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Abstract 
Marianne Selim (2015): Från analogt till digitalt --- digitaliseringen av svensk 
radiologi i ett produktions- och organisationsperspektiv. Örebro, medicinsk 
vetenskap inriktning kirurgi. 

Syfte: Att beskriva den organisationsförändring som fem röntgenkliniker i Sverige genomgick i 
samband med att radiologin digitaliserades.  

Frågeställningar:  
 Hur förändrades antalet genomförda radiologiska undersökningar och undersökningstyper 

från tidpunkten två år före digitaliseringen till två, fyra och sex år efter digitaliseringen?
 Hur förändrades antalet arbetade timmar och fördelningen av arbetade timmar mellan de 

olika personalkategorierna från tidpunkten två år före digitaliseringen till två, fyra och sex
år efter digitaliseringen?

 Hur förändrades arbetsuppgifterna inom och mellan de olika personalkategorierna på rönt-
genklinikerna efter digitaliseringen?

 Hur beskriver personal med en nyckelfunktion genomförandet av digitaliseringen och
eventuell förändring av arbetet efter digitaliseringen?

Metod: Kvantitativ och kvalitativ metod har använts och kombinerats för att besvara studiens fråge-
ställningar. Fem svenska röntgenkliniker ingick i studien och material avseende produktionsutfall 
samlades in från respektive röntgenklinik. Totalt intervjuades 22 personer, med tre till sex intervjuer 
per röntgenklinik.  

Teoretiska ramverk: För att försöka förstå de positiva fynden, avseende utökade antalet undersök-
ningar och minskning av arbetade timmar, efter digitaliseringen, genomfördes vid en av röntgenklini-
kerna en fallstudie med ytterligare två frågeställningar: Hur genomfördes digitaliseringen? Hur har 
uppföljningen vad avser arbetsflöden, genomförandet och förändringar i detalj genomförts efter 
digitaliseringen? Delar av Bramson m.fl. (2005) perspektiv och Kotter och Cohens (2002) framgångs-
faktorer har applicerats vid analysen av det resultatet. 

Resultat: Samtliga röntgenkliniker uppvisade en liten ökning av antalet radiologiska undersökningar, 
medan datortomografi- och magnetkameraundersökningarna ökade markant under den studerade 
tiden. Efter digitaliseringen genomförs således fler komplicerade undersökningar, vilket anses ha 
medfört en kvalitativt bättre och säkrare diagnosticering. Övriga undersökningstyper uppvisar varie-
rande resultat. Vid tre av röntgenklinikerna minskade den totala arbetade tiden, och vid två ökade den. 
Antalet arbetade timmar ökade för röntgenläkare och röntgensjuksköterskor, men minskade för sekre-
terare och undersköterskor under den studerade tiden. Generellt utför röntgenläkarna och röntgensjuk-
sköterskorna fler arbetsuppgifter efter digitaliseringen, och många av de traditionella arbetsuppgifter-
na för sekreterare och undersköterskor har försvunnit eller tagits över av datorn. Bättre tillgänglighet, 
förhöjd kvalitet och utökad diagnostik, tydligare arbetslistor som styr arbetsflödet, förbättrad ergo-
nomi och miljö samt samordning med andra har möjliggjorts efter digitaliseringen. Utifrån intervjuer-
na i fallstudien framkom teman som beskriver: information, superanvändare, utbildning, tydliga 
arbetsflöden och rutiner, personalbehov och motivation, liksom ett tydligt ledarskap som genomsyrat 
förändringsprocessen. Dessa teman är, enligt Bramson och Bramson (2005) och Kotter och Cohen 
(2002), viktiga att beakta för att lyckas med en förändring. 
Konklusion: Ingen av de intervjuade vill återgå till ett analogt arbetssätt. Digitaliseringen har innebu-
rit att mycket förändrats för de berörda personalkategorierna, men fördelarna anses uppväga nackde-
larna. För att lyckas med en förändring bör Bramsons perspektiv och Kotters framgångsfaktorer tas i 
beaktande. 
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Organizational Innovation, Qualitative method, Workflow, Workload 
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Förkortningar och ordförklaringar  
CR – computed radiography, en bildplatta används som avläses varefter 
informationen överförs till det digitala systemet  
Digitalisering – förändring från att arbeta analogt till att allt arbete admi-
nistreras via digital teknik. Både förändrat arbetssätt och bildhantering 
(text och bild) 
Digitalt röntgensystem – RIS och PACS 
DR – direkt radiografi, en direktdigital detektor används, informationen 
överförs direkt till det digitala systemet  
DT – datortomografi 
Enkla undersökningar - skelett- och lungundersökningar 
ESWL – Extracorporeal shock wave lithotripsy, ‟stenkross”  
GI undersökning/gastroundersökning/gastrointestinal undersökning - 
undersökning av mag-tarmkanalen 
Hänga bilder – att presentera eller ”hänga upp” bilder för granskning på 
ett filmskåp 
Högar/Hög – en samling med bilder, filmer, remisser etc. 
Kombinerad metod – kan även benämnas mixad metod, triangulering, 
blandad metod. I detta arbete betyder det att kvantitativ och kvalitativ 
metod kompletterar varandra i syfte att besvara studiens syfte 
Komplicerad undersökning – DT- och MR-undersökning 
Konventionell röntgen – skelett- och lungundersökningar  
MDCT – multi-detector DT 
Modalitet – utrustning för att genomföra en undersökning t.ex. DT, MR, 
skelett- lungutrustning 
MR – magnetisk resonanstomografi 
PACS – picture archiving and communication system, datorbaserat system 
för arkivering, distribuering, kommunikation och visning av bilder 
Radiologisk undersökning – undersökning som utförs, t.ex. DT, MR, ult-
raljud, konventionell röntgenundersökning, skelett- och lungundersökning
Reformatering – ombilda ett antal bilder till t.ex. en tredimensionell bild 
RIS – radiologiskt informationssystem 
Stackar – flera bilder sammanlagda för att kunna visas i en filmsekvens 
Stafettläkare – hyrläkare, tillfälligt arbetande läkare 



Superanvändare – anställd av röntgenkliniken och bland annat ansvarig 
för PACS-utbildningen 
TAT– turn around time, dvs. tid för röntgenläkare från att undersökning-
en är klar för diktering och till dess att dikteringen har utförts. TAT för 
röntgensjuksköterskorna är den tid då patienten är på undersöknings-
rummet 
Telemedicin – bilderna överförs till en annan enhet, granskas och dikteras 
och svaret skickas tillbaka till röntgenkliniken  
Traditionella undersökningar – konventionella undersökningar och GI- 
och urologiska undersökningar 
Urologiska undersökningar – undersökningar av njurar och urinvägar
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Introduktion 
I svensk sjukvård utförs årligen c:a 5,4 miljoner radiologiska undersök-
ningar (Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), 2008) och kostnaden beräknas 
till cirka 35 miljarder svenska kronor (Hillergård, 2013). Radiologin har 
en central roll vid utredning, diagnostik och uppföljning av många sjuk-
domstillstånd, men också i ökande grad vid behandling av olika tillstånd 
t.ex. dränageinläggning, biopsier, kateterburen ballongdilatation och 
stentinläggning (Nyman, 2008; Cwikiel & Keussen, 2013). Uppskatt-
ningsvis bidrar den radiologiska undersökningen till den slutliga diagnosen 
hos cirka 50 % av alla patienter (SSM, 2008).  
  
Utvecklingen inom radiologin har sedan Wilhelm Conrad Röntgens upp-
täckt av röntgenstrålarna, 1895, genomgått flera tekniska utvecklingsfa-
ser. En av dessa var digitaliseringen av radiologin, vilken innebar att samt-
liga arbetsmoment med text och bildhantering, förutom själva bildtag-
ningen, nu sker med hjälp av datorn. Redan före digitaliseringen, hade 
emellertid digitala bilder producerats sedan 1980-talet för bland annat 
undersökningstyperna datortomografi (DT), magnetisk resonanstomografi 
(MR) och kärlundersökningar. Dessa bilder skrevs dock efter undersök-
ningen ut på analog film för att visas på rond och för att arkiveras. I och 
med att det var enkelt att producera många bilder med dessa tekniker 
medförde denna utveckling förväntningar på ett annat arbetssätt för att 
diagnostisera och spara bilderna. I Sverige skedde denna digitalisering från 
mitten av 1990-talet fram till 2006, då samtliga röntgenkliniker i Sverige 
hade blivit digitaliserade (Hillergård, 2013; Larsson, 2014).  
 
Förändringen har medfört stora kostnader och sjukhusledningarna har 
ofta haft outtalade önskemål om att den skulle bidra till att göra radiolo-
gin effektivare (Lundberg, 2000). Denna licentiatuppsats har för avsikt att 
studera huruvida digitaliseringen har påverkat antalet genomförda rönt-
genundersökningar och antalet arbetade timmar. Fokus har också varit på 
att beskriva hur nyckelpersoner beskrivit förändringsprocessen och vad 
digitaliseringen inneburit för det dagliga arbetet på röntgenkliniken.  
 
Jag har lång erfarenhet som röntgensjuksköterska inom den radiologiska 
verksamheten och har även varit delaktig i den egna röntgenklinikens 
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digitaliseringsprocess. Ett par år efter digitaliseringen visade det sig att 
inställning, arbetsflöde och resultat på och inom röntgenkliniken varie-
rade. I och med detta blev jag intresserad av att få en fördjupad förståelse 
för hur dessa fenomen kunnat uppstå med tanke på att samtliga röntgen-
kliniker initialt hade haft jämförbara förutsättningar vid genomförandet 
av digitaliseringen. 
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BAKGRUND 

Historisk återblick över den radiologiska ut-
vecklingen 
 
När Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte röntgenstrålar 1895 innebar det 
en stor förändring inom sjukvården. Det blev möjligt att se insidan av den 
levande, mänskliga kroppen och att därigenom kunna ställa en diagnos 
(Wolbarst, 2005). 

De första röntgenundersökningarna i Sverige genomfördes 1896 och de 
svenska sjukhusen började successivt med röntgenverksamhet runt sekel-
skiftet 1800-1900 (Carlsson, 2004). De radiologiska metoderna var till att 
börja med begränsade och endast skelettet och lungorna var möjliga att 
undersöka. Dessa typer av undersökningar är alltjämt de vanligaste (Strål-
säkerhetsmyndigheten (SSM), 2008).   
 
DT var den första digitala tekniken inom radiologin. År 1973 installerades 
den första svenska datortomografen på Karolinska sjukhusets neuroradio-
logiska avdelning. Utvecklingen inom DT har sedan gått hand i hand med 
utvecklingen av datorer, bland annat för reformatering av undersökning-
en. Informationen hanteras och sammanställs till en diagnostiserbar bild 
med hjälp av datortekniken (Carlsson, 2004).  
 
Utvecklingen av de radiologiska undersökningsmöjligheterna fortsätter. 
Kombinationer av flera tekniker, fusioner, flödesmätningar etc. används 
för att visualisera både funktion och anatomi hos patienter, med syfte att 
kunna ställa diagnos. Denna utveckling har resulterat i en ökad diagnos-
tisk säkerhet och minskat obehag för patienten (Pettersson, 2008).  

