNAS OMFATTNING 
 

Beroende på karaktärsdragen i området (glesbygd/storstad) skiljer sig också profilen på de 

olika röntgenavdelningarna. De största skillnaderna när sjukhusen jämförs med varandra är 

antalet läkare som har ”bred kunskap” och sysslar med allehanda saker under dagtid, liksom 

antalet undersökningar som görs under natten. I det första fallet ser profilen ut så för de 

sjukhus/lasarett som befinner sig i väldigt glesbebodda områden där det finns få läkare och de 

som finns på plats måste kunna göra allt. I det andra fallet gäller det sjukhus som befinner sig 

i storstäder, där olyckor och annat sker i en större omfattning under natten och det finns ett 

större behov av undersökningar på natten än på sjukhus som är lokaliserade i väldigt 

glesbebodda områden (norra Sverige).  

Sådana skillnader påverkar i vilken utsträckning sjukhusen är villiga att outsourca sin 

verksamhet under olika perioder under dygnet. En annan viktig aspekt är att 

universitetssjukhusen måste ägna tid åt utbildning av nya läkare, vilket oftast sker under 

dagen. När ett sjukhus har få läkare på plats och bara akuta fall på natten, vilket gäller två 

sjukhus i denna undersökning, föredrar dessa avdelningar att skicka ut en del av bilderna 

under dagen för att ha tid åt andra aktiviteter. 

 

 

Diagram 1 Antal analyser dagtid och nattetid utförda på plats (källa: egen studie)  
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Detta diagram visar antalet analyser som utförs på plats i respektive sjukhus på dagtid och 

nattetid. Det framgår att alla sjukhus bedriver undersökningar både på dagen och under natten. 

När det då i de små sjukhusens fall skickas ut en del av bilderna externt under dagen, medför 

det en brist på övervakning av hur den externa analysen sker – det finns ”en brist på 

uppföljning” som de anställda på sjukhuset säger. Det är då lätt att mista taget om vad som är 

viktigt och kvaliteten minskar. Därför är det också väldigt sällan som ett sjukhus skickar ut en 

majoritet av sina bilder till en extern aktör. Även de små sjukhusen försöker göra allt för att 

granska själva ”det mesta” – som verksamheten uttrycker sig, eller skicka ut bilderna till en 

preliminär granskning, för att minska arbetsbördan. Det finns ett sjukhus som skickar ut alla 

sina bilder – fast till en preliminär granskning – dvs. alla bilder granskas en gång till på plats 

– för att undvika misstag. Detta görs för att säkra kvaliteten, men ekonomiskt sett, ser det inte 

bra ut. Avtalet ser ut på ett sådant sätt att den externa aktören måste skicka svaren senast inom 

en timme, för vilket debiteras som om bilderna granskats två gånger (vilket är ett krav från 

Socialstyrelsen). 

6.3 HUR STORA KVANTITETER SKICKAS UT EXTERNT?  
 

När man ser på hur stor andel av alla undersökningar som skickas ut externt i de olika 

sjukhusen, blir det direkt klart att outsourcing inte är populärt bland de flesta. Sjukhus 2 och 3 

skickar ut bilderna till en preliminär granskning under natten – till läkare som sitter dagtid i 

Sydney och Barcelona, därav det höga procentuella antalet. Faktum är att när bilderna 

kommer tillbaka, granskas de en gång till av de läkarna på plats. Tjänsten är till för att minska 

risken för fel vid nattarbete, då läkarna är trötta och kan begå misstag. (I Barcelona sitter 

förvisso också trötta läkare, men bilderna skickas ut på grund av att det finns en brist på 

läkare på det sjukhuset i samband med att det är 150 km till närmaste stad.  

 

 

 

 

 

Diagram 2 avser procentuell andel av alla bilder som granskas externt dagtid och nattetid (källa: egen studie) 
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6.4 HUR MÅNGA UNDERSÖKNINGAR EFTERGRANSKAS?  
 

Förutom de undersökningar som skickas ut till en preliminär bedömning, är vissa sjukhus 

väldigt måna om att inga fel begås och det finns en förtroendebrist bland sjukhusen till de 

externa aktörerna, därav granskas en del av undersökningarna en extra gång för att vara ”på 

den säkra sidan” som det uttrycks. Detta kan å andra sidan ses som ett resursslöseri. Om det 

finns tid till extra - granskning, kan man deducera fram att det troligtvis finns tid att göra alla 

analyser själva på plats inom rimlig tid.  

 

Diagram 3 Procentuellandel bilder som extra granskas efter extern bildgranskning (källa: egen studie) 

Diagrammet ovan visar den procentuella andelen av bilder som extra - granskas efter att de 

mottagits från extern aktör som granskat dem. Resultatet visar att Sjukhus 1 granskar upp till 

70 procent av de bilder som de får från sin externa samarbetspartner. Vid intervjutillfället 

påpekade en majoritet av läkarna att den extra granskningen ofta är väldigt snabb och inte så 

noggrann, bara för att snappa upp om ett väldigt allvarligt fel har begåtts. Vid vidare frågor 

visar det sig att det i början var problem med kvaliteten, pga. av att remisserna skrevs olika 

och att det inte fanns något krav på att den externa aktören ska ta del av tidigare 

undersökningarna som utförts på patienten, vilket nu har införts i regelverket. Sjukhus 3, 4, 5 

visar ett större förtroende till sin samarbetspartner och extragranskar undersökningarna i en 

mindre utsträckning, dock mer än vad som görs när utlåtandena skrivs på plats.  
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6.5 STUDIENS RESPONDENTER  
 

Studiens respondenter är verksamhetschefer för respektive röntgenklinik (eller bild och 

funktionsdiagnostik som avdelningarna också ofta kallas). Dessutom har information 

inhämtats från ekonomiavdelningarnas anställda, upphandlingsenheterna och de berörda 

företagen som tillhandahåller tjänsterna. Undersökningens respondenter är personer som är 

ansvariga för röntgenverksamheten och har således den slutgiltiga kontrollen över allt som 

sker i kliniken.  

Det intressanta som vi möttes med vid en första anblick, var de helt olika inställningarna till 

teleradiologin i fråga. Skillnaderna var slående. Vissa uttalade sig: ” Nej, det här vill vi sluta 

med” eller ”jag vet i princip inte varför vi har kvar det” till så skilda meningar som ”vi är 

jättenöjda” och ”det är ett stort steg framåt för att säkra kvaliteten på de utförda 

analyserna” eller ”teleradiologin är en skatt när läkare inte finns till hands”. Det kan tyckas 

paradoxalt att det sig så mycket i attityd bland röntgenklinikerna. Som det senare visade sig 

var orsakerna många och argumentationen olika. Brist på kvalitet, höga kostnader och allmän 

ovilja till nya teknologiska lösningar var några av orsakerna till de negativa åsikterna. 

Respondenternas bakgrund var varierande, de flesta var mellan 50-65 år och som det framgår 

från tabellen är majoriteten av respondenterna, verksamhetschefer med många års erfarenhet 

inom detta område och tidigare läkarbakgrund från bilddiagnostik. Ingen av 

verksamhetscheferna har ekonomiska studier i bagaget, vilket kan tyckas konstigt då 

majoriteten av de beslut som dessa personer tar dagligen, är byggda på ekonomisk 

information.  
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TABELL 2 RESPONDENTER (KÄLLA: EGEN  STUDIE) 

 
 

 

 

 

 

 Befattning Antal år inom denna 

befattning  

Tidigare bakgrund 

Sjukhus 1 Verksamhetschef 

Ekonomicontroller 

Upphandlingsenheten 

20 

2 

3 

Läkare 

Kandidat i ekonomi 

Kandidat i organisation 

Sjukhus 2 Verksamhetschef 

Ekonomicontroller 

Upphandlingsenheten 

12 

4 

4 

Läkare 

Magister 

Magister i ekonomi 

Sjukhus 3 Verksamhetschef 

Ekonomicontroller 

Upphandlingsenheten 

8 

                     7 

2 

Läkare 

Ingen ekonomisk bagrund 

Magister i ekonomi 

Sjukhus 4 Verksamhetschef 

Ekonomicontroller 

Upphandlingsenheten 

4 

1 

6 

Läkare 

Magister i ekonomi 

Arbetslivserfarenhet 

Sjukhus 5 Verksamhetschef 

Ekonomicontroller  

Upphandlingsenheten 

7 

10 

5 

Läkare 

Kandidat i ekonomi/management 

Arbetslivserfarenhet 
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6.6 HUR MYCKET KOSTAR DET ATT HA EN RÖNTGENLÄKARE PÅ PLATS? 
 

Lönerna inklusive sociala avgifter, skiljer sig rejält mellan sjukhusen i de olika delarna i 

Sverige. Lönerna som är angivna i tabellen nedan är heltidslöner som är omräknade till 

timlöner inklusive sociala avgifter. Det finns läkare som har en timlön (inklusive sociala 

avgifter) som ligger på 300 kr, och sådana som tjänar 500 kr per timme. Det är nästan 40 % 

skillnad mellan lönerna. Således blir ett outsourcing-beslut, baserat på läkarnas löner på plats, 

helt annorlunda, med tanke på hur stora skillnaderna i lönerna är. Som tabellen visar är 

läkarnas timlön nattetid dubbelt så hög som dagtid. Detta gäller läkarna som har lägre löner 

som de som tjänar bäst. 