De första röntgenavdelningarna i världen att bli helt digitaliserade var 
europeiska. Den första digitala röntgenavdelningen byggdes på universi-
tetssjukhuset i Graz, Österrike, 1988, och var ett resultat av forsknings-
samarbete med industrin. Utvecklingen i Sverige började senare och den 
första svenska helt digitala röntgenavdelningen inrättades på Visby lasa-
rett 1995 strax efter att Mjölby vårdcentral digitaliserades inom ramen för 
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ett pilotprojekt (Andersson, 1998, 2000). Sedan 2006 är samtliga rönt-
genkliniker i Sverige digitaliserade. Röntgenklinikerna förändrade sitt sätt 
att arbeta, från analogt till helt digitalt (Hillergård, 2013; Larsson, 2014). 
 
I Skandinavien var cirka 90 % av röntgenklinikerna digitaliserade år 
2007. I USA uppskattas att digitaliseringen kommer att vara genomförd 
till samma grad först 25 år senare. Drygt 20 år efter skapandet av de 
första digitala röntgenavdelningarna är fortfarande flertalet röntgenklini-
ker i världen analoga (Andersson, 2008; Lemke, 2011). 
 
 

Organisation av svenska röntgenkliniker 
I Sverige är röntgenkliniker vanligtvis belägna på universitets-, läns- eller 
länsdelssjukhus eller inom primärvården. Röntgenklinikerna drivs av 
landsting, regioner eller privata organisationer. Enligt SSM (2012) finns 
det 250 sjukvårdsinrättningar i Sverige som bedriver verksamhet med 
joniserande strålning. Många av dessa röntgenkliniker har även jourverk-
samhet dygnet runt.  
 
Den radiologiska processen påbörjas då den remitterande kliniken skickar 
en remiss till röntgenkliniken, som sedan genomför undersökningar för att 
diagnostisera och eventuellt behandla sjukdomstillstånd. De vanligaste 
radiologiska undersökningarna som utförs är skelett- och lungundersök-
ningar (SSM, 2008) vilka ibland benämns konventionella undersökningar. 
Modaliteterna (utrustningarna) som används på en röntgenklinik för att 
producera diagnostiserbara bilder och behandla sjukdomar är, förutom 
konventionella modaliteter, t.ex. DT, MR, ultraljudsutrustning, mammo-
grafer, genomlysningsutrustning och angiografiutrustning. Man kan också 
genomföra interventioner vid dessa modaliteter. En del röntgenkliniker 
har dessutom utrustning för positronemissionstomografi (PET) och gam-
makamera.  
 
Den personal som är anställd på en röntgenklinik är framförallt röntgen-
läkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor (inklusive röntgenbiträ-
den) och sekreterare (inklusive administrativ personal och arkivpersonal). 
Medicinsk teknisk personal och sjukhusfysiker finns också men är vanligt-



MARIANNE SELIM FRÅN ANALOGT TILL DIGITALT – DIGITALISERINGEN 
AV SVENSK RADIOLOGI I ETT PRODUKTIONS- OCH ORGANISATIONSPERSPEKTIV  

  

  

5 

vis anställda av en annan verksamhet. De är inte direkt involverade i arbe-
tet med patienterna utan servar och stödjer röntgenkliniken i arbetet med 
att genomföra de radiologiska undersökningarna. Antalet anställda på en 
röntgenklinik varierar från några få upp till cirka 200 personer. Större 
röntgenkliniker är oftast uppdelade i sektioner med fokus på t.ex. orto-
pedi, urologi, gastroenterologi, thorax och mammografi, eller utifrån mo-
daliteterna. Ibland finns det även en barnsektion. 
 
I denna uppsats ligger fokus på den förändringsprocess som digitalisering-
en utgjort och på de effekter som den inneburit. Som en utgångspunkt ges 
därför en översiktlig beskrivning av skillnaderna i arbetssätt mellan en 
analog och en digital röntgenmiljö.  

 

Analog och digital röntgenklinik – översiktlig 
beskrivning 
Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte att röntgenstrålning gav en skugga 
vid projicering på en fotografisk film. När röntgenstrålarna projiceras 
genom en patient ger olika strukturer en skugga på filmen beroende på 
vad röntgenstrålarna kan tränga igenom, exempelvis skelett och mjukde-
lar. Ibland används kontrastmedel för att särskilja vävnader från varandra 
och för att studera blodkärl, tarmar etc. (Berglund & Jönsson 2007).  
 
Den analoga tekniken med film användes i Sverige fram till dess att rönt-
genklinikerna började digitaliseras på 1990-talet. I det digitala arbetssättet 
är användningen av röntgenstrålarna detsamma, men istället för svärtning 
av film samlas data in via detektorer och omvandlas därefter till en bild 
som visas på en bildskärm (Fridell, 2011; Larsson, 2014).  
 
I det analoga arbetssättet var arbetsflödet styrt av en remiss. Den indike-
rade aktiviteter och var någonstans arbetsuppgiften pågick. Exempel på 
aktivitet var väntan på prioritering, tidsbokning, att undersökningen 
skulle utföras, väntan på diktering, utskrift av diktatet och sortering i 
arkivet. En aktivitet måste bli klar innan remissen förflyttades till nästa 
aktivitet. Det fanns ingen elektronisk indikering var någonstans i systemet 
remissen befann sig utan den måste i så fall manuellt sökas reda på. Likaså 
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var de analoga röntgenbilderna bara tillgängliga på ett ställe åt gången. 
När den remitterande kliniken ibland lånade patientens bilder efter under-
sökningen var det inte möjligt för röntgenläkaren att ställa diagnos förrän 
bilderna var returnerade till röntgenkliniken (tabell 1 och 2).  
 
Remissen indikerade vad som skulle utföras. Remissen lades i olika högar 
eller var märkt på olika sätt för att markera olika arbetsmoment. I det 
analoga arbetssättet arkiverades patientens samtliga bilder och utlåtanden 
i ett analogt arkiv (Fridell, 2011; Lundberg, 2000) (tabell 1 och 2).  
 
I det digitala arbetssättet ingår hela arbetsflödet från remissens ankomst, 
hantering och arkivering av bilder, diktering etc. Aktiviteter kan pågå på 
flera olika platser samtidigt, t.ex. kan remissen och bilden visas på olika 
arbetsstationer och andra arbetsuppgifter kan utföras parallellt (Fridell, 
2011; Hillergård, 2013; Larsson, 2014) (tabell 1 och 2). Arbetsflödet styrs 
av listor som finns och konstrueras i det digitala systemet, Picture Ar-
chiving and Communication System (PACS), som är ett datorbaserat sy-
stem för distribuering, kommunikation, visning och arkivering av bilder.  
Listorna i det digitala systemet organiserar arbetet och flödet i verksam-
heten och vid exempelvis diktering, demonstrationer och ronder används 
listorna i PACS för att demonstrera bilder (Lundberg, 2000). I PACS arki-
veras bilderna. I PACS kan också bilderna bearbetas, t.ex. genom föränd-
ring av gråskala, kontrast och ljussättning, liksom förstoring av bilderna 
och mätningar av specificerade områden, djup, vinklar etc. Det går även 
att placera bilderna i stackar (sammanläggning av flera bilder) för att visa 
dem som en filmsekvens. I systemet finns möjligheter att hämta och arki-
vera äldre undersökningar, samt reformatering till tredimensionella bilder 
vid exempelvis DT och MR (Lundberg & Tellioglu, 1999). Bilderna kan 
visas utanför röntgenkliniken för dem som har tillgång till det digitala 
systemet, såsom intensivvårds- och operationsenheter, mottagningar på 
sjukhuset och inom primärvården. Bilderna kan även via telemedicin dikt-
eras och svar ges till röntgenkliniken via distansarbete. Undersökningarna 
kan visas samtidigt på samtliga enheter som är anslutna till systemet (An-
dersson, 2000) (figur 1). 
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Figur 1 Till vänster: Personal som granskar en analog undersökning (foto: Lars 
Lindsköld, VG-region, Göteborg). Till höger: Personal som granskar en digital 
undersökning (foto: Torbjörn Andersson, Örebro universitet, Örebro).  

 
PACS är länkad till Radiologiskt Informationssystem (RIS), ett administra-
tivt system där bland annat patientdata finns och i vilket alla bokningar av 
undersökningar sker. Vidare finns i RIS remissvar från tidigare undersök-
ningar, annan dokumentation, t.ex. omvårdnadsdokumentation liksom 
information om överkänslighet. Förutom PACS och RIS finns också till-
gång till litteratur, metodböcker, internet etc. vid de digitala arbetsstation-
erna (Andersson, 2000; Fridell, 2011; Hillergård, 2013; Larsson, 2014).  
 
I denna uppsats, och även i dagligt tal på röntgenkliniker, används be-
teckningen PACS för hela det digitala systemet som omfattar såväl bild-
administration som administration av remiss- och patientuppgifter. 
 
Själva genomförandet av den radiologiska undersökningen har inte påver-
kats av digitaliseringen utan är i stort på samma sätt som vid analogt ar-
bete. Undersökningen sker i ett undersökningsrum där en modalitet är 
installerad. Varje modalitet genomför olika undersökningstyper, t.ex. 
undersökning av skelett och lungor, DT, MR eller genomlysning av olika 
organ. 
 
I ett analogt arbetssätt genomförde röntgensjuksköterskan bildtagningen 
och en undersköterska namnmärkte och framkallade filmerna i ett annat 
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rum. Remisserna för dagens undersökningar låg i en hög och metodbok 
och inställningsparametrar för modaliteten fanns i pärmar. Röntgensjuk-
sköterskan granskade bildkvaliteten i ett annat rum där det fanns ett film-
skåp. Efter kontrollen placerades röntgenbilderna i en hög och en annan 
person hängde upp dem på ett filmskåp så att röntgenläkaren kunde god-
känna bilderna. Efter exponeringen gick det inte att göra redigeringar i 
bilderna.  

I ett digitalt arbetssätt genomför röntgensjuksköterskan undersökningen 
på patienten. I anslutning till undersökningsrummet finns den utrustning 
som behövs för att röntgensjuksköterskan ska kunna genomföra under-
sökningen, t.ex. dator med RIS, PACS och metodbok. Efter undersökning-
en sänds data och information automatiskt till PACS. I PACS kan rönt-
gensjuksköterskan göra kvalitetskontroller och kvalitetsförbättringar efter 
att undersökningen utförts, t.ex. genom att göra annoteringar på bilderna, 
korrigera ljus och svärtning, kantförstärkning etc. Därefter överförs bil-
derna till röntgenläkaren, som ställer diagnos (Andersson, 2000; Fridell, 
2011; Hillergård, 2013; Larsson, 2014; Lundberg, 2000) (tabell 1 och 2) 
(figur 2). 