 

Diagram 4 Kostnad för läkare dagtid och kvällstid per timme(källa: egen studie) 

En majoritet av läkarna arbetar heltid, med ett roterande schema – där avdelningen fördelar 

arbetskraften på dagarbete och nattjour. Arbetet på natten består på alla de undersökta sjukhus 

av en grundlön för beredskapen och en timlön på omkring 580-1000kr per timme, där de 

flesta av läkarna hamnar. Ett av sjukhusen hade gett läkarna arbetsstationer som de kunde ha 

hemma och arbeta därifrån vid akuta fall på natten.  

 

Lönen för nattarbetet betalas ”halvtimmesvis” för varje påbörjade 5 minuter av en halv 

timme. Arbetet kan ta 5 minuter eller 30 minuter och lönen är densamma. En annan aspekt är 

att när läkare jobbar på plats så kostar det alltid mer än det ursprungliga uträknade siffrorna, 

då läkare också blir sjukskrivna, mamma/pappa lediga och så vidare. Detta är tillfällen som 
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genererar extra kostnader. Då används outsourcingen i en högre utsträckning, för att täcka 

personalbristen plus sjukersättningen som medföljer när man har heltidsanställd personal på 

plats.  

En viktig aspekt när det gäller analysen av läkarlönerna är att när en bild skickas ut kostar den 

alltid lika mycket efter prislistan. Detta gäller inte analyser på plats. Dagtid kan man säga att 

lönerna bland de anställda läkarna, jämnar ut sig, men nattetid kan en läkare ibland tjäna allt 

från 2000 kr till 10 000 beroende på hur mycket arbete som finns och vilken erfarenhet de har 

och vilken grundlön nattetid - ersättningen grundar sig på. Ett praktexemplar är ett av de 

undersökta sjukhusen, där på 10 analysläkare, genereras extra ersättning för nattarbete som 

uppgår till 150 veckor per år. Detta är en kostnad på 2 200 000 kr per år. Orsaken till detta är 

att alla har hög specialistkunskap, bra löner och därmed höga ersättningar för de extra 

timmarna.  

 

6.7 ANDRA OMKOSTNADER 
 

När det gäller andra omkostnader för analys av undersökningarna på plats (förutom 

läkarlönerna), tillkommer kostnader för RIS/PACS programvara, datorstation och monitorer 

(3 stycken behövs till analys av röntgenbilder). Vad som kan tyckas intressant är att de olika 

sjukhusen betalar olika för sina licenser. Ett sjukhus betalar 1 krona per utförd undersökning 

som registreras i systemet, andra betalar per datorstation, medan det tredje sättet är att betala 

en så kallad on site licens, vilken omfattar ett godtyckligt antal datorer. On site licensers pris 

varierar med storeleken på sjukhuset och det blir näst intill omöjligt att fördela kostnaderna på 

varje enskild datorstation då detta är en helhetslösning som omfattar alla sjukhusets datorer. 

Vid betalning per datorstation varierar priset mellan 100 000 och 150 000 tusen beroende på 

antal datorstationer och prisskillnader mellan leverantörerna. De andra kostnaderna är dator 

(omkring 10 000 kr, levnadstid 3-5 år) och 3 stycken monitorer (10 000 kr per monitor). 
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6.8 GÖR RÖNTGENLÄKARNA NÅGOT MER UNDER DAGEN, ÄN ATT ANALYSERA 
BILDER? 
 

Visst görs det mycket annat på sjukhusen. Granskningen av de utförda undersökningarna är 

bara en del av arbetet som alla av de intervjuade påpekar. När en remiss kommer in, måste ett 

beslut tas om vilken typ av undersökning som måste göras, när och hur. Sedan när utlåtandet 

är skrivet måste vidare beslut tas om fler undersökningar ska göras, vilken terapi som är bäst, 

medicinering, återbesök och annat. Nedan presenteras en tabell på tidsåtgång åt de olika 

aktiviteterna. Staplarna står för ett snitt bland 80 % av läkarkåren som sysslar med 

bilddiagnostik på respektive sjukhus. (procentsatserna är uppskattade efter vad läkarna själva 

påstår, och hur ledningen uppskattar tidsåtgången bland sina anställda.) 

 

Diagram 5 Procentuell andel av en röntgenläkares tid för ronder och bildgranskning (källa: egen  studie) 

Diagrammet visar den procentuella andelen av en hel dag som läkarna spenderar på respektive 

aktiviteter. När en uppgift inte är heterogen, blir det uppenbarligen också väldigt svårt att se 

hur mycket tid det verkligen går åt för att utföra ett visst arbete och därmed oerhört svårt att 

jämföra med teleradiologi som utför undersökningar till ett styckpris. 

Det blir väldigt svårt att kvantifiera data och se om effektiviteten bland de anställda ligger på 

samma prisnivå som de externa leverantörerna levererar. På plats, på sjukhuset finns det en 

mängd olika sätt att bli distraherad på i sitt arbete, då det finns en mängd andra saker att utföra 

och tänka på än det huvudsakliga arbetet – dvs. bildanalysen. Diagrammet visar att samtliga 

läkare spenderar mer än 60 procent av arbetstid till bildgranskning, vidare framgår det att 

resterande tiden spenderas på ronder och konferenser och allmänt beslutstagande.  
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6.9 Externa företags snittpriser per bild för respektive sjukhus   

Vad kostar det att skicka ut röntgen, MR, DT undersökningar externt? Hur ser kostnadsbilden 

ut? Det var frågan som vi ställde oss i början av denna undersökning. Till att börja med, är de 

flesta avtal knutna på ett sådant sätt, att det betalas en viss avtalad summa per undersökning. 

Med variabler såsom – tid för utlåtande, tid på dygnet, lovad kvantitet från sjukhusets sida, 

och självklart komplexiteten på själva undersökningen styr prisnivån. Alla avtal blev 

upphandlade, med snarlika kravspecifikationer – där tyngdpunkten låg på kvaliteten på de 

granskade bilderna samt valmöjligheterna istället för priserna.  

En intressant aspekt som kan ses i de bifogade i bilagorna kravspecifikationerna var att trots 

tyngdpunkten låg på kvalitet – var det enda verkliga kvalitetskravet – en stabil uppkoppling, 

redundans från leverantörens sida och svensk läkarlegitimation samt utlåtanden på svenska – 

vilket alla de startande aktörerna uppfyllde. Nedan följer en prislista för de olika sjukhusen 

och för de olika undersökningarna.  

Den kompletta prisbilden är mer mångfacceterad än denna sammanställning. Denna tabell 

visar snittpriserna för varje sjukhusavtal. Avseendet med detta är att visa på skillnaderna som 

uppkommer mellan de olika sjukhusen samt prisskillnaderna för de olika typerna av 

undersökningar samt hur kostnadsbilden överlag ser ut. Priserna i båda tabellerna avser en 

dubell granskad undersökning och är i svenska kronor. 

Enkel 

undersökning 

Sjukhus 1 Sjukhus 2 Sjukhus 3  Sjukhus 4 Sjukhus 5 

Röntgen   160 150 105 100 80 

Datortomografi 410 380 310 350 320 

Magnetresonanst. 499 500 410 490 440 

Avancerad 

undersökning 

     

Röntgen   200 180 125 100 100 

Datortomografi 450 400 340 350 350 

Magnetresonanst. 550 560 430 510 440 

Tabell 3 Externa företags snitt pris per undersökning för respektive sjukhus dagtid (källa: egen studie) 
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Som det framgår så är röntgenundersökningar det billigaste alternativet (och enklaste för den 

delen), det är också dessa undersökningar som det görs mest av. MRT, 

magnetresonanstomografi är däremot den i särklass dyraste undersökningen som också görs i 

mycket mindre utsträckning.  Priserna för undersökningar nattetid skiljer sig avsevärt och det 

är också här som det kommer fram att avtalen skiljer sig åt från varandra. 

Enkel 

undersökning 

Sjukhus 1 Sjukhus 2 Sjukhus 3 Sjukhus 4 Sjukhus 5 

Röntgen   275 380 210 350 150 

Datortomografi 600 600 620 550 490 

Magnetresonanst. 650 600 820 750 690 

Avancerad 

undersökning 

     

Röntgen   350 430 280 350 170 

Datortomografi 650 680 620 550 510 

Magnetresonanst. 650 700 850 780 720 

Tabell 4 Externa företags snitt pris per bild för respektive sjukhus nattetid (källa: egen studie) 

 

Likaså är en del avtal konstruerade så att det inte framgår varför ett liknande pris ges för 

dagtidsundersökningar (det är liknande kvantiteter som skickas som på de två andra 

sjukhusen), när läkarna med största sannolikhet tjänar mycket mer på natten. Eller i andra ord: 

Hur fort arbetar läkarna för att göra det lönsamt att ta så lite betalt under dagen och ett inte så 

mycket högre pris på natten? 

7. EMPIRI DEL 2 
7. 1GÅR DET ATT MÄTA OCH JÄMFÖRA HUR MYCKET DET KOSTAR ATT 
ANALYSERA EN UNDERSÖKNING INHOUSE? 

Ja och nej. Det är möjligt att beräkna kostnader för programvara, arbetsstationer, monitorer 

mm. Likaså är kostnaden för en läkare på 350-500 kr (och det dubbla på natten) enkel att 

handskas med. Problemet ligger i att mäta effektiviteten och tidsåtgången för ett utlåtande. 

Samma problem möts de externa aktörerna med, som i vissa fall spenderar 3 till 4 gånger mer 

tid på att granska en bild, medan andra tar kortare tid än väntat. 
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Ett pris per undersökning måste dock sättas, annars skulle transparensen och jämförbarheten 

vid en offentlig upphandling vara minimal och utsållande av bästa samarbetspartner omöjligt. 

Det är också därför fasta priser sätts, trots att man inte skulle föredra att ha det på det sättet. 

Det är en stor ”osäkerhetsfaktor” som avdelningschefen Maja på Paragona säger.  

När det är så svårt att sätta en relevant pris på varje undersökning för de externa företagen, 

hur svårt blir det då att mäta hur många analyser per dag en läkare borde hinna med, dagtid på 

plats på sjukhuset?  

Problemet i beräkningen ligger i att läkarna som arbetar på plats inte ägnar all tid åt 

produktivt arbete – vilket försvårar en sådan beräkning till en mycket hög grad. 

Jämförbarheten mellan kostnaderna för de externa tjänsterna och kostnaderna som genereras 

inhouse är minimal Det visade sig under studiens gång att det är nästan omöjligt att översätta 

en läkares arbetstid till effektiva analystimmar, likaså blir en kostnadseffektivitets analys inte 

ens meningsfull, då de mest osäkra bitarna i analysen fattas. 

 

Vid en finansiell kalkyl är det enda vettiga alternativet dvs. att jämföra sig med andra sjukhus, 

vilket inte är en objektiv lösning, då förutsättningarna är ofta helt olika. Vissa sjukhus har fler 

akuta fall än andra (storstäder), andra sjukhus har däremot fler patienter som återkommer 

periodvis (områden med fler äldre i populationen). Det finns således faktorer som försvårar en 

legitim beräkning till den grad att man frågar sig, är en ekonomisk kalkyl överhuvudtaget ett 

meningsfullt verktyg i ett sådant fall?  

 

7.2 VAD SÄGER VERKSAMHETSCHEFERNA OM OUTSOURCING? 
 

När är det mest ekonomiskt gynnsamt att skicka ut bilderna? Det finns olika sätt att mäta 

fördelaktighet. Vissa menar att det aldrig är ekonomiskt gynnsamt, utan att kunna ge belägg 

för sina påståenden, andra menar att det är under natten då läkarna på plats är trötta och 

outsourcingpartnern sitter i Australien som fördelarna väger upp mot nackdelarna. Vidare 

menar andra att det inte går att spekulera i ekonomiska termer när det gäller sjukvård då det 

alltid kostar något att utföra ett arbete och det måste vara en avvägning mellan nytta och 

skada som tjänsten gör. Det intressanta är att ingen säger direkt rakt på sak: Det är/är inte 
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ekonomiskt gynnsamt att skicka bilderna externt, och ingen har heller gjort en 

samhällsekonomisk analys av de effekterna av en sådan outsourcing. Intressant är att besluten 

om huruvida en outsourcing-relation ska knytas eller inte tas ofta på väldigt svaga grunder. En 

av verksamhetschef påpekar: ”Det är inte en fråga om ekonomi utan ett sätt att lösa ett 

kapacitetsproblem”, vidare ställer vi frågan: Varför inte anställa då fler läkare? ”Det är en 

fråga om prioriteringar: De extra läkarna behövs vanligtvis inte – det är först vid en 

bristsituation som bilderna skickas externt”.  

Detta stämmer när läkarkåren frågas om samma sak. Dock vid en granskning av 

månadsutgifterna visar det sig att de utskickade bilderna i snitt kostar 150.000kr i månaden på 

det sjukhuset och uppgår således till två stycken heltidslöner för ST-läkare. Andra säger: ”Det 

finns en brist på röntgenläkare och det fungerar inte att anställa utländska läkare då det 

måste finnas kunnig personal på plats som kommer lära de blivande läkarna”. 

 

7.3 BUDGETPRIORITERING 
 

Frågan är om man ska behålla pengarna internt och investera i personal som arbetar på plats 

eller outsourca. Vad föredrar de olika verksamhetscheferna? Generellt kan man säga att det 

inte finns någon policy angående om hur pengarna ska prioriteras. Det enda kravet är att rätt 

nivå hålls och att inte bli av med sin kärnverksamhet, då mister man sin basala funktion i 

organisationsstrukturen. Därför blir en logisk motivering att man är skeptisk till att 

implementera alltför mycket teleradiologisk teknik, om den enda motiveringen är ekonomin 

och det finns tillräckligt många läkare på plats. Varför ska man investera i något när det inte 

gör mer nytta utan tar arbete från enheten och utför det till ett lägre pris? Det enda som 

teleradiologin kan ge, är en stödfunktion när resurserna på plats inte räcker till och det är på 

ett sådant sätt som den utnyttjas. 

Inställningen till teleradiologi är allmänt sett avslappnad. Det är inga spända miner som 

kommer upp när man nämner ämnet, värre blir det när man börjar ställa frågor om effektivitet 

och priser och andra liknande faktorer. De flesta (majoriteten) av de intervjuade läkarna ser 

på fenomenet som nödvändigt ont, när det råder brist på resurser inhouse. Läkarna ser inte ut 

att vara ”rädda” för att teleradiologin ska ta deras arbeten – de vet också att de har stöd i sin 

syn från de som leder verksamheten. Man vill som läkare helst undvika att ens arbete ska 
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jämföras med andras och att deras effektivitet kommer att granskas mm. De ser på sitt arbete 

som något ytterst individuellt och vissa säger att det skulle vara en ”skändning” av läkaryrket 

om arbetet skulle tidskontrolleras från ovan. De flesta av de intervjuade personerna såg inte 

möjligheten i att utnyttja teleradiologin till sin fördel. De är helt enkelt rädda att den kan 

påskynda en process som kan komma att jämföra, ifrågasätta och styra upp arbetet på ett 

alltför ”maskinmässigt” sätt. 

Lönsamhets aspekten vid upphandlingar av teleradiologiska tjänster, fyller också en ytterst 

liten del. Varför? Alla verksamhetschefer påpekar hela tiden att det primära målet är att uppnå 

den högsta kvaliteten och ha de mest optimala utvecklingsmöjligheterna. Alla andra aspekter 

har en försumbar vikt och det är mer en fråga att klara sig ekonomiskt än att uppnå bästa 

effekt till bästa pris. 

 

7.4 TELERADIOLOGINS FUNKTION I RÖNTGENKLINIKENS VERKSAMHET  
 

Stödjer eller ersätter? Stödjer i alla de undersökta sjukhusen. En ersättning skulle innebära att 

sjukhuset skulle istället för 10 läkare, endast ha 3-4 på plats, och resten skulle skötas extern. 

Detta är en möjlighet som ännu inte blivit aktuell och först skulle komma i fråga vid en 

långvarig brist på läkare inom ett visst område – helst avlägset, där få personer vill arbeta. Vid 

användning av teknologin som en buffert är det allmänt sett en mer positiv inställning till 

teleradiologin när den används på ett sätt att flera olika sjukhus går ihop och kommunicerar 

med varandra och hanterar varandra bilder när det finns extra kapacitet, pga. ett mindre antal 

undersökningar. Enligt intervju med två verksamhetschefer som har sina verksamheter 

inskrivna i projektet, är det väldigt nöjda med resultatet. Det är ett sätt att ”optimalisera” 

outnyttjade resurser på de olika sjukhusen, utan att betala ett öre för detta. (förutom 

transaktionskostnader.) 

Hur viktig är ekonomin vid en upphandling? Snittet bland de fem tillfrågade personerna ligger 

på 3,4 av 10 maxpoäng. Motiveringen ligger i att kostnaderna inte får vara så höga att de blir 

för höga. Annars är det primära målet att hitta en förtroendeingivande partner som har de 

bästa resurserna till förfogande och som kan säkra alla kvalitetsmässiga aspekter. 
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7.5 FÖR OCH NACKDELAR MED TELERADIOLOGI 
 

Tack vare tillämpandet av teleradiologiska tjänster har genererat följande fördelar: 

• En buffert vid överflöd av information,  

• Experter som är utvilade på nattetid, 

• Mindre behov av att anställa läkare från bemmaningsföretag, 

• Färre fasta kostnader, 

• En lösning vid läkarbrist i området. 