Figur 2 Till vänster: Röntgensjuksköterskorna väntar vid framkallningsmaskinen 
på att deras bilder ska framkallas i det analoga arbetet, vilket tar cirka 90 sekun-
der per bild (foto: Wiveka Larsson, Ersta Sköndal Högskola, Stockholm). Till 
höger: Röntgensjuksköterskan har genomfört en undersökning på en patient. Vid 
arbetsstationen finns den information etc. som röntgensjuksköterskan behöver i 
det digitala arbetet (foto: Marianne Selim, Örebro universitet, Örebro). 
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I det analoga arbetssättet fick röntgenläkaren en hög med remisser som 
manuellt skulle prioriteras och planeras för undersökning likaså fick rönt-
genläkaren söka upp bilderna och ställa diagnos. Röntgenläkaren fick 
fysiskt förflytta sig mellan arbetsplatserna där de olika arbetsuppgifterna 
utfördes. Remissvaret dikterades analogt på ett band (Lundberg, 2000). 
För röntgenläkarnas dagliga arbete innebär digitaliseringen att flera ar-
betsuppgifter utförs vid datorn, i RIS eller PACS, t.ex. diagnostik, priorite-
ring och planering av undersökningar. Det material som behövs för dessa 
arbetsuppgifter finns lagrade digitalt och arbetsuppgifter kan därmed ge-
nomföras vid samtliga arbetsstationer och även med förprogrammerade 
snabbvalsfunktioner. I PACS, där all bildhantering äger rum, ställer rönt-
genläkaren diagnos. Remissvar dikteras direkt av röntgenläkaren (genom 
tal till text som skrivs direkt i det digitala systemet), dikteras digitalt (i en 
fil) som skrivs ut av en sekreterare, genom kortkommandon där diktatet 
skrivs med automatik eller genom att röntgenläkaren skriver svaret manu-
ellt. Då alla undersökningsmoment är klara arkiveras bilderna i det digi-
tala arkivet som också är en del av PACS (Fridell, 2011; Hillergård, 2013: 
Larsson, 2014) (tabell 1 och 2) (figur 3 och 4). 
 

   

Figur 3 Till vänster: Röntgenläkare bedömer undersökningen analogt (foto: Mari-
anne Selim, Örebro universitet, Örebro). Till höger: Röntgenläkare bedömer 
undersökningen digitalt (foto: Allan Larsson, Universitetssjukhuset, Örebro). 

 

Ö rebro	  Univers ity 	  HospitalÖ rebro	  Univers ity 	  Hospital
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Figur 4 Till vänster: Röntgenrond analogt (foto: Lars Lindsköld, VG-region, Gö-
teborg). Till höger: Röntgenrond digitalt (foto: Allan Larsson, Universitetssjukhu-
set, Örebro). 

 

Tidigare, i det analoga arbetssättet, skrev sekreterarna remissvar med ut-
gångspunkt från det röntgenläkarna dikterat in på ett band. Sekreterarna 
ansvarade också för mottagande och registrering av post, hängning, de-
monstration, sortering och arkivering av bilder, etc. Sekreterarna plockade 
fram tidigare remissvar och bilder som behövdes vid patientens besök på 
röntgenkliniken. Dessa arbetsuppgifter genomfördes på olika platser på 
röntgenkliniken, varför sekreterarna fick förflytta sig mellan de olika ar-
betsuppgifterna. I det digitala arbetsflödet skriver sekreterarna remissvar 
som redan finns dikterat i systemet, såvida inte röntgenläkarna använt 
förprogrammering eller skrivit själva. Remisser, äldre remissvar och bilder 
finns tillgängliga i det digitala systemet, varför sekreterarna inte behöver 
plocka fram dessa (Lundberg, 2000) (tabell 1 och 2), (figur 5-7).  
 
I det analoga arbetssättet hade undersköterskorna på röntgenkliniken 
varierande arbetsuppgifter, men traditionellt hade de, i svensk kontext, 
mestadels hand om omvårdnaden av patienterna samt assisterat röntgen-
sjuksköterskan med att identitets (ID)-märka och framkalla röntgenbilder, 
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hämta och avlämna patienter etc. (Lundberg, 1999). I det digitala arbetet 
förändras undersköterskerollen delvis på röntgenkliniken; de är fortfa-
rande aktiva i omvårdnaden av patienter, men har också förändrade ar-
betsuppgifter (tabell 1 och 2), (figur 5-7).   
 

 

 

Figur 5 Till vänster: Analoga bilder på ett filmskåp som transporteras till rondrum 
(foto: Wiveka Larsson, Ersta Sköndal Högskola, Stockholm). Till höger: Analoga 
röntgenbilder hängs på ett filmskåp (foto: Torbjörn Andersson, Örebro universitet, 
Örebro). 

 
 

   

Figur 6 Till vänster: Analogt arkiv med patientens bilder och journaler sorterade i 
filmkuvert (foto: Lisbeth Lindgren, Universitetssjukhuset, Örebro). Till höger: 
Patientens bilder och journaler sorterade i filmkuvert (foto: Lars Lindsköld VG-
region, Göteborg).  
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Figur 7 Till vänster: Digitalt arkiv (foto: Marianne Selim, Örebro universitet, Öre-
bro). Till höger: Digitalt arkiv (foto: Lars Lindsköld, VG-region, Göteborg).  

 
Nedan, i tabell 1, visas en översikt över flödet för en radiologisk under-
sökning (från det att remissen är skickad till dess att den remitterande 
kliniken får tillbaka ett remissvar) före och efter digitaliseringen.  

 
  

Marianne Selim  2004-03-05 
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Tabell 1 Schematisk översikt över flödesprocess för en konventionell radiologisk 
undersökning, före och efter digitaliseringen. Fritt efter Andersson (2000), Fridell 
(2011), Hillergård (2013) och Larsson (2014) 
 

Remitterande klinik 
Före digitaliseringen Efter digitaliseringen 
En pappersremiss skrivs 
Remissen stoppas i ett kuvert 
Brevet med remissen skickas till röntgenklini-
ken 

Remissen skrivs i datorn 
Remissen skickas direkt till röntgenkli-
niken via systemet 

Röntgenkliniken 
Före digitaliseringen Efter digitaliseringen 
Brevet öppnas och ankomstdag registreras  
Remissen sorteras efter undersökningstyp 
och/eller modalitet 

Automatisk ankomstregistrering och 
sortering i RIS systemet till undersök-
ningstyp och/eller modalitet 

Remissen läses, prioriteras, planeras av rönt-
genläkaren, som manuellt noterar instruktioner 
på remissen  

Remissen läses, prioriteras och planeras 
med fördefinierade kommandon av 
röntgenläkaren direkt i systemet 

Patienten bokas in på väntelista eller ges tid för 
undersökningen 
Tid för undersökningen noteras manuellt på 
remissen 
Kallelsebrev skickas till patienten, eller medde-
las avdelning per telefon 

Patienten bokas på väntelista eller ges 
tid för undersökningen 
Kallelsebrev skickas automatiskt till 
patienten, eller meddelas avdelning per 
telefon  

Patienten kommer till röntgenkliniken 
En manuell notering om att patienten anlänt 
görs i enlighet med lokala rutiner för att rönt-
gensjuksköterskan ska få information om att 
patienten anlänt 

Patienten kommer till röntgenkliniken 
och registreras i receptionen, vilket syns 
på arbetslistan hos röntgensjuksköters-
kan 

Äldre remissvar och bilder plockas fram från 
arkivet 
Patientens ID kontrolleras manuellt  
Exponeringsparametrarna, rörspänning och 
rörladdning, finns förprogrammerade i manö-
verenheten för varje organ och bild och rönt-
gensjuksköterskan väljer och kontrollerar 
parametrarna manuellt för varje bild 
Undersökningen genomförs 
Patientens ID markeras manuellt på varje bild  
Bilderna framkallas i en framkallningsmaskin 
Framplockade äldre bilder demonstreras för 
jämförelse med de nya bilderna av röntgensjuk-
sköterskan 
Röntgensjuksköterskan kontrollerar bilderna 
Röntgenbilderna hängs så att röntgenläkaren 
kan primärgranska och godkänna bilderna 
Patienten informeras om att undersökningen är 
klar och vart remissvaret sänds och att patien-
ten kan lämna röntgenkliniken 
Bilderna hängs för att röntgenläkaren ska 
diktera ett svar 

Samtliga patientens digitala remissvar 
och bilder finns tillgängliga 
Patientens ID kontrolleras manuellt  
Undersökningen genomförs 
Patientens ID märks automatiskt på 
bilden 
Exponeringsparametrarna, rörspänning 
och rörladdning, finns förprogramme-
rade för olika organ men kontrolleras 
av röntgensjuksköterskan innan expo-
nering 
Bilderna visas och demonstreras auto-
matiskt  
Tidigare bilder finns tillgängliga för 
jämförelse 
Röntgensjuksköterskan kontrollerar 
och kvalitetsgranskar bilderna. Därefter 
informeras patienten om att undersök-
ningen är klar och vart remissvaret 
sänds och att patienten kan lämna 
röntgenkliniken 
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Röntgenläkaren dikterar remissvaret med hjälp 
av en bandspelare (diktafon) 
Om tidigare äldre och ej framplockade bilder 
behövs för att kunna ställa diagnos skickas en 
notering om detta. Röntgenläkaren avvaktar 
med diktering tills de tidigare bilderna finns 
tillgänglig

Röntgenläkaren dikterar remissvar 
genom att diktera direkt i det digitala 
systemet (inspelning eller ”tal till text”), 
digital diktering till en fil, kortkom-
mando eller skriver svaret själv 
Om äldre bilder behövs för att kunna 
slutföra dikteringen tas de direkt fram 
från det digitala arkivet

Sekreteraren skriver remissvaret på ett papper 
med karbonkopia

Sekreteraren skriver remissvaret i det 
digitala systemet om det inte sker 
automatiskt eller med förvalsalternativ

Röntgenläkaren läser och signerar sitt re-
missvar manuellt på ett papper med karbonko-
pia

Röntgenläkaren kontrollerar remissva-
ret och signerar med ett snabbkom-
mando direkt i det digitala systemet

Sekreteraren sorterar bilderna och remissvaret i 
speciella kuvert i patientens journal i det ana-
loga arkivet. Kuverten märks manuellt med 
patientens ID, undersökningstyp och datum för 
undersökningen 
Ett papper med remissvaret läggs manuellt i ett 
kuvert  
Kuvertet med remissvaret skickas till remitten-
ten

Bilderna och remissvaret sorteras 
automatiskt i det digitala arkivet.  
Remissvar skickas automatiskt till 
remittenten när röntgenläkaren signerat 
remissvaret

Remitterande klinik 
Före digitaliseringen Efter digitaliseringen 
Remissvaret kommer till remittenten via brev Remissvaret finns digitalt hos remitten-

ten direkt efter att det signerats

Tabell 2 är en schematisk översikt över skillnaden mellan de vanligast 
förekommande arbetsmomenten på en röntgenklinik fördelat på de olika 
personalkategorierna, före och efter digitaliseringen.  
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Tabell 2 Översikt över de vanligast förekommande arbetsuppgifterna för de olika 
personalkategorierna före och efter digitaliseringen. Fritt efter Hanseth och Lund-
berg (2001), Lundberg och Tellioglu (1999), Lundberg (1999) och Ralston m.fl. 
(2004) 