Nackdelarna skiljer sig däremot väldigt mycket beroende på vem man tillfrågar. Generellt kan 

säger tre av de fem tillfrågade klinikerna: 

• Osäker kvalitet, 

• Omständigt vid svårare undersökningar när man inte har den verkliga kontakten, 

•  Analyserna ger inte alltid en full bild av sjukdomen och det behövs ändå en extra 

granskning på plats för att göra rätt bedömning, 

• Sättet att skriva sina utlåtanden är ofta annorlunda och pga. detta har vissa fel begåtts i 

början av samarbetet. 

De två återstående klinikerna har inget ont att säga om teleradiologin, och det gick inte att få 

ut en enda negativ tanke om den nya teknologin.  

• Det enda är priset – det här är verksamhetscheferna och ekonomiavdelningarna ense om. 

Teleradiologin ses som en extra kostnad som tillkommit, och det är sällan man räknar om 

hur många anställda läkare skulle kunna vara på plats om man inte hade köp upp tjänsten. 

 

Vad gäller kvalitetsaspekten, så är den certifierad av det externa företaget vad gäller de 

tekniska aspekterna (uppkoppling, kryptering, redundans mm). De mjuka värdena i form av 

utlåtanden är säkrade genom att det är svenska läkare som har svensk läkarlegitimation som 

också bär ansvaret för allt arbete de utför. Kravspecifikationerna är också konstruerade på ett 
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sådant sätt så att inga parametrar förbigås, och därmed säkras kvaliteten genom att lägga på 

transaktionskostnader. (vilken version av RIS/PACS som används, hur snabbt kommer 

undersökningarna analyseras, för vad debiteras sjukhuset extra, mm.)  

 

7.6 NYA MÖJLIGHETER FÖR TELERADIOLOGI 
 

En betald form av konsultationer med specialister inom ett visst område är ett tänkbart håll 

teleradiologin skulle kunna gå mot påpekar Anita, teleradiolog på Umeå sjukhus. De flesta 

tillfrågade menar att det kan finnas möjligheter som man ännu inte har kommit på och säkert 

kommer nyttja i framtiden. Vad konkret har de svårt att svara på. 

Ett annat intressant projekt är ett par sjukhus som arbetar inom samma region och ingår i ett 

projekt som fungerar på ett sådant sätt att flera sjukhus har gått ihop och vid mindre 

arbetsbelastning tar de emot undersökningar från andra sjukhus. De två tillfrågade 

verksamhetscheferna är väldigt optimistiska och påpekar att om man skulle ha en enhetlig 

form att skriva sina utlåtanden, skulle ett nätverk för alla sjukhus i Sverige vara guld värt.  

Det skulle öppna möjligheter att utnyttja frysta resurser som man i dagsläget måste betala för 

när man köper upp tjänster från externa aktörer. En annan trend som ett sjukhus i Stockholm 

har startat är att skicka ut undersökningarna på natten för en preliminär undersökning, för att 

erhålla bra kvalitet när läkarna är trötta på plats. De utvilade läkarna sitter i Sydney. Tjänsten 

kostar stora pengar, och det är frågan om den kommer överleva ett långt tag, när det 

ekonomiskt inte går ihop.  

Här kommer den stora frågan in. Externa aktörer får inte anlita andra aktörer till att utföra sina 

analyser. Tänk om detta skulle bli tillåtet i Sverige. Det skulle medföra att exempelvis indiska 

sjukhus, som tar betalt mellan 2-3 EUR, för en Röntgenundersökning, skulle få konkurrensen 

att hårdna och detta skulle pressa priserna väldigt mycket.  
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Diagram 6 prisskillnaden mellan ett amerikanskt sjukhus och en indisk aktör som granskar bilderna.  

 

Det enda som de europeiska företagen skulle behöva göra är att översätta utlåtandena, så att 

de uppfyller den svenska lagens krav. Vid kontakt med Socialstyrelsen fick vi veta att detta är 

en åtgärd som görs för att öka transparensen, och att man kan se vem som ansvarar för 

utlåtandet i fråga. 

 

7.7 VILKA UNDERSÖKNINGAR ÄR MEST FÖRDELAKTIGA ATT SKICKA UT 
EXTERNT? 
 

På de flesta ställen skickas majoriteten av bilderna under dagen då det finns en brist på 

kapacitet. Det spelar i de flesta fall inte någon större roll vad man skickar ut. Ett faktum är att 

MRT, DT bilderna är oftast sådana som man behöver gå tillbaka flera undersökningar tillbaka 

för att se hela sjukdomsprocessen. Frågan som man kan ställa sig här är: Varför inte skicka ut 

de enkla bilderna till externa aktörer – när dessa kostar minst – och är en stor 

distraktionsfaktor för en läkare som ändå har en stor mängd data att fokusera på? Det finns en 

uppfattning bland de intervjuade analysläkarna att enkla bilder är det ”för det mesta” bra 

kvalitet på, de tar kort tid att få tillbaka, och de är också det billigaste. 
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Här kommer en ålders aspekt in – de flesta som har den verkställande makten är ganska 

skeptiska till att någon annan utför ett arbete som de inte har kontroll över – de är rädda för att 

något kan gå snett, som de inte hade möjlighet att övervaka. Det finns inte någon reell kontakt 

med läkarna som sitter och analyserar bilderna på distans – så personerna på sjukhusen känner 

sig på sätt och vis maktlösa och plötsligt mindre behövda än vanligt. Det är en svår situation 

att handskas med. Skepsis till ny teknik, och att ha den verkställande makten på avdelningen 

ser inte bra ut för framtiden. Hur kommer de se ut när en ny kull av läkare kommer till sådana 

positioner och kan bestämma om hur pengarna ska prioriteras? 

För att göra någon form av kostnadseffektivitets analys har vi gjort en approximering för hur 

mycket det kostar att ha en läkare internt istället för att låta någon annan utföra jobbet. Ett 

snitt för alla undersökta sjukhus visa på hur många analyser som utförs under dagen. Det blir 

omkring 13 studier per dag (antal studier utförda på plats per år/365 dagar/antalet läkare på 

plats). Ronder och konferenser tar i genomsnitt omkring 2 timmar per dag på alla de 

tillfrågade avdelningarna. När man dividerar de 360 minuterna som återstår med 13 studier 

per dag hamnar man på 27,9 minuter per genomsnittlig undersökning. Dock är hela 60 % av 

kvantiteten, småundersökningar som tar oftast omkring 5-10 minuter. Priset för en 

halvtimmes arbete kostar sjukhuset mellan 170 och 350 kr, och det dubbla under natten.  

En intressant parameter som sågs under beräkningarna, var att de stora universitetssjukhusen 

hade en lägre effektivitet och klarade ett mindre antal undersökningar per läkare än de andra 

sjukhusen. Om man antar att de flesta mindre och enkla undersökningar skulle kunna skickas 

ut, skulle läkarna kunna fokusera på de riktigt svåra bitarna som kräver kompetens, kunskap 

och där man själv i slutändan måste ta beslut om behandling mm.  

De enkla undersökningarna är momenten som saktar ned hela arbetet, när man ser på 

genomsnittstiden som spenderas per undersökning. De svåra undersökningarna, som de 

externa aktörerna själva säger, är inte deras drömscenario, likaså kostar de väldigt mycket när 

sådana undersökningar skickas ut externt även om det bara är till en preliminär granskning. 

En drömlösning på problemet skulle vara att låta sköta externa aktörer, de enkla bilderna som 

kostar lite att skicka ut, och låta företagen specialisera sig på det de gör och låta sjukhusen 

spendera den tid de behöver, utan att räkna i minuter och timmar, till de undersökningar som 

behöver extra mycket tid, diskussioner med andra läkare, och riktigt bra exempel att lära sig 

yrket för unga nyexaminerade läkare. 
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8.  TEORETISK SYNTES OCH ANALYS AV DET EMPIRISKA MATERIALET 

 

Genom en teoretisk syntes görs en sammanslagning av de tre relevanta teorierna för 

outsourcingbeslut. Det empiriska materialet kommer att analyseras här och kopplas med det 

teoretiska materialet. 

8.1 INLEDNING 

En patient kommer in på ett sjukhus oftast efter att ha fått en remiss, eller har en akut 

sjukdom. En undersökning görs på röntgenavdelningen (bild och funktionsdiagnostik), och 

innan ett beslut tas om vad som vidare ska göras med patienten måste bilden/bilderna som 

tagits via en MRT, DT, RTG apparat analyseras för att kunna skriva ett utlåtande och lå 

vidare med en terapi/operation mm eller meddela att patienten är frisk. Denna tjänst kan 

utföras såväl internt på sjukhuset eller outsourcas. I båda fallen måste en legitimerad svensk 

läkare utföra analysen. Frågan är om den ska utföras på plats eller på ett externt företag. De 

olika teorierna används för att avgöra hur motiverat och fördelaktigt ett beslut om outsourcing 

är i kontexten av den studie som gjorts på 5 svenska statliga sjukhus runt om i landet. 