 Före digitaliseringen Efter digitaliseringen 
Röntgen-
läkare 

Remisshög hämtas och prioritering av 
undersökningen kommenteras manuellt 
Remisshögen lämnas på avsett ställe 
Remisshög och rätt filmmagasin hämtas 
Remiss, äldre remissvar bläddras igenom 
Bilderna granskas och dikteras i diktafon  
Eventuellt beställs äldre bilder fram 
manuellt 
Förevisar bilderna på röntgenrond för 
läkare från respektive klinik  
Manuellt läser igenom och signerar 
remissvaret innan det skickas till remit-
tenterna 

Prioritering av undersökningar 
sker i datorn  
Diktering av undersökningsre-
sultatet utifrån listor. Samtliga 
remissvar och bilder finns 
tillgängliga i samband med 
dikteringen 
Diktering manuellt (korta 
remissvar) med förprogramme-
rade svar eller direkt i datorn 
Bilderna som skall demonstreras 
på rond väljs ut 
Röntgenrond för läkare från 
respektive klinik utförs 
Signering av remissvar sker 
elektroniskt 

Röntgen-
sjukskö-
terska 

Kriterier för undersökningen kan eventu-
ellt kontrolleras i analog metodbok  
Om äldre bilder och remissvar saknas 
beställs dessa men med fördröjning 
Röntgenundersökningen genomförs 
Bilderna granskas i ett annat rum  
Bilderna läggs i hög för primärgranskning 
Efter att röntgenläkaren primärgranskat 
bilderna tas eventuellt kompletterande 
bilder 

Patienten hämtas i väntrummet 
Kriterier för undersökningen 
kan eventuellt kontrolleras i 
digital metodbok  
Röntgenundersökningen ge-
nomförs och kvalitetsgranskas  
Äldre bilder och remissvar 
granskas och jämförs 
Bilderna hängs och klarmarke-
ras inför diktering  
Patienten meddelas att under-
sökningen är klar och att pati-
enten kan lämna röntgenklini-
ken. Ev. ordnas med transport 
för patienten till vårdavdelning-
en 

Sekreterare Mottagande och registrering av remiss 
sker manuellt 
Tidsbokning och utskickande av kallelse 
sker manuellt 
Manuell sortering av remissen till respek-
tive undersökningsdag  
Dagen innan planerad undersökning 
plockas tidigare remissvar och bilder 
fram från arkivet 
Tidigare bilder och remissvar sorteras till 
respektive remiss och undersökningsrum 
Eventuellt söks efter utlånade och för-

Inläsning av remisser 
Undersökningen tidbokas från 
lista i datorn 
Remissvaret skrivs in i datorn 
om inte direkt diktering använts 
Radiologiska undersökningar 
skickas digitalt till andra exter-
na röntgenkliniker 



  MARIANNE SELIM FRÅN ANALOGT TILL DIGITALT – DIGITALISERINGEN AV SVENSK 
RADIOLOGI I ETT PRODUKTIONS- OCH ORGANISATIONSPERSPEKTIV  

 

16 

svunna bilder 
Mottagande av patient sker i receptionen 
personalen där ser till att respektive 
undersökningsrum får reda på att patien-
ten anlänt 
När röntgensjuksköterskan är klar med 
bilderna hängs de för primärgranskning 
När bilderna är godkända plockas bil-
derna ner och sorteras till respektive rond 
Bilderna hängs på rätt filmskåp för rond 
eller diktering 
Bilderna plockas ner från filmskåpet, 
sorteras i rätt filmkuvert och arkiveras i 
arkivet 
Remissvaret på undersökningen skrivs 
och sorteras in i patientens kuvert 
Remissvaret skickas med post till remit-
tenten 
Bilder lånas manuellt ut till läkare eller 
kliniker på sjukhuset 

Under-
sköterskor 

Patienten hämtas från väntrummet till 
undersökningsrummet 
Märker filmerna med datum, namn och 
framkallar dem 
Är på undersökningsrummet med patien-
ten medan bilderna granskas av röntgen-
sjuksköterskan 
Följer patienten till väntrummet 
Upprepar ovanstående vid ev. komplette-
ring av bilder, undersökning 
När röntgenläkaren granskat bilderna 
och lagt remissen i en speciell hög, med-
delar undersköterskan patienten att 
undersökningen är klar och att patienten 
kan lämna röntgenkliniken eller ordnar 
ev. transport för inneliggande patienter 
till vårdavdelning  

Patienten ankomstregistreras i 
receptionen 
De akuta patienterna övervakas 
medan de väntar på att under-
sökning och remissvar ska bli 
klara 
När undersökningen eller re-
missvaret är klart, meddelar 
undersköterskan patienten att 
undersökningen är klar och att 
patienten kan lämna röntgen-
kliniken eller ordnar ev. trans-
port för inneliggande patienter 
till vårdavdelning 
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Litteraturgenomgång 
Som illustrerats ovan (tabell 1 och 2), så har digitaliseringen inneburit ett 
förändrat arbetsflöde och förändrade arbetsuppgifter för de olika perso-
nalkategorierna på en röntgenavdelning. Den forskning som finns om hur 
digitaliseringen påverkat röntgenklinikerna har mestadels fokuserat på 
resultat avseende förändring av antal genomförda undersökningar och 
arbetad tid för att genomföra en undersökning. Studier har fokuserat på 
turn around time (TAT), vilket för röntgenläkaren är tiden från att under-
sökningen är klar för diktering till dess att dikteringen har utförts, och för 
röntgensjuksköterskorna, tiden då patienten är på undersökningsrummet. 
Likaså har förändringen av kvalitet och arbetsflöde före och efter digitali-
seringen jämförts. Information om de tidigare studierna finns översiktligt 
sammanställd i tabell 3 och resultaten från dem redovisas nedan.  

Förändring av antal genomförda undersökningar 
Tre studier, Reiner m.fl. (2000), Nitrosi m.fl. (2007) och Lu m.fl. (2008), 
har påvisat att antalet genomförda radiologiska undersökningar har ökat 
efter digitaliseringen av radiologin. Ökningen varierade mellan 7 och 48 
%. Enligt författarna beror ökningen på det förändrade arbetsflödet som 
digitaliseringen medfört. 
  
I studien av Reiner m.fl. (2000), där de samlat in data före och efter infö-
randet av PACS, jämfördes antalet radiologiska undersökningar från 1993 
och 1996. Det totala antalet undersökningar hade då ökat med 48 %. I en 
studie av Nitrosi m.fl. (2007) utvärderades en röntgenklinik som digitali-
serades 2003 och ett år efter digitaliseringen hade det totala antalet under-
sökningar ökat med 7 %. Reiner m.fl. (2000) och Nitrosi m.fl. (2007) 
visade att en ökning av antalet undersökningar var relaterat till förändrat 
arbetsflöde och tillgänglighet till äldre remissvar och undersökningar. I 
studien av Lu m.fl. (2008), där antalet dikterade undersökningar för rönt-
genläkaren mättes, framkom att antalet dikterade undersökningar hade 
ökat med 15 % efter att röntgenkliniken hade digitaliserats. Mätningarna 
utfördes 2003 och 2006 och författarna menade att ökningen berodde på 
det förändrade arbetsflödet vid diktering av en radiologisk undersökning 
(Lu, Zhao, Chu, & Arenson, 2008). 
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Förändring i tid för genomförande av olika moment i röntgenpro-
cessen  
Förändring i arbetstid för hela arbetsflödet har beskrivits av Ralston m.fl. 
(2004), Reiner m.fl. (2001, 2002a, 2005) Reiner och Siegel (2002b)och 
Mariani m.fl. (2006). I samtliga studier fann forskarna att arbetet effekti-
viserats och att den arbetade tiden per undersökning reducerats efter digi-
taliseringen. 

Ralston m.fl. (2004) genomförde en jämförelse mellan år 2000 och 2001, 
där de fokuserade på hur arbetet hade förändrats efter digitaliseringen. De 
fann att digitaliseringen hade inneburit fördelar i form av mindre pappers-
arbete och möjlighet att arbeta effektivare i hela arbetsflödet för röntgen-
läkare och röntgensjuksköterskor. I en jämförande studie mellan 2004 och 
2005 (före och efter digitalisering) visade Mariani m.fl. (2006) att arbetet 
med PACS lett till ett förändrat arbetsflöde, där den totala arbetstiden 
reducerats med i genomsnitt 35-52 % per röntgenundersökning. Reiner 
m.fl. (2001, 2002a), Reiner och Siegel (2002b) påvisade i sina studier att
det digitala arbetet ökade tillgängligheten för patienterna (jämförelse mel-
lan år 1993 och 1996) liksom att behovet av att upprepa bildtagningen vid 
en undersökning reducerats. Reiner m.fl. (2005) fastslog att röntgensjuk-
sköterskans tid för att genomföra en radiologisk undersökning i ett film-
löst arbetssätt hade minskat, vid en jämförelse mellan direkt radiografi 
(DR) och computed radiografi (CR). 

Vidare påvisade Reiner m.fl. (2001) att tiden för att bedöma och genom-
föra en radiologisk undersökning hade minskat efter digitaliseringen för 
både röntgenläkare och röntgensjuksköterskor. Bryan m.fl. (1998) kunde 
också fastställa att det inte tog längre tid att diktera en radiologisk under-
sökning med PACS (år 1996), då fler äldre undersökningar och bilder 
fanns tillgängliga, jämfört med att diktera vid ett analogt arbetssätt.  

Wetering m.fl. (2006) utvärderade en digitaliserad röntgenklinik i Mel-
bourne 2004 med hjälp av intervjuer. De fann att införandet av PACS 
hade utvecklat arbetssättet och att arbetet upplevdes ha blivit enklare, mer 
effektivt och lett till ökad produktion. Reiner och Siegel (2002b) menade 
att ett digitalt arbetssätt som innebar ökad effektivitet kunde resultera i 
besparing av personal.  
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Förändring av TAT vid genomförande av undersökningen 
Flera studier har visat att tiden från att undersökningen är klar för dikte-
ring till dess att dikteringen har slutförts (TAT för röntgenläkare) har 
reducerats med upp till 55 % efter digitaliseringen, liksom att antalet dik-
teringar ökat under samma tidsperiod (Hurlen, Östby, Borthne & Guld-
brandsen, 2010; Langlois, Vytialingam & Aziz, 1999; Ralston, Coleman, 
Beaulieu, Scrutchfield & Perkins, 2004). Studier där förändring av TAT 
för röntgensjuksköterskorna (tiden för patienten på undersökningsrum-
met) undersöktes har visat att TAT har reducerats, liksom att fler under-
sökningar kunde genomföras under samma tidsperiod (Andriole, 2002a; 
Andriole, Luth & Gould 2002b; May, Deer & Dackiewicz, 2006; Wie-
derman & Gallet, 2006).   

I en studie genomförd av Ralston m.fl. (2004) hade TAT för röntgenläka-
ren reducerats med 50 % efter digitaliseringen. Hurlen m.fl. (2010) fann 
att TAT för röntgenläkarna minskade med från i genomsnitt 12 till 2 
timmar per radiologisk undersökning efter digitaliseringen. I en studie av 
Langlois m.fl. (1999), där dikteringstiden för 300 undersökningar mättes 
före och efter digitaliseringen, reducerades TAT med 40 minuter per pati-
ent. Reiner m.fl. (2001) fann att tiden för att diktera en DT undersökning 
hade minskat med 16 % mellan 1993 och 1996 (före och efter digitali-
seringen). Mackinnon m.fl. (2008) påvisade i sin jämförande studie att 
från 2 år före till 3 år efter PACS införande (2002 och 2006) minskade 
dikteringstiden med i genomsnitt 25 %. Twair m.fl. (2000), rapporterade 
att TAT för röntgenläkarna i genomsnitt minskade med 22 timmar (från 
25 timmar och 19 minuter till 3 timmar och 40 minuter) per radiologisk 
undersökning efter digitaliseringen. De menade att förändringen berodde 
på en ökad effektivitet och på att allt material fanns lätt tillgängligt i sam-
band med dikteringen. I en studie av Morgan m.fl. (2008), förkortades 
tiden för osignerade remissvar att bli signerade med 24 %. Anledningen 
till minskningen var tillgängligheten till information t.ex. bilder och utlå-
tanden vid arbetsstationen där dikteringen genomfördes. 

Mackinnon m.fl. (2008) fann att, förutom en förkortad dikteringstid, så 
ökade antalet dikterade undersökningar med 18 % efter digitaliseringen. 
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Även Bhargava m.fl. (2009), som jämförde antalet dikterade undersök-
ningar mellan 2006-2007 med 1991-1992, visade att ett förändrat arbets-
flöde efter digitaliseringen hade lett till ett ökat antal dikterade undersök-
ningar. Under samma jämförelseperiod fann de ingen förändring i den 
totala arbetade tiden för röntgenläkarna.  

May m.fl. (2006) och Reiner och Siegel (2002b) visade att den tid det tog 
för röntgensjuksköterskan att genomföra undersökningar minskade efter 
digitaliseringen, bland annat beroende på att det behövdes färre komplet-
teringar av bilder och att allt tidigare bildmaterial fanns tillgängligt. And-
riole m.fl. (2002b) kom fram till att genomströmningen av patienter för 
röntgensjuksköterskorna ökade med två patienter per timma efter digitali-
seringen. Wiederman och Gallet (2006), som mätte patientens tid på 
undersökningsrummet vid en lungundersökning, fann att tiden minskade 
med i genomsnitt 43 % efter digitaliseringen. I motsats till Weiderman och 
Gallet (2006), påvisade Redfern (2000) i sin tidsstudie att PACS förlängde 
den arbetade tiden per undersökning för röntgensjuksköterskorna. Detta 
berodde bland annat på kvalitetskontrollerna som röntgensjuksköterskan 
gjorde i samband med undersökningarna. 

Förbättrad kvalitet efter digitaliseringen  
Flera studier beskriver att digitaliseringen medfört förbättrad kvalitet ge-
nom att bilderna alltid fanns tillgängliga och hade bra kvalitet och att inga 
bilder eller remissvar försvann. Likaså beskrevs möjligheterna till samord-
ning, speciellt under jourtid, då det var enkelt att skicka bilderna mellan 
röntgenklinikerna eller andra inrättningar för diktering (Aas, 2002a; Aas 
& Geitung, 2005; Aas, 2006a, 2006b; Bryan m.fl, 1999; Eklöf, Radecka 
& Liss, 2007; Lindhardt, 2001; Wetering m.fl., 2006).   

Aas (2002a, 2006a, 2006b) har i intervjuer under 1998, 1999 och 2002 
identifierat att digitaliseringen förbättrat kvaliteten i det radiologiska arbe-
tet bland annat på grund av att all dokumentation om patienten, inklusive 
röntgenbilder, fanns lätt tillgänglig.  
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Enligt Eklöf m.fl. (2007) har digitaliseringen lett till stora möjligheter för 
verksamheterna att skicka bilder mellan kliniker, sjukhus och även till 
andra länder (Eklöf m.fl., 2007). Därmed kunde diktering av undersök-
ningsresultaten ske på andra ställen än på den egna röntgenkliniken (Aas, 
2002a; Aas & Geitung, 2005; Aas, 2006a, 2006b; Eklöf m.fl., 2007). 
Lindhardt (2001) fann att digitaliseringen ledde till att mindre röntgenkli-
niker fick möjlighet att förändra sin jourverksamhet genom att röntgen-
klinikerna i högre grad kunde utnyttja telemedicin och skicka bilder till 
den klinik där det fanns en röntgenläkare. Därmed behövde inte heller 
patienten resa till röntgenkliniken och bli undersökt där röntgenläkaren 
var stationerad utan kunde bli diagnostiserad och behandlad vid hem-
makliniken vid exempelvis en handledsfraktur. 
 
Bryan m.fl. (1998) fann att PACS ökade kvaliteten på remissvaren tack 
vare att fler äldre undersökningar och bilder användes i samband med 
dikteringen. Även Wetering m.fl. (2006), som utvärderade en digitaliserad 
röntgenklinik med hjälp av intervjuer, fann att tillgängligheten och till-
gången till bilderna var det viktigaste positiva utfallet efter införandet av 
PACS. 
 
Både Waaler och Hofman (2010) och Nol m.fl. (2006) fann att digitali-
seringen inneburit högre kvalitet på bildmaterialet och lägre stråldoser till 
patienterna på grund av att antalet kompletteringar minskat. 
 

Förändrat arbetsflöde och nya möjligheter efter digitaliseringen  
Som beskrivits ovan, så förändrades arbetsflödet efter digitaliseringen mer 
eller mindre för samtliga yrkeskategorier på en röntgenklinik. Nilsson 
m.fl. (2009) och Fridell m.fl. (2011b) har dock mera specifikt fokuserat på 
detta utfall. De har i sina studier genomfört intervjuer där de fokuserat på 
studiedeltagarnas erfarenheter och synpunkter efter digitaliseringen av 
röntgenkliniken. 
 
För personalen på röntgenklinikerna fanns det möjligheter att förändra 
sina arbetsflöden och arbetsuppgifter efter digitaliseringen. Nilsson m.fl. 
(2009) fann att personalen upplevde att det nya arbetsflödet gav positiva 
utmaningar i det dagliga arbetet. De upplevde en förbättrad arbetsmiljö 
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och förändrade arbetsflöden. Digitaliseringen innebar ett fördjupat, fort-
löpande lärande och ökad kompetens på grund av förändrade och utökade 
arbetsuppgifter. Detta i sin tur ledde till ökad produktion. 

Digitaliseringen hade också medfört att det öppnats möjligheter även för 
externa användare att få tillgång till bildmaterialet via en dator. Till ex-
empel beskrev Fridell m.fl. (2011b) hur en ortopedklinik numera alltid har 
tillgång till de radiologiska undersökningarna för att kunna utreda, pla-
nera och bedöma den fortsatta behandlingen av patienten. 

Tabell 3 Översiktlig tabell, i kronologisk ordning, över de studier som refererats 
till i litteraturgenomgången 

Författare, 
årtal, land 

Syfte 
(Titel) 

Jämfö-
relse-
period 

Jämförelse 
av 

Metod Resultat 

Bryan m.fl. 
1998, Stor-
Britannien 

Röntgenläkarnas dikterings-
tid: möjligheter med PACS 
(Radiology report times: 
impact of picture archiving 
and communication systems) 

1992, 
1993, 
1995 
analogt 
och 
1996 
PACS 

Tid för 
diktering av 
remissvar 
för röntgen-
läkare 

Data före 
och efter 
digitali-
seringen 
mellan 
analogt 
och CR 

Enklare att skicka 
undersökningar och 
kvaliteten höjs pga. 
att gamla bilder 
alltid är tillgängliga. 
Tar inte längre tid 
att diktera i PACS 
men säkrare då äldre 
och fler bilder alltid 
är tillgängliga  

Langlois 
m.fl. 1999,
Australien 

Beskriva tillgänglighet och 
användandet av DR under de 
första månaderna efter infö-
randet av DR 
(A time-motion study of 
digital radiography at imple-
mentation) 

Jämförelse 
av TAT vid 
DR och 
konvent-
ionell 
röntgen 

Tidsstu-
die av 
300 
under-
sökningar 

Dikteringstiden 
minskade med 40 
min för polikliniska 
patienter 
Ingen skillnad i tid 
för röntgensjukskö-
terskor 

Twair m.fl. 
2000, 
Australien 

Utvärdera hur PACS påver-
kat effekterna på TAT 
(Significant Savings in 
Radiologic Report Turna-
round Time After Implemen-
tation of a Complete Picture 
Archiving and Communica-
tion System (PACS)) 

1998 
mät-
ning 4 
mån 
före 
och 
efter 
PACS 

TAT för 
100 ana-
loga och 
100 digitala 
undersök-
ningar 

Jämfö-
relse 
mellan 
att arbeta 
analogt 
och 
digitalt 

Förkortad TAT med 
22 timmar för 
röntgenläkarna pga. 
effektivitet och inga 
missade bilder, 
utlånade undersök-
ningar eller filmer 

Redfern 
m.fl. 2000,
USA 

Utvärdera förändringar i 
arbetsflödet och effektivitet 
efter införande av PACS för 
röntgenläkarna 
(Radiology Workflow and 
Patient Volume: Effect of 

5 års- 
period 

Före och 
efter digita-
liseringen 

Tidsstu-
die 

Röntgenläkarnas 
arbetade tid per 
undersökning mins-
kade eller var oför-
ändrad.  
PACS ökade den 
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Picture Archiving and Com-
munication Systems on 
Technologists and Radiolo-
gists) 

arbetade tiden per 
undersökning för 
röntgensjuksköters-
kan pga. kvalitets-
granskningen  

Reiner m.fl. 
2000, USA 

Undersöka effekterna på 
antalet genomförda röntgen-
undersökningar efter infö-
rande av PACS 
(Effect of Filmless Imaging 
on the Utilization of Radio-
logic Services) 

1993 
och 
1996 

Antalet 
genomförda 
undersök-
ningar före 
och efter 
digitali-
seringen 

Jämfö-
relse av 
totala 
antalet 
under-
sökningar 

48 % ökning av 
totala antalet under-
sökningar bland 
annat pga. enklare 
tillgänglighet 

Lindhardt 
2001, 
Sverige 

Organisatoriska förändringar 
som möjliggjorts genom 
PACS i Viborg  
(Organizational changes 
made possible with Viborg 
PACS) 

1998 Förändring 
efter digita-
liseringen 
av ett 
område 

Beskriv-
ning av 
föränd-
ringen 

Röntgenkliniker 
kunde minska 
jourverksamheten, 
färre antal resor för 
patienten, bättre 
bilder. En röntgen-
läkare för ett helt 
distrikt 

Reiner m.fl. 
2001, 
(2002) 
USA 

Jämförelse av röntgenläkar-
nas tid för att diktera en DT-
undersökning analogt och 
digitalt  
(Radiologists Productivity in 
the Interpretation of CT 
Scans: A Comparison of 
PACS with Conventional 
Film) 

1993 
och 
1996 

Tiden för 
en diktering 
vid digitalt 
och analogt 
arbetssätt 

100 DT-
under-
sökningar 
jämför-
des med 
de två 
tekniker-
na med 
hjälp av 
tidsstu-
dier 

Tiden för att diktera 
en DT-undersökning 
minskade med 16 % 

Reiner och 
Siegel 
2002b, 
USA 

Hur kan arbetsflödet optime-
ras för att öka röntgensjuk-
sköterskans produktivitet? 
(Technologists Productivity 
When Using PACS: Compar-
ison of Film-Based Versus 
Filmless Radiography) 