 

8.2 DET RESURSBASERADE SYNSÄTTET/BESLUT OM IMPLEMENTERING AV 
TELERADIOLOGISKA TJÄNSTER. DEL 1. 
 

Genom att göra en analys ur ett resursbaserat synsätt fångar man den aktuella aktivitetens 

betydelse för sjukhusets kärnkompetens och värdekedja. Detta hjälper till att generera en bra 

strategi. Utgångspunkten för att bedöma om det är värt att införa teleradiologi på sjukhuset 

borde vara att göra en bransch och interresursanalys för att identifiera sina aktiviteter, samt 

klassificera dem i kärnkompetens och stödjande verksamhet.  

 

Vidare bör sjukhusen tänka i termer av att fokusera sina resurser på kärnkompetensen och 

outsourca sin stödjande verksamhet, ifall den ger upphov till resursförlust (ja den ger upphov 

till resursförlust då alla läkare klagar på att de inte har tid över till annat, i och med 

digitaliseringen och att det finns en oerhört stor mäng bilder i en vanlig undersökning som det 

utförs massor av dagligen.) Denna verksamhet bör vara sådan som man inte har något 

strategiskt behov av eller vilken man inte har specialiserat sig i. I den kombinerade analysen 
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avgörs hur väl de interna resurserna matchar de andra sjukhusens ”Key Success Factors”. Key 

Sucess Factors kan i det här fallet vara att vissa sjukhus är väl kända för att vara bäst på sitt 

område, eller att de har forskningsframgångar mm. Enligt Collins och Montgomery (1995) 

bör företaget efter en sådan analys sätta upp strategiska mål för att bygga upp sin/a 

kärnkompetens/er och utveckla dem. Barney (1991) sätter upp ett antal kriterier för 

klassificering om en resurs kan klassas som Key Sucess Factor:  

 

• Resursen måste vara värdefull,  

• Resursen måste vara tillräckligt unik och icke imiterbar,  

• Resursen får inte ha substitut. 

Det är viktigt att komma ihåg att det är statliga sjukhus undersökningen behandlar, det är 

således svårt att tala om konkurrens och icke imiterbara resurser. Det är snarare så att man vill 

vara först med att bli bäst på något, för att sedan föra det vidare till så många sjukhus som 

möjligt, och därmed göra nytta, påpekar, Anders Fagrell, överläkare på Uppsala 

Universitetssjukhus. Dock är bildanalys en ganska värdefull aktivitet, men den har substitut i 

form av externa företag som kan utföra arbetet åt en. 

 

Frågan här är om det överhuvudtaget i alla de tidigare berörda sjukhusens fall är nödvändigt 

att behålla verksamheten internt. Ja, till viss grad är den det, medhåller verksamhetscheferna, 

”annars kan man lika gärna” skicka patienten direkt till ett privat företag som gör allt från 

början till slut. Om läkarna försvann från röntgenavdelningen skulle det i princip inte vara 

möjligt att driva någon verksamhet säger alla de tillfrågade personerna. 

Frågan är snarare om det finns ett behov av att ha all analysverksamhet på plats, och om det är 

avdelningens kärnverksamhet. Kommer den generera strategiska fördelar inför framtiden? På 

den här frågan är svaret komplext, då sjukhusen har olika miljöer de agerar i. Ja och nej är 

svaret enligt den undersökning som genomförts. Alla avdelningar anser att kärnverksamheten 

är det att kunna uppnå till den efterfrågade kapacitet som finns och nå upp till de mål som 

ställs på dem från samhällets sida. Kärnverksamheten för en röntgenavdelning är att ha 

moderna maskiner och den bästa utrustningen och kunna ge expertkunskap åt människorna, 

samtidigt som man behandlar alla på bästa möjliga sätt.  
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Med tanke på att kärnverksamheten inte är analysen av bilderna i sig, utan snarare att 

utlåtandena ska vara att toppkvalitet, utesluter detta inte att outsourca aktiviteten. En 

outsourcing skulle medföra att, fokuset skulle kunna läggas om från en väldigt 

mångfacceterad verksamhet som tar hand om patienten från a till ö till en mindre, men 

förhoppningsvis mer kompetensladdad organisationsstruktur.  

Fyra av fem undersökta avdelningar använder teleradiologin som ett medel till att kunna 

fokusera mer på de andra aktiviteterna än att analysera bilderna. Det finns ett exempel, vilket 

är Danderyds sjukhus röntgenavdelning som skickar ut sina undersökningar till en preliminär 

granskning på natten för att öka kvaliteten på utlåtandena. Detta görs av skäl att läkarna på 

plats är trötta under natten, medan bilderna skickas över till andra sidan jordklotet där det är 

dagtid.  
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8.3 TRANSAKTIONSKOSTNADSTEORIN/BESLUT OM IMPLEMENTERING AV 
TELERADIOLOGISKA TJÄNSTER. DEL 2. 
 

Här måste företaget se på aktiviteterna ur ett transaktionskostnadsperspektiv. Denna analys 

visar på om aktiviteten är billigare att utföra inhouse, eller outsourca. Om kostnaderna för 

outsourcing + transaktionskostnaderna understiger eller är jämlika med att göra aktiviteten 

inhouse, är det lämpligt att gå vidare och se om det finns andra orsaker till att outsourca 

aktiviteten. Detta kan exempelvis vara nätverksfördelar som medföljer en outsourcingrelation. 

Det är viktigt att se om de är tillräckliga för att väga upp transaktionskostnaderna som 

medföljer outsourcing. 

 

Transaktionskostnadsteorin i de undersökta avdelningarnas fall är till för att urskilja om en 

outsourcing av analys av RTG, MRT och DT studier är ett mer lönsamt alternativ än att 

behålla denna aktivitet internt. Transaktionskostnadsanalysen är till för att mäta hur stora 

transaktionskostnader aktiviteten medför. Det blir först lämpligt att outsourca när det externa 

företagets kostnader (dvs. priserna på de utförda analyserna) och transaktionskostnaderna är 

lägre än kostnaderna för att utför aktiviteten inom företaget. I de undersökta sjukhusens fall är 

det lätt att mäta priset på de utförda analyserna som skickas ut, då alla upphandlingar kräver 

exakta prislistor för de olika typerna av studier i dokumentationen.    

 

De resterande bitarna i transaktionskostnadsanalysen är svåra att handskas med i den här 

studiens fall. Det är meningslöst att nämna kontraktskostnader i sammanhanget då det inte 

uppkommer några större kostnader för någon av de undersökta avdelningarna. Det är 

upphandlingsenheterna i landstinget eller på sjukhuset som tar hand om upphandlingen. En 

upphandling meddelas och den enda aktiviteten som medför kostnader för 

röntgenavdelningarna är att formulera en bra kravspecifikation. Detta är inte det lättaste att 

utföra – men kontraktskostnaderna blir minimala i förhållande till vad tjänsten genererar.  

 

De flesta sjukhusen begick något fel vid kontraktskrivningen, pga. komplexiteten på den 

utförda tjänsten. Exempel på fel är att det inte skrevs ned vilken svarstid utlåtandena ska ha, 

eller att svarstiden började först räknas när bilden blev köad i systemet på det externa 

företaget. Att hamna i kön kunde ta väldigt lång tid och detta medförde extra kostnader för 

sjukhuset som var i behov av en mycket snabbare bildanalys. 
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Vad gäller kontaktkostnader så uppkom det till en början inte heller någon kostnad i samband 

med uppletandet av de företag som levererar teleradiologiska tjänster. Det var återigen i alla 

sjukhusens fall, upphandlingsenheten som tog hand om den första kontakten med de externa 

aktörerna. Vid det senare skedet när ett samarbete blev knutet uppkom först ett fåtal små 

kontaktkostnader. Det är främst vid osäkerhet vad gäller utlåtandet som den externa läkare 

skrivit som telefonkontakt kan komma i fråga.  

 

Kontrollkostnaderna står för den största och viktigaste delen av transaktionskostnaderna, och 

dessa utgörs av kostnaderna för de dubbla kontrollerna som sker enligt de sammanställningar 

som presenterats i empirikapitlet. En exakt värdering av dessa är dock näst intill omöjlig, då 

inga exakta statiskt säkerställda data används av sjukhusen.  

 

Detta är en svårighet i sig, att inte kunna värdera de fulla transaktionskostnaderna som 

uppkommer vid en outsourcingrelation, och man kan ställa sig frågan, hur tänker 

verksamhetsledningen, och hur utvärderar den sin relation till de externa företagen, om de 

mest basala kostnaderna för en outsourcingrelation inte tas med i beräkningen? 

 

Likväl, genom att gå utefter vad transaktionskostnadsteorin säger, måste ett fullt medvetande 

finnas om de egna utgifterna och kostnaderna inom den egna verksamheten, för att kunna 

avgöra huruvida lönsamt det är att behålla allt internt. Vid komplexa tjänster där många 

parametrar påverkar en kalkyl, kan det ibland vara svårt att bilda sig en uppfattning om den 

egna kostnadsbilden. Den kan ibland vara svårare att mäta än den externa kostnadsbilden. 