1993-
1996 

Tid för att 
genomföra 
en röntgen-
undersök-
ning 

Jämfö-
relse 
mellan 
att arbeta 
med och 
utan film. 
Tidsstu-
die från 
registre-
ringar 

Kan resultera i 
minskning av perso-
nal. Effektivare att 
arbeta digitalt, 
framförallt beroende 
på bildplattor 

Reiner m.fl. 
2002a, 
USA 

Effekter av att arbetet opti-
meras vid digitalt arbetssätt 
(Workflow Optimization: 
Current Trends and Future 
Directions) 

1993-
1996 

Jämförelse 
mellan att 
arbeta med 
och utan 
film 

Registre-
ringar på 
tre klini-
ker 

Tiden för att genom-
föra undersökningen 
har minskat bl.a. 
beroende på färre 
omtag av bilder och 
att allt tidigare 
bildmaterial alltid 
finns tillgängligt 

Aas 2002a, 
Norge 

För- och nackdelar med 
telemedicin? 
(Learning in organizational 
working with telemedicine) 

1998-
1999 

Förändring 
i arbetet 
efter infö-
rande av 
telemedicin 

Intervjuer 
med 30 
PACS 
använ-
dare 

Färre antal resor, 
nya kontakter, ökad 
säkerhet pga. till-
gänglighet av 
material och support 
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Andriole 
2002a, 
USA 

Jämförelse mellan analogt 
och DR av tiden på under-
sökningsrummet vid en 
lungundersökning 
(Productivity and Cost 
Assessment of Computed 
Radiography, Digital Radiog-
raphy, and Screen-film for 
Outpatient Chest Examina-
tions) 

Mätning av 
tid på 
undersök-
ningsrum-
met mellan 
analogt och 
DR vid 
lungunder-
sökning 

Tidsstu-
dier från 
registre-
ringarna 

Ökad patientgenom-
strömning med två 
patienter per timma i 
jämförelse mellan 
analogt och DR 

Andriole 
m.fl.
2002b, 
USA 

Jämförelse mellan DR, CR 
och analogt av tiden på 
undersökningsrummet vid en 
lungundersökning 
(Workflow Assessment of 
Digital versus Computed 
Radiography and Screen-
Film in the Outpatient Envi-
ronment) 

Mätning av 
tid på 
undersök-
ningsrum-
met mellan 
DR, CR 
och analogt 
vid lung-
undersök-
ning 

Jämfö-
relse 
mellan 
olika 
under-
söknings-
sätt 

DR och CR ökar 
produktiviteten i 
jämförelse med 
analogt arbete 

Ralston 
m.fl. 2004,
USA 

Beskrivning av utvecklingen 
i arbetet att bli digital 
(Progress toward Paperless 
Radiology in the Digital 
Environment: Planning, 
Implementation, and Bene-
fits) 

2000-
2001 

Beskriv-
ning av 
arbetsflödet 
för röntgen-
läkare och 
röntgen-
sjukskö-
terskor 

Jämfö-
relse före 
och efter 
digitali-
seringen 
för hela 
arbets-
processen 

Fördelar med 
mindre pappersar-
bete och möjlighet 
att arbeta effekti-
vare. Arbetet har 
förändrats efter 
digitaliseringen. 
Röntgensjuksköters-
kans tid ökade. 
Röntgenläkarens 
TAT minskade med 
50 %  

Aas & 
Geitung, 
2005, 
Norge 

Kan telemedicin och PACS 
resultera i förändring, minsk-
ning av antalet kliniska 
ronder, och vad kan den 
frigjorda tiden användas till? 
(Teleradiology and picture 
archiving and communica-
tions systems: changed 
pattern of communication 
between clinicians and 
radiologists) 

2002 Arbetssätt 
med kli-
niska 
ronder 

Intervjuer 
med 23 
PACS 
använ-
dare 

Bort med ronder och 
kliniska konferenser, 
mer tid till behand-
ling och diktering 

Reiner m.fl. 
2005, USA 

Jämförelse av ekonomiska 
aspekter av konfigureringar, 
produktivitet och patientens 
väntetid vid undersökning 
med CR eller DR  
(Multi-Institutional Analysis 
of Computed and Direct 
Radiography) 

Insam-
sam-
ling av 
data 
under 
en 6 
måna-
derspe-
riod 

Att arbeta 
med DR 
och CR 

Jämfö-
relse 
mellan 
DR och 
CR 

Tiden för att genom-
föra och utvärdera 
undersökningen har 
minskat, DR är mest 
kostnadseffektivt  

Aas 2006a, 
Norge 

Få kunskap om decentrali-
sering av remissvar och dess 
för- och nackdelar  

2002 För- och 
nackdelar 
med de-

Intervjuer 
med 29 
PACS 

Fördelar - utnytt-
jande av kompetens 
och kapacitet. 
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(Organizational de-
centralization in radiology) 

centrali-
serad 
radiologi 

använ-
dare 

Nackdelar - uppdel-
ning av enheter och 
minskade kontakter 
mellan röntgenlä-
kare och kliniker 

Aas 2006b, 
Norge 

För- och nackdelar med 
centraliserade remissvar efter 
genomförandet av PACS och 
teleradiologi? 
(Organizational centralizat-
ion in radiology) 

2002 För- och 
nackdelar 
med centra-
liserad 
radiologi 

Intervjuer 
med 29 
PACS 
använ-
dare 

Ökad kvalitet, färre 
antal resor för 
röntgenläkare och 
patienter. Färre 
kontakter med 
kliniker och patien-
ter. Standardisering 
av rutiner och 
metoder  

Mariani 
m.fl. 2006,
Italien 

 Kan PACS leda till föränd-
ring av dikteringstid och 
produktivitet?  
(Analysis of the X-ray Work 
Flow in Two Diagnostic 
Imaging Departments With 
and Without a RIS/PACS 
system) 

2004-
2005 

Jämförelse 
av analogt 
och digitalt 
system vid 
olika 
punkter i 
flödet 

Tidsstu-
die av 
olika 
arbets-
moment 

Med förändrat 
arbetsflöde med RIS 
och PACS så redu-
cerades den totala 
arbetstiden med i 
genomsnitt 35-52 % 
per undersökning i 
den totala radiolo-
giska processen 

May m.fl. 
2006, USA 

Jämförelse mellan DR och 
film för att mäta genom-
strömningen av patienter!  
(Impact of Digital Radiog-
raphy on Clinical Workflow) 

DR och 
film jäm-
förs i tre 
olika steg 
(DR med 
eller utan 
RIS samt 
med film) 

Jämför 
DR med 
analogt 

Tiden för att 
genomföra 
undersökningen 
har minskat 
med 30 % pga. 
färre omtag av 
bilder och att 
allt tidigare 
bildmaterial 
finns tillgäng-
ligt 

Nol m.fl. 
2006, 
Australien 

Förändras antalet omtag av 
bilder vid jämförelse mellan 
CR och film?  
(Digital Repeat Analysis: 
Setup Operation) 

Kontrolle-
rat slängda 
bilder 
analogt och 
digitalt 

Jämförel-
ser 

Komplettering pga. 
tekniska fel har 
reducerats från 5,2 
% - 0,88 % (före och 
efter digitalisering-
en) 

Wiederman 
m.fl. 2006,
USA 

Mätning av tid för att genom-
föra en undersökning före 
och efter digitalisering på ett 
undersökningsrum  
(Analog to Digital Workflow 
Improvement: A Quantitative 
Study) 

2003 Patientens 
tid på 
undersök-
nings-
rummet 

Jämfö-
relse av 
tid för att 
genom-
föra 
patien-
ternas 
under-
sökningar 

Patientens tid på 
undersökningsrum-
met har minskat 
med i genomsnitt 43 
% vid en lungunder-
sökning, från 9,24 
till 5,28 minuter (4 
minuter) 

van de 
Wetering 
m.fl. 2006,
Australien 

Undersökning av möjligheter 
med PACS i arbetssättet på 
sjukhuset och ett helhetsbe-
grepp för utvecklingen av 
PACS systemet.  
(A Balanced Evaluation 

2004 Hur PACS 
har föränd-
rat arbets-
flödet 

Intervju 
med 11 
PACS 
använ-
dare 

Arbete med PACS 
förbättrar arbetsflö-
det, blir mer effek-
tivt och ger ökad 
produktion. Enkelt 
att skicka undersök-
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Perspective: Picture Archiv-
ing and Communication 
System Impacts on Hospital 
Workflow) 

ningar mellan 
klinikerna. Tillgäng-
lighet och tillgång 
till röntgenbilderna 
är det viktigaste med 
PACS 

Eklöf m.fl. 
2007, 
Sverige 

Mäta tiden för att överföra 
radiologiska undersökningar 
mellan Uppsala och Sydney  
(Teleradiology Uppsala-
Sydney for Nighttime Emer-
gencies: Preliminary Experi-
ence) 

April 
2005 

Tiden för 
att skicka 
en radiolo-
gisk under-
sökning 

Registre-
ring av 
tid för 
nedladd-
ning av 
under-
sökning-
en 

Enklare att skicka 
undersökningar, 
tillgängligheten 
ökade, diktering på 
andra ställen 

Nitrosi 
m.fl. 2007,
Italien 

Förändras antalet undersök-
ningar efter digitaliseringen? 
(A Filmless Radiology 
Department in a Full Digital 
Regional Hospital: Quantita-
tive Evaluation of the In-
creased Quality and Efficien-
cy) 

2003 
och 
2004 

Antal 
undersök-
ningar före 
och efter 
digitali-
sering 

Jämfö-
relse av 
antal 
under-
sökningar 
före och 
efter 
PACS 

7 % ökning av 
antalet undersök-
ningar pga. förbätt-
rad tillgänglighet 
etc. 
Röntgenläkarnas 
genomströmning, 
TAT, ökade med 60 
% 

Morgan 
m.fl. 2008,
USA 

Jämföra arbetsstationens 
utveckling och effekter på 
TAT! 
(The Radiology Digital 
Dashboard: Effects on Report 
Turnaround Time) 

2005 Effekten av 
arbetsstat-
ion vid 
osignerade 
remissvar 

Jämfö-
relse av 
olika 
arbetssätt 

TAT minskade med 
24 % genom att allt 
fanns tillgängligt vid 
arbetsstationen 

Lu m.fl. 
2008, USA 

Mätning av antalet radiolo-
giska undersökningar för 
röntgenläkaren före och efter 
digitaliseringen 
(An Update Survey of Aca-
demic Radiologists Clinical 
Productivity) 

2003 
och 
2006 

Antalet 
undersök-
ningar för 
röntgenlä-
karen 

Jämfö-
relse av 
antal 
genom-
förda 
under-
sökningar 

Förändrat arbets-
flöde vid undersök-
ningen 
Ökning av antalet 
undersökningar med 
15 %  

Mackinnon 
m.fl. 2008,
Stor-
Britannien 

Utvärdera effekterna av 
PACS med dikteringstid och 
produktivitet  
(Picture archiving and com-
munication systems lead to 
sustained improvements in 
reporting times and produc-
tivity: 5-year audit) 

Två år 
före 
och tre 
år efter 
PACS, 
2002-
2006 

Mätning av 
antalet 
dikteringar 
per rönt-
genläkare 
före och 
efter digita-
liseringen 

Dikte-
ringstid 
för 
under-
sökningar 
och 
mätning 
av antal 
under-
sökningar 

Dikteringstiden 
minskade med 25 %. 
Antalet dikterade 
undersökningar 
ökade med 18 % 
efter digitaliseringen 

Bhargava 
m.fl.  2009,
USA 

Mätning av röntgenläkarnas 
arbetsflöde genom antalet 
undersökningar 
(Workload of Radiologists in 
United States in 2006-2007 
and Trends Since 1991-1992) 

2006-
2007 
med 
1991-
1992 

Mätning av 
arbetssätt 
baserat på 
antalet 
dikterade 
undersök-
ningar, 
jämförelse 
mellan 

Register-
studie 

Ökning av remissva-
ren pga. förändrat 
arbetssätt men med 
oförändrad arbetad 
tid 
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1991-1992 
och 2006-
2007 

Nilsson 
m.fl. 2009,
Sverige 

Identifiera röntgenpersona-
lens erfarenheter efter att ha 
genomgått både organisato-
riska och tekniska föränd-
ringar  
(“It depends on us”: Employ-
ee perspective of healthy 
working conditions during 
continual reorganisations in a 
radiology department) 

2005 Beskriv-
ning av att 
arbeta i en 
miljö med 
ständig 
förändring 

Intervjuer 
med 12 
personer 
med 
olika 
bakgrund 
och 
kategori 

Positiva utmaningar 
med förändrat 
arbetssätt, bra 
arbetsmiljö och 
förändrade arbets-
flöden, ökad kompe-
tens, ökad produkt-
ion, mer stimule-
rande arbete 

Waaler och 
Hofman  
2010, 
Norge 

Varför reduceras inte omtag-
en av röntgenbilderna?  
(Image Rejects/Retakes- 
Radiographic Challenges) 

Antal 
omtag i 
samband 
med en 
undersök-
ning 

Littera-
turge-
nomgång 
av studier 
före och 
efter 
digitali-
sering 

Högre kvalitet, lägre 
stråldos, färre antal 
omtag från 10-15 % 
till 3-5 %. Reduce-
ring av omtag pga. 
PACS 

Hurlen 
m.fl.  2010,
Norge 

Vilka effekter av PACS kan 
ses på ett sjukhus avseende 
TAT vid diktering på en 
klinik med PACS? 
(Introducing PACS to the 
Late Majority. A Longitudi-
nal Study) 

4 mån. 
före 
och 4, 
8, 12, 
16 och 
20 
mån. 
efter 
PACS 

TAT och 
analys av 
arbetsflöde 

Data från 
klinikens 
RIS 
jämför-
des i en 
retro-
spektiv 
studie 

TAT förkortades 
från 12 till 3 timmar 
(för preliminärsvar), 
från 23 till 13 tim-
mar (för slutsvar) 
under en tvåårspe-
riod 

Fridell m.fl. 
2011b, 
Sverige 

Analys av hur PACS påver-
kat ortopedernas arbetssätt  
(The effect of PACS on the 
practice of orthopedic sur-
geons) 

2008-
2009 

Före och 
efter digita-
liseringen 

Intervjuer 
med 15 
ortopeder 

Externa kliniker har 
fått tillgång till 
bildmaterialet 
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Teoretiskt ramverk för denna uppsats 
Digitaliseringen av röntgenverksamheten i Sverige har medfört en stor och 
genomgripande organisationsförändring. I forskning rörande organisat-
ionsförändringar finns många olika teorier som rör framgångsfaktorer för 
ett lyckat genomförande. Bolman och Deal (2005) har beskrivit ledarskap 
i förändringsprocesser med utgångspunkt i fyra olika perspektiv, som alla 
bör beaktas i en organisationsförändring; det strukturella, human resource 
(HR), det politiska och det kulturella. Författarna menar att det innan en 
förändring är viktigt att fokusera på hur förändringen kommer att på-
verka de beskrivna perspektiven. Bramson och Bramson (2005) har i en 
teoretisk artikel applicerat Bolman och Deals förändringsperspektiv på en 
förändringsprocess inom radiologisk verksamhet. I föreliggande veten-
skapliga uppsats avser jag att använda Bramson och Bramson (2005) arti-
kel som ett övergripande ramverk. I syfte att ge en fördjupad förståelse av 
vissa delar av resultatet.  

Det strukturella perspektivet bygger på en social arkitektur och en tro på 
rationalitet; att organisera efter en formell ordning med väluttänkta, klart 
definierade roller. För att öka effektiviteten eftersträvas en tydlig arbets-
fördelning och specialisering. I det strukturella perspektivet ingår exem-
pelvis inköp av ny utrustning, ombyggnation, ändring i organisationen 
eller förändring av arbetsrutiner och hur arbetet är uppdelat och koordi-
nerat. De formella plikterna och arbetsrollerna, liksom hur arbetet utförs 
och är samordnat mellan personer och olika personalgrupper i en organi-
sation ingår också i det strukturella perspektivet. I detta perspektiv existe-
rar en organisation för att kunna nå uppställda mål (Bolman & Deal 
2005). 

Enligt Bramson och Bramson (2005) bör, med utgångspunkt i det struktu-
rella perspektivet, de som ska använda det nya systemet involveras för att 
ta ställning till arbetsflöde, design och organisationsförändring. Farhågor 
om förseningar, systemkraschar etc. bör tillåtas att diskuteras. Likaså 
anser författarna att det är viktigt att involvera samarbetspartners såsom 
t.ex. andra kliniker i diskussionerna för att få förståelse för varandras
verksamheter. Eventuellt kan ett effektivare arbetssätt på en klinik få över-
spillningseffekter på en annan klinik. Vidare bör arbetsflöde diskuteras 
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och de menar också att man gärna kan använda förespråkare som talar 
väl om, och ställer upp för förändringen. Frågor som; Vem gör vad?, Vem 
rapporterar till vem? och Hur är arbetet inom arbetsplatsen koordinerat 
till dess den slutliga produkten eller uppdraget är slutfört? ingår i det 
strukturella perspektivet (Bramson & Bramson, 2005). 

Bolman och Deal (2005) redogör för att i HR perspektivet är förhållandet 
mellan individen och organisationen i fokus. Förhållandet mellan männi-
skor och organisation är symbiotiskt till sin natur. Om överensstämmelsen 
mellan dem är dålig blir båda parter lidande, och vice versa. I HR perspek-
tivet ingår hur man lär sig utföra sitt arbete och att arbeta effektivt till-
sammans. Således fokuseras på relationer och gruppdynamiken mellan 
personer och olika personalkategorier (Bolman & Deal 2005). 

I ett röntgensammanhang bör i HR-perspektivet personalens farhågor 
rörande den egna säkerheten och självförtroende i det dagliga arbetet dis-
kuteras. Om risker identifieras, så vill personalen troligen inte förändra 
arbetsflödet, utan strävar mot det trygga och vana. Bramson och Bramson 
(2005) menar därför att det är viktigt med mycket träning, uppföljning 
och support och att detta bör ske under lång tid. Det räcker inte med en 
genomgång, speciellt inte för den grupp som kommer att påverkas mest av 
det förändrade arbetsflödet. Om det nya systemet sviktar måste det finnas 
support som kan åtgärda problemet eller hitta alternativa lösningar för att 
klara det dagliga arbetet. Frågor som ingår i detta perspektiv är; Hur lär 
personerna sig sitt arbete? och Hur arbetar de effektivt med varandra? 
(Bramson & Bramson, 2005). 

Det politiska perspektivet består av organisationen av individ- och grupp-
intressen. En organisation beskrivs ur detta perspektiv vara en koalition 
men med skillnader avseende grundläggande värderingar, uppfattningar 
om verklighetens beskaffenhet etc. De flesta beslut handlar om fördelning 
av resurser, men då alla vill ha sin del av kakan kan konflikter uppstå. 
Mål och beslut växer fram genom att förhandla med andra intressegrup-
per. Det politiska perspektivet innebär att tillvarata individens och arbets-
platsens intressen och utveckling mot en samsyn (Bolman & Deal 2005). 

Bramson och Bramson (2005) anser att ur det politiska perspektivet bör 
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anledningen till en förändring diskuteras och kommuniceras många 
gånger, liksom vad en utebliven förändring skulle kunna innebära. I radio-
logisk kontext kan till exempel beskrivas hur mycket tid som används till 
att leta efter en radiologisk undersökning eller en film, vilket de flesta 
inom radiologin har erfarenhet av. Författarna framhåller att samtliga 
personalkategorier skall vara delaktiga i sådana diskussioner och komma 
till tals avseende sina specifika farhågor, erfarenheter, resurser etc. De 
menar också att det i ett förändringsarbete kunde vara värdefullt att skapa 
en supportergrupp som är ‟respekterad” (jämförbar med förespråkare 
ovan) av de olika personalgrupperna och som talar väl om den förväntade 
förändringen. Frågor som bör belysas ur detta perspektiv är t.ex.; Hur nås 
en överenskommelse och samsyn för att följa agendan?, Finns det vision-
ärer på avdelningen? och Hur lärde, lär sig medarbetarna sitt arbete? 
(Bramson & Bramson, 2005). 

Det kulturella perspektivet på en arbetsplats är det kitt som håller samman 
en organisation och samlar människor kring gemensamma värderingar 
och övertygelser. Individens motivation och engagemang anses vara avgö-
rande för organisationens framgång och är användbara när målen och 
teknologin är oklar. Perspektivet symboliseras av historik, ritualer, rutiner, 
delade konventioner och annat som för organisationen samman (Bolman 
& Deal 2005).  

När det kulturella perspektivet appliceras i röntgenkontext beskriver 
Bramson och Bramson (2005) att det ibland kan vara svårt att jämka mel-
lan ‟så här har vi alltid gjort” och  ‟vi vill skapa framtiden”. En föränd-
ring kräver att något tryggt och vant måste lämnas, överges. Personalen 
måste därför få möjligheter att diskutera sina känslor, åsikter och hur 
dessa kan få plats i den nya organisationen. Författarna argumenterar för 
värdet av att göra en omvärldsanalys av hur förändringen ser ut på andra 
ställen. Vid exempelvis farhågor för rondverksamheten på en röntgenkli-
nik bör det diskuteras hur det finns möjligheter att förändra verksamheten 
till något positivt genom att införa en lärande miljö och med högre kvali-
tet. Frågor som ingår i det kulturella perspektivet och bör belysas är; Finns 
det ett motstånd mot förändring?, Hur tar man vara på gamla värderingar 
i det nya systemet? och Vilka symboler, konventioner, regler styrde, styr 
verksamheten? (Bramson & Bramson, 2005). 
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Bramson och Bramson (2005) menar att många förändringsprojekt på 
röntgenkliniker genomförs för att öka både kvaliteten och effektiviteten. 
De anser också att huvudsyftet vid inköp och installering av ny röntgenut-
rustning, ombyggnation, förändring i organisationen eller förändring av 
arbetsrutiner ofta varit att vinna acceptans för finansieringen, valet av 
utrustning eller installeringen av det nya systemet. Detta kan liknas vid ett 
strukturellt perspektiv. Det är ett viktigt perspektiv, men för att lyckas 
med en förändring anser författarna att ledningen också bör ta reda på 
hur de som ska arbeta med röntgenutrustningen påverkas och tar till sig 
det nya systemet och arbetsflödet, dvs. beakta också övriga perspektiv 
HR, politiskt och kulturellt perspektiv. Enligt Bramson och Bramson 
(2005) är perspektiven överlappande och hänger ihop med varandra. Att 
då enbart fokusera på ett perspektiv kan innebära att införandet kan 
komma att halta. Om alla perspektiv kan tas i beaktande så höjs möjlig-
heten för ett lyckat införande av förändringen. 