Varför? Jo, för genom att ha fast anställd arbetskraft, och fasta tillgångar, samt en 

organisationsbild som inte underlättar en nedbrytning av de olika kostnaderna på enskilda 

aktiviteter medför svårigheter att göra en rättvisande helhetsbedömning. 

 

Ett sådant exempel är just precis analys av kliniska bilder. Då analysläkarna har flera andra 

uppgifter förutom att sitta vid monitorerna och analysera uppkommer de första svårigheterna 

att utvärdera vilken tidsåtgång en bildanalys genererar. Dessutom finns det en mängd 

variationer i komplexiteten på undersökningarna som tas – och det är i princip omöjligt att 

avgöra i förväg hur lång tid en viss undersökning tar att analysera. 
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Ett är säkert – det är endast meningsfullt att outsourca aktiviteten om kostnaderna för att 

utföra aktiviteten inom företaget är högre än de totala kostnaderna för att outsourca. Hur ska 

detta lösas i de undersökta sjukhusens fall, när det tillkommer parametrar som 

sjukdomsersättning, semester, kompledighet, föräldraledighet, högre ersättning för nattarbete? 

Dessa parametrar samvarierar inte med antalet analyserade undersökningar – utan lever ett 

eget liv. 

 

En början skulle vara att kunna särskilja de olika kostnaderna och fördela dem på vissa 

aktiviteter. Detta skulle kunna hjälpa till att avgöra vilka kostnader som tillhör analysen av 

bilderna och vilka inte. Problemet är inte enkelt, då som det i sammanfattningen av 

empirikapitlet framgick att det finns ett stort behov av att ha ett visst antal läkare på plats. Det 

är inte ett alternativ att outsourca läkarkåren till ett annat företag – för då skulle ingenting 

fungera på plats. Den andra aspekten är att det aldrig varit så att det funnits uppdelade 

läkarroller på röntgenavdelningen. Det har sedan början varit så att de anställda läkarna tagit 

hand om alla de olika uppgifterna som finns att göra på avdelningen, med hjälp av 

sjuksköterskor, undersköterskor och annan hjälppersonal. 

 

Vanligtvis används för en säker uträkning exempelvis ABC-kalkyler. I en sådan kalkyl fångas 

företagets kostnadsbild och meningen är att koppla kostnader till specifika aktiviteter, eller i 

andra ord ” ABC-kalkylering bygger på att lokalisera vilka aktiviteter som skapar kostnader åt 

en kostnadsdrivare”.61

 

 Det kalkylen går ut på är att lokalisera och fördela hela verksamhetens 

kostnader, proportionellt till de aktiviteter som utlöser dem. (kostnadsdrivare) Detta låter oss 

se vilken roll exempelvis en läkare har. Han eller hon medför en kostnad för sjukhuset. 

Analys av bilder är en aktivitet. Kostnadsdrivaren är läkaren som anställs, och kostnaden är 

det sjukhuset måste betala i lön, arbetsgivareavgifter mm, för att ha läkaren på plats. Men när 

rollen inte är specifik och kan kopplas till flera aktiviteter, då blir kostnadsrivaren inte 

heterogen (diversifierad) och därmed svår att koppla till konkreta kostnader. Problemet ligger 

i att avgöra proportionerna. Om effektiva verktyg skulle finnas för mätning av läkarnas 

effektivitet och tidsåtgång per enskild aktivitet, skulle det vara en mycket enklare kalkyl att 

handskas med. Det andra problemet ligger i att själva aktiviteten inte är heterogen i sig.  

                                                           
61 Andersson, Göran: Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, Lund [1983] 2001, 5:e uppl. 
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Vid en jämförelse med telefonförsäljningsbranschen ser man att där tar de också olika lång tid 

att värva en ny kund och övertala denne att köpa den erbjudna produkten. Vid en första 

anblick ser problemet ut liknande. En aktivitet tar olika lång tid att utföra (sälja) med kostar i 

arbetskraft olika mycket beroende på vem som sitter vid telefonen.  

 

Vid analys av kliniska bilder finns ett fast pris för konkreta bilder, dock finns inte en riktigt 

adekvat genomsnittstid som man skulle kunna jämföra sig mot, när det gäller analysen av 

bilderna. Det äc också det problemet som de externa aktörerna har svårigheter att handskas 

med och därför påpekar de att svåra analyser och kroniska (återkommande) sjukdomar inte är 

det bästa, då man måste se tillbaka på flera andra tidigare undersökningar, remisser mm. Utan 

att vara eller ha varit delaktig i processen.  

 

Som man tydligt ser skapar detta ett problem. Aktiviteten i sig tar olika lång tid på plats, och 

därför kan den inte kvantifieras in i ett schematiskt diagram som säger. En Lunga tar 5 

minuter att bedöma. Detta är inte heller den rätta approachen. Det är inte en produktionshall 

som ska spotta ut utlåtanden och terapiförslag, utan en avdelning som ska vårda människor. 

En annan aspekt är att i och med fast anställning av läkare skulle en ABC-kalkyl behöva göras 

på en väldigt lång tidshorisont. Varför? Jo, läkare som har en fast anställning kostar sjukhuset 

olika mycket beroende på när i livet de befinner sig (barn exempelvis) eller sjukdomar som 

kan drabba plötsligt. Detta medför också en svårighet – då det ena året kunde en kostnad 

beräknas, medan ett annat år en helt annan kostnadsbild räknas fram. Å andra sidan finns det 

en tredje parameter som också varierar vilket är kvantiteten på en viss typ av undersökning. 

Vissa perioder kan verksamheten domineras i en högre grad av enklare undersökningar medan 

i andra perioder av svårare och mer komplicerade fall. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

8.4 NÄTVERKSTEORIN/BESLUT OM IMPLEMENTERING AV 
TELERADIOLOGISKA TJÄNSTER. DEL 3 
 

Transaktionskostnadsteorin visade i det tidigare skedet att ett beslut om outsourcing utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv är väldigt svårt att förankra i termer av lönsamhet, effektivitet etc. 

Dock är transaktionskostnadsteorin inte den enda faktorn som ensam beslutar om huruvida det 

är fördelaktigt att ingå i en outsourcingrelation. Eftersom det inte går att determinera om det 

är lönsamt, kan nätverksteorin förhoppningsvis besvara frågan om det är ett bra alternativ att 

outsourca tjänsterna och om andra fördelar kan gynnas av att ingå i ett värdefullt nätverk. 

 

Nätverksteorin behandlar frågan om vem som man ska ingå en outsourcingrelation med. 

Finns det en partner som är bäst på marknaden? Finns det företag som har specialkompetenser 

inom området eller andra områden som kan komma att bli intressanta i framtiden? När de 

gäller de undersökta objekten, så fanns inte det perspektivet med i besluten om outsourcing. 

På frågan om varför det är så svarade majoriteten att det är en relativt ny tjänst och att de har 

svårt att se andra fördelar förutom det som erbjuds av företagen. Vidare påpekade de flesta att 

de föredrar att lita på sina egna resurser och utvecklas på andra vägar, utan tänka i förväg på 

eventuell nytta som ett nytt nätverk av kontakter kan generera.  

 

Att bilda sig en uppfattning om nätverksfördelarna måste en analys av nätverket göras för att 

kunna uttala sig om det. Punkterna som borde finnas med i en sådan analys är: 

 

Är den outsourcade aktiviteten komplex eller simpel? 

Är det en aktivitet som kommer att outsourcas eller flera? 

Vilka attraktiva nätverksresurser har outsourcingpartnern? 

Finns det möjlighet att dra nytta av partnerns resurser i och med en outsourcingrelation? 

 

Sedan gäller det att analysera företagets möjligheter att få tillgång till önskvärda resurser. 

(komplexiteten på aktiviteten styr i stor grad vad som är möjligt att få samt graden av tillit är 

av vikt att ta i beaktande vid en sådan analys) 

 

Vilka synergieffekter kan komma i fråga när det gäller teleradiologi? Det är ganska säkert att 

området för telemedicin kommer att öka i och med den ständiga tekniska utvecklingen och det 
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finns utrymme för andra telemedicinska tjänster som sådana företag kan komma att erbujda i 

framtiden. Därför kan en bra relation och ett brett nätverk av kontakter vara till nytta även för 

ett sjukhus. En annan aspekt är att de externa läkarna har liknande utbildning och bakgrund 

som läkarna som arbetar på sjukhus. När man sedan sammanställer detta med att de endast 

arbetar med bildanalys får man en bild av att de rent automatiskt måste vara väldigt 

specialiserade på det området. 

 

Vidare vet vi från det resursbaserade synsättet att kärnkompetenser bildas i och med en 

specialisering inom ett område – vilket är just precis fallet för det externa företagen. Dessa 

läkare sitter för det mesta i en rofylld, tyst miljö, med väldigt bra monitorer och väldigt få 

störningsmoment. En långvarig relation med ett sådant företag skulle med säkerhet medföra 

rabatter och andra ekonomiska fördelar som exempelvis köp av samma RIS/PACS system för 

att gå ned i kostnaderna. Detta är kanske inte lockande för stora sjukhus som redan har 

etablerade nätverk och som inte skulle ha någon större nytta av en sådan relation inom en kort 

framtid. Men när man ser på små sjukhus är situationen annorlunda. Pengarna spelar en större 

roll och i och med små behov, finns det där ett större utrymme för samarbete och 

synergieffekter. 

 

Den sista punkten som är värd beaktande är att vid ett pris på mellan 80 och 160 kr för en 

enkel RTG undersökning (som vid ett genomsnitt står för 55-65% av alla genomförda 

undersökningar på de undersökta sjukhusen), är det ett konkurrenskraftigt pris, vare sig de 

exakta kostnaderna för den egna verksamheten går att räkna ut eller inte. Varför? Svaret på 

frågan är ganska enkel och har redan tidigare kommit upp i undersökningen. Det är mängden 

undersökningar som medför att läkarna får svårigheter att hinna med. Varje enskild analys 

kräver att man sitter ned och studerar noga bilderna framför sig. Detta är svårt att vara 

koncentrerad hela dagen, som Mats Andersson på Södertälje sjukhus påpekar: ”Det kommer 

hela tiden in personer som vill ha hjälp med något eller diskutera en annan bild eller något 

annat överhuvudtaget under tiden. Detta ger mycket snack och att fokuset tappas, sedan 

måste allt börjas om från början, för att inte begå något misstag.” 
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8.5 ANALYSENS UTFALL  
 

I en artikel från 2000, skriver Barney om varför det är bra att använda sig både av det 

resursbaserade synsättet, transaktionskostnadsteorin och nätverksteorin vid insamlandet av 

beslutsunderlag för ett outsourcing-beslut. Han anser nämligen att det ofta sker så att företag i 

slutändan tar andra beslut än vad transaktionskostnadsteorins utfall föreslår. Det är nu efter att 

ha tagit alla punkter i beaktande, möjligt att ur ett vetenskapligt synsätt bekräfta eller förkasta 

om det är värt att ingå i en outsourcing-relation eller inte, samt vilka positiva samt negativa 

effekter detta kan ge. 

 

Efter att ha tagit dessa aspekter i beaktande är utfallet för den här studiens analys följande: 

 

• Röntgenavdelningarnas viktigaste resurser är maskinerna och läkarna. Läkarna besitter 

kärnkompetensen som i sin tur gör att röntgenavdelningarna fyller sin funktion väl och 

kan utvecklas och bli ännu bättre.  

 

• Transaktionskostnaderna för outsourcing är få och belastar oftast upphandlingsenheten 

eller landstinget. Outsourcing priserna är enkla att begripa, dock är säkerheten att priset 

inte ändras störst vid enkla undersökningar, och/eller undersökningar som kan besvaras 

under en längre tidsram. (ex. 48 timmar eller 7 dagar beroende på företag.) 

 

• Röntgenavdelningarnas egna totala kostnader för analysen av bilderna på plats är i princip 

omöjliga att uppskatta och ännu svårare är det att fördela dem på de aktiviteter som utlöser 

kostnaderna. Detta är en konsekvens av en icke ekonomisk och lönsamhets inriktad syn på 

verksamheten. 

  

• De mindre sjukhusens skulle dra fördel av att ingå långvariga partnerskap med de externa 

företagen outsourcing företagen, för att kunna utnyttja varandras synergieffekter och säkra 

sin relation inför framtiden. 

 

• Pga. en rådande brist på svensktalande röntgenläkare, skulle alla röntgenavdelningar dra 

fördel av att specialisera sig i det man är bra på, dvs. kärnverksamheten vilken består till 
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största grad av de svåra analyserna och att vara på plats på sjukhuset och ta alla beslut som 

behöver tas dagligen, ensam eller i samråd med andra kollegor. 

  

Dessa indikationer genererar i sin tur en fråga. Vilka studier är lämpliga att skicka ut för att 

uppnå den önskade specialiseringen både från företagens som sjukhusens sida?  

 

Svaret är: De enklare undersökningarna. De undersökningar som består av en eller ett fåtal 

bilder. Undersökningar som man vet är patientens första och inte 20 under de senaste 3 åren 

exempelvis. Eller undersökningar som är av mindre vikt och kan ta längre tid att undersökas. 

När sjukhusen har en alltför diversifierad organisation blir konsekvensen av detta att man inte 

längre vet vart resurserna går, vad som är viktigt och hur mycket pengar som går åt vad. 

Resultatet av detta blir att enkla undersökningar som borde ta lite tid att analysera ofta saktar 

ned hela arbetet, pga. av den stora kvantiteten som kommer in och alla andra viktigare saker 

som finns att göra. Detta påverkar läkarnas arbetsmiljö och arbetseffektivitet. Det är viktigt att 

komma ihåg att det inte bara är en fråga om ekonomi, utan att bäst kunna fokusera på 

kärnverksamheten. Det är trots allt den som genererar en långvarig strategi som får 

verksamheten att utvecklas och bestå! 
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9. SLUTSATSER 
 

Syftet med uppsatsen var att identifiera faktorer som ligger till grund för att sjukhusen i fråga 

använder sig av extern analys av röntgen/MR/ultraljuds bilder. Vidare skulle undersökningen 

besvara om vilka för och nackdelar samt möjligheter som uppkommer i samband att 

undersökningar skickas till extern granskning. Detta syfte genererade i sin tur tre 

frågeställningar. Dessa redovisas nedan med de erhållna svaren. 

 

1. Är det fördelaktigt att skicka röntgenbilder till extern granskning (outsourca) istället för 

att ha fler läkare på plats?  

 

Svar: Det är fördelaktigt att skicka ut enkla bilder till externa aktörer. Specialiseringsnivån 

ökar både på sjukhuset och hos den externa aktören. Det blir billigare och lättare att få grepp 

om verksamheten och effektivisera andra processer. En annan fördel tillkommer när det finns 

brist på läkare. Detta kan vara när sjukhuset befinner sig på en avlägsen plats, eller när 

exempelvis läkare blir sjuka och det inte finns någon som kan ersätta dem. 

 

2. Vilka konsekvenser (möjligheter/begränsningar) medför en implementering av extern 

bildgranskning? Sett ur organisatorisk och ekonomisk synpunkt.   

 

Svar: 

 

Begränsningar 

 

Organisatoriskt: Att skicka ut alla bilder medför ett dilemma. Läkarna på plats vill inte ta ett 

beslut utan att ha själva ögnat igenom en undersökning.  

 

Ekonomiskt: Alla extra granskningar genererar ekonomiska konsekvenser såsom tidsåtgång, 

vilket kostar pengar. Dessutom blir det omständigt och kostnaderna/kvaliteten sämre vid svåra 

undersökningar när dessa skickas ut externt. Likaså finns ibland ett behov av extra granskning 

på plats. Olika sätt att skriva utlåtanden. 
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Möjligheter 

 

Organisatoriskt: Högre specialiseringsnivå på läkarna, avlastning i arbetet, kontroll över vad 

som görs och hur tiden disponeras. Fungerar som ett substitut vid brist på läkare 

(sjukdom/brist på läkare inom området). Arbetet blir bättre planerat när det finns färre 

uppgifter.  

 

Ekonomiskt: Bättre grepp om ekonomin, fakturorna blir enklare att utvärdera och färre läkare 

på plats, genererar mindre fasta kostnader. 

 

3. Vad ligger till grund för beslut om outsourcing? 

 

Svar: Extra kapacitet, nyttja utvilad personal under natten och vi vissa fall säger 

respondenterna att detta sparar tid och pengar. Faktum är att besluten oftast är omotiverade, 

vilket verkar vara ett problem som täcker in flera områden i verksamheten. Det finns ingen 

styrning av processerna i de undersökta verksamheterna och allt går framåt utan någon riktig 

kontroll och långsiktigt mål. Fel personer tar besluten, utan att ha rätt bakgrund till att uttala 

sig om alla beslut som tas. Att det är så är ett stort problem eftersom pengarna som disponeras 

kommer från en begränsad budget och denna minskar varje år. För att behålla en bra standard 

på kvaliteten på vårdtjänsterna måste vårdsystemet effektiviseras på flera håll. Radiologi är ett 

av dem. Extern granskning av de medicinska bilderna ger en möjlighet till besparingar och en 

annan approach till den radiologiska verksamheten. 
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9.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING   
 

Allt fler rapporter slår fast att telemedicin är kostnadseffektivt att använda sig av inom hälso- 

sjukvården. I synnerhet i områden där det finns geografiska skäl att överbygga distansen. 

Tekniken som finns till förfogande klarar de flesta telemedicinska applikationerna.62

Radiology must confront outsourcing challenges by Peter Pattynama, Ph.D.apr 14, 2008 

  

Rapporten beskriver att den teleradiologiska tekniken har under de senaste åren mognat och 

utvecklats allt mer.  Det skickas allt fler patient undersökningar runt om i världen. Själva 

verksamheten i sig har även visat sig vara väldigt lönsam, där man snabbt och enkelt skickar 

bilder till lågkostnads länder så som Indien. Att outsourcing av radiologi blivit och kommer 

vara en verklighet måste accepteras av många parter som arbetar inom detta område.    