Kotter (1996) och Kotter och Cohen (2002) har också studerat effekter av 
förändringsprogram i organisationer under framförallt 1990-talet. Under 
tiden författarna studerade organisationsförändringar upplevde de att 
antalet förändringar ökade markant. Ofta var de bakomliggande skälen 
till en organisationsförändring att minska kostnaderna, förbättra kvali-
teten på produkter och tjänster och finna nya möjligheter för tillväxt och 
produktivitet. Författarna har utifrån sina erfarenheter dragit slutsatser 
om vad arbetsledningen bör ha i åtanke för att en förändring ska bli lyck-
osam. Dessa erfarenheter sammanfattar de i åtta framgångsfaktorer: 

1. Skapa en känsla av angelägenhet. Undersök hur organisationen
står sig i konkurrens med andra och identifiera risker och möjlig-
heter. Personalens vanor och arbetssätt kommer inte att förändras
om de inte kan se behovet av att göra det.

2. Skapa ett team. Sätt samman en grupp med makt och inflytande i
organisationen som kan driva förändringen. Se till att gruppen har
tillit till varandra och samarbetar bra.
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3. Utveckla vision och strategi. Genom att skapa en genomförbar
vision av vad förändringen handlar om motiveras de anställda och
får en gemensam riktning att arbeta mot.

4. Kommunicera varför förändringen behövs och hur den ska upp-
nås. Tänk på att kommunikation går åt två håll; lyssna också på
dem som berörs av förändringen.

5. Dela ut befogenheter. Bredda verksamheten genom att ta bort
hinder för de anställdas möjlighet att agera. Ge en känsla av kon-
troll hos medarbetarna genom att erbjuda utbildning och enga-
gera dem i förändringsarbetet.

6. Skapa kortsiktiga vinster. Se inte bara till de långsiktiga målen,
utan uppmärksamma också framgångar efter vägen.

7. Skapa flyt för förändring genom att bygga på de uppnådda fram-
gångarna. Utveckla medarbetarna och gör dem till förändrings-
ambassadörer.

8. Förankra den nya inställningen i kulturen. För långsiktig fram-
gång är det nödvändigt att förändringar förankras i strukturerna
och kulturen. Om detta inte görs finns en risk att personalen åter-
går till gamla vanor och arbetssätt (Kotter & Cohen, 2002).

Då det vid analysen av de kvantitativa resultaten visade sig att en av rönt-
genklinikerna hade positiva fynd avseende ett större antal genomförda 
undersökningar och reducerat antal arbetade timmar beslutades att ge-
nomföra en fördjupad studie på just den röntgenkliniken. I föreliggande 
uppsats avses att i ingående fallstudien försöka länka resultaten till Bram-
son och Bramson perspektiv och Kotter och Cohens olika framgångsfak-
torer för att få en fördjupad kunskap om varför denna klinik nådde myck-
et goda resultat. Vidare avses att diskutera utfallen med utgångspunkt i de 
olika perspektiven och de framgångsfaktorer som det teoretiska ramverket 
belyser. 
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Motiv för licentiatuppsatsen 
Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska 
förändringar inom hälso- och sjukvården kontinuerligt utvärderas för att 
vårdens resurser ska användas så att de gör största möjliga nytta SBU, 
(2013). Trots detta har ingen offentlig eller gemensam utvärdering gjorts i 
samband med att hela radiologin i Sverige digitaliserades. Röntgenklini-
kerna har genomfört sin egen uppföljning genom att de redovisat sitt eko-
nomiska resultat till sjukhusledningen. Nationellt och internationellt finns 
få eller inga studier som tar helhetsgrepp vid en förändring inom radiolo-
gin. I föreliggande fall handlar det om en total förändring av en hel orga-
nisation och verksamhet. Idag arbetar samtliga svenska röntgenkliniker 
och delar av västvärlden med digital teknik och det är viktigt att studera 
digitaliseringens konsekvenser när det gäller personalens förändrade ar-
betsuppgifter samt produktiviteten.  

Denna licentiatuppsats tar avstamp i den svenska digitaliseringen av radio-
login och beskriver förändringen i termer av förändring i utfall eller pro-
duktion efter digitaliseringen vid fem röntgenkliniker, liksom nyckelperso-
nernas beskrivning av upplevelse och omfattning av förändringen.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Syftet med föreliggande licentiatuppsats är att beskriva den organisations-
förändring som fem röntgenkliniker i Sverige genomgick i samband med 
att radiologin digitaliserades.  

Syftet avses att besvaras genom nedanstående frågeställningar: 

• Hur förändrades antalet genomförda radiologiska undersökningar
och undersökningstyperna från tidpunkten två år före digitali-
seringen till två, fyra och sex år efter digitaliseringen?

• Hur förändrades antalet arbetade timmar och fördelningen av ar-
betade timmar mellan de olika personalkategorierna från tidpunk-
ten två år före digitaliseringen till två, fyra och sex år efter digita-
liseringen?

• Hur förändrades arbetsuppgifterna inom och mellan de olika per-
sonalkategorierna på röntgenkliniken efter digitaliseringen?

• Hur beskriver nyckelpersoner genomförandet av digitaliseringen
och eventuell förändring av arbetet efter digitaliseringen?

Med syfte att försöka förstå mekanismerna bakom de positiva fynd som 
gjordes vid en av röntgenklinikerna, avseende fler genomförda radiolo-
giska undersökningar och färre arbetade timmar efter digitaliseringen, 
tillkom ytterligare två frågeställningar för just den röntgenkliniken: 

• Hur genomfördes digitaliseringen?
• Hur har uppföljningen vad avser arbetsflöden, genomförandet och

förändringar i detalj genomförts efter digitaliseringen?

Den fördjupade analysen redovisas i denna uppsats som en separat fallstu-
die. 
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METOD  

Design  
I föreliggande licentiatuppsats har kvantitativ och kvalitativ metoder 
kombinerats för att besvara studiens syfte och frågeställningar. En ytterli-
gare anledning var att få en mer heltäckande förståelse för den förändring 
som skedde när röntgenkliniker i Sverige digitaliserades än vad som kun-
nat uppnås med enbart en metod. I denna studie har kombinationen av 
kvalitativ och kvantitativ data bestått i att olika typer av data har samlats 
in i form av semistrukturerade (kvalitativa) intervjuer samt kvantifierbar 
data avseende olika produktionsutfall och antal arbetade timmar för per-
sonal. Till viss del har analysen av data skett parallellt och kvalitativa fynd 
använts för att ge ytterligare en dimension till de kvantifierbara fynden.  
 
Att kombinera metoder benämns i viss litteratur som Mixad Metod 
(Creswell, 2014; Teddlie & Tashakkori, 2009) eller Metodtriangulering 
(Heale & Forbes, 2013; Teddlie & Tashakori, 2009). Det är inte i sig en 
specifik metod, utan kan definieras som en kombination av två eller fler 
metoder, datainsamlingar, teorier eller undersökningar för att studera ett 
fenomen (Creswell, 2014). Kombinerade metoder drar enligt Teddlie och 
Tashakori och Creswell nytta av varje metods fördelar. Teddlie och 
Tashakori menar att det, på gott och på ont, ofta är så att forskarna själva 
skapar sin egen design av mixad metod (Teddlie & Tashakori, 2009).  
 
Heale och Forbes (2013) och Williamson, (2005) menar att det kan finnas 
flera syften med att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder i en 
studie. Om resultaten relaterar till olika delar av fenomenet men komplet-
terar varandra och används för att jämföra de olika resultaten så illustre-
rar detta fenomenets olika aspekter. Är resultaten olika, divergerande eller 
kontraindicerande kan det leda till nya förklaringar om det undersökta 
(Heale & Forbes, 2013; Williamson, 2005).  
 
Det är frågeställningarna som styr val av metod, liksom huruvida kvanti-
tativa och kvalitativa studier är bra komplement till varandra (Sveriges 
kommuner och landstig (SKL), 2005). Kombinationen av kvantitativ och 
kvalitativ metod kan ge en djupare förståelse för resultatet (Williamson, 
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2005; Yauch & Steudel, 2003), öka validiteten av resultaten (Yauch & 
Steudel, 2003) och enligt Williamson kan kombinationen ge en fördjupad 
analys och bedömning. Yauch menar att förutom de mätbara förändring-
arna kan även värderingar, antaganden, beteenden etc. synliggöras med 
kombinerad metod. 

Material   
Röntgenklinikerna som inkluderades i föreliggande studie var från Sverige 
och valdes ut för att representera olika storlekar på röntgenkliniker och 
för att digitaliseringen på dessa kliniker hade skett vid olika tidpunkter. 
Samtliga röntgenkliniker hade likartade RIS och PACS system, vilket 
gjorde det möjligt att få fram information i liknande format från de ut-
valda röntgenklinikerna. Tre av röntgenklinikerna tillhörde universitets-
sjukhus och två tillhörde länssjukhus. De digitaliserades 1997, 2000, 
2001, 2002 och 2004. Förändringen från analogt till digitalt arbetsflöde 
genomfördes hos fyra av röntgenklinikerna under en kort tidsperiod, cirka 
en vecka, medan en röntgenavdelning digitaliserades gradvis under ett 
halvår. I samband med digitaliseringen förändrade två av röntgenkliniker-
na även sin organisation genom att dela in röntgenkliniken i sektioner. 
Dessa två röntgenkliniker flyttade samtidigt in i nybyggda lokaler med ny 
röntgenutrustning. De övriga tre röntgenklinikerna byggde om och ge-
nomförde sin digitalisering i existerande lokaler (tabell 4). Röntgenklini-
kerna benämns i denna studie med utgångspunkt i den ordning som de 
digitaliserades, dvs. som röntgenklinik A, B, C, D och E. 
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Tabell 4 Röntgenklinikernas struktur, organisation och förändringssätt i samband 
med digitaliseringen av röntgenkliniken 

Röntgen-
klinik 

Typ av sjuk-
hus 

Digitali-
seringsår 

Ungefärlig tid 
för införande 
av digitali-
seringen 

Förändring av 
organisationen 

Nybyggda 
lokaler med 
ny röntgen-
utrustning 

A Universitets-
sjukhus 

1997 En vecka Sektions-
indelning 

Ja 

B Länssjukhus 2000 Halvår Ingen föränd-
ring 

Nej 

C Universitets-
sjukhus 

2001 En vecka Ingen