Faktum är att det i dagsläget finns få forskningsprojekt inom telemedicin som skulle se på 

fenomenet ur ett ekonomiskt perspektiv. Därför tror vi som författare att det skulle vara 

intressant att genomföra en fortsatt studie som skulle se på teleradiologin på svenska sjukhus 

ur en strikt kostnadseffektivitets perspektiv. Det vore även intressant att undersöka 

patienternas åsikter kring telemedicin vilket skulle kunna vara av stort värde för utveckling av 

tekniken inom vården.  Exempel på sådan forskning har genomförts i USA, med ett intressant 

resultat, läs själva: 

The telehealth promise av Alexander H. Vo, 2008 

“Det råder stor press på leverantörer och offentliga beslutsfattare för att identifiera nya 

strategier för att kunna tillgodose god vård så kostnadseffektivt som möjligt till alla 

medborgare. En stor del av experter anser att lösningen finns i framför oss, vilket är med hjälp 

av teleradiologiska verktyg och applikationer.”  

Alexander H. Vo, professor på University of Texas Medical Branch anser att ett brett 

genomförande av telemedicin skulle kunna rädda den amerikanska hälso- och sjukvården som 

lider av ekonomiska förluster. Där han med hjälp av Center for Information Technology 

Leadership CITL lyckats visa prognoser som indikerar stora kostnadsbesparingar för 

sjukvården. I rapporten ”the telehealth promise” sägs det att den amerikanska sjukvården 

skulle kunna göra besparingar på 4,28 miljarder dollar per år! genom att starkt tillämpa 

telemedicin i sitt sjukvårdssystem.  

                                                           
62 Äntligen studier som visar att telemedicin kan vara kostnadseffektivt! Wotton R. Läkartidningen  Nr 1–2 , 2002, Volym 99 
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11. BILAGOR 
 

BILAGA 1 FRÅGOR TILL RÖNTGENKLINIKERNA 
 

− Hur många anställda läkare har ni som arbetar med analys av röntgenbilder? Arbetar de 

med något mer? Vad, under vilken tid på dygnet och vilken funktion fyller det de för 

under den tiden? 

− Hur mycket tid (i timmar och procent) avsätter de till granskning av 

röntgen/MR/ultraljudsbilder? Hur mycket tid ägnar de åt ronder?) 

− Hur många arbetsstationer finns? 

− Hur många arbetsstationer finns det behov av? 

− Vilken teknisk utrustning behövs för en läkare för analys av bilder? 

− Uppkommer andra kostnader, förutom: ris/pacs programvara (Betalas det per licens? On 

site? Per undersökning? Per datorstation? Hur mycket i kr?) dator (pris), monitorer (antal 

och pris) läkare (dagtid/nattetid, lön i timkostnad inklusive sociala avgifter), arbetsplats 

och eventuell tid för dubbel granskning (hur ofta uppkommer denna, hur är ansvaret 

fördelat, vilka bilder dubbelgranskas)?  

− Hur många läkare arbetar dagtid/nattetid? 

− Under vilken tid på dygnet råder den största bristen på läkare? 

− Hur många bilder analyseras per dygn? (När analyseras de flesta?, vilka bilder 

analyseras nattetid?, Vilka är svårast att skicka ut?) 

− Hur långa skift arbetar läkarna? (vilka läkare arbetar när – erfarehetsfråga) 

− Hur stor andel av bilderna skickas till externa aktörer (vilken tid på dygnet)? I vilka fall 

skickas de? 

− Vilka mängder handlar det om (procent av hela andelen samt kvantitet)? I vilken enhet 

betalar man för analyserna? 
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− Hur ofta måste bilderna granskas en gång till (%) Varför och hur vet man det? Är de en 

policyfråga om vilka som ska dubbelgranskas? 

− Upplevs några problem med tekniken? Ifall ja, när i så fall har problemen upptäckts och 

vilket belägg finns för deras existens? 

− Hur lång tid, brukar det ta i genomsnitt för en läkare att analysera en bild (min max tid 

för respektive typ av bildanalys – separat tabell)? Mäter man läkarnas effektivitet på 

något sätt? 

− Om kvaliteten på de utskickade bilderna skiljer sig åt från de som granskas på plats, 

vilka är de främsta skillnaderna (Hur uppkommer de och vad kan göras för att minimera 

dessa? Till vad är skillnaderna kopplade till)? 

 

 

BILAGA 2 FRÅGOR TILL EXPERTER INOM OMRÅDET/KLINIKCHEFER 
 

 

− Vilka fördelar/nackdelar har erhållits tack vare tillämpandet av teleradiologiska tjänster? 

(Varför kan man inte anställa fler röntgenläkare, är något annat orsaken?) 

− Vilken inställning har ledningen (klinikerna) och de anställda läkarna till teleradiologi? 

Ser man på fenomenet som nödvändigt ont eller som en fördel som blivit tillgänglig tack 

vare nya teknologiska tillämpningar? 

− Vilka faktorer är viktiga vid kontraktsskrivning av teleradiologiska tjänster (Hur 

säkerställs kvaliteten på det externa företaget? 

− Vilken funktion fyller teleradiologin i röntgenklinikens hela verksamhet? Stödjer eller 

ersätter? 

− Hur viktig är ekonomin vid en upphandling? Kvaliteten? (På en skala från 1-10) Andra 

mål? 

− Tror du att behovet av användningen av teleradiologi kommer att förändras inom 
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närmaste framtiden? Mot vilket håll går det? Vilka nya möjligheter har öppnat sig? 

Finns det möjligheter som ännu inte är åtkomliga pga. tekniska brister? Vad skulle man 

ha störst vinning av? 

− Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan kliniken och företaget som levererar tjänsterna? 

Hur väl fungerar den? Vilka möjligheter samt begränsningar finns i relationen till 

företaget? Är samarbetet flexibelt?  

− Har avtalet gynnat klinikens resurser. Ja/Nej – i vilka avseenden? 

− Vilka anpassningar har gjorts som följd av outsourcingen? 

− Kvalitet kontra kostnader, vad är att föredra och varför?  

 

BILAGA 3 FRÅGOR TILL EKONOMIENHETEN/UPPHANDLINGSENHETEN 
 

 

− Vad kostar RIS/PACS programvara (Betalas det per licens? On site? Per undersökning? 

Per datorstation? Hur mycket i kr?) dator (pris), monitorer (antal och pris) läkare 

(dagtid/nattetid, lön i timkostnad inklusive sociala avgifter), 

− Vad tjänar en läkare, översatt till timlön? Dagtid, nattetid? 

− Vad kostar en genomsnittlig studie utskickad till extern granskning, per bild? Eller enhet 

som används? (De olika undersökningarna finns i en separat tabell) 

− När är det mest ekonomiskt gynnsamt att skicka ut bilderna? 

− Hur uppfattas outsourcing generellt från den ekonomiska synpunkten? 

− Har avdelningen någon policy avseende budgeten och hur den ska prioriteras? Behålla 

pengarna internt eller skicka fakturor externt? 

− Hur viktig är lönsamhets/kvalitets aspekt vid en upphandling och vid en 

kostnadsberäkning för vartdera alternativet? Vem har ansvaret för budgetplanering? 
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BILAGA 4 E-POST FÖRFRÅGAN 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som skriver en magisteruppsats inom företagsekonomi för programmet 

"medicinteknisk ekonom" på Karolinska Institutet och Södertörns Högskola. 

Syftet med uppsatsen är att identifiera faktorer som ligger till grund för att sjukhus använder 

sig av extern analys av röntgen/MR/ultraljuds bilder. Undersökningen skall besvara om vilka 

fördelar som uppnås med att skicka bilderna till extern granskning. Dessutom ska studien 

kartlägga vilka konsekvenser, dvs. möjligheter liksom begränsningar, för röntgenklinikerna en 

sådan implementering av teknologin medför. 

Det vi är ute efter är att genomföra en intervju (eller en telefonintervju) med 

verksamhetschefen på röntgenavdelningen och någon som ansvarar för ekonomin där. Studien 

genomförs på ett antal sjukhus runt om i landet som tillämpar teleradiologi i sin verksamhet. 

Vi har för avsikt att bli klara med undersökningen fram till juni 2010. All data som kommer 

att inhämtas från sjukhuset liksom data från intervjutillfället, kan på er begäran kontrolleras 

innan den förs in i undersökningen. Om ni önskar kan också informationen anonymiseras. Vi 

hoppas på att ni kommer ställa upp på en intervju, då det också kan bli ett intressant material 

för er att utnyttja, när uppsatsen blir klar. 

  

För vidare kontakt nås jag bäst på mailen och mobiltelefonen: 123-456 78 90 

 

 

Hälsningar och ett stort tack på förhand! 

Dominik Skibicki och Pejhman Pourmand 
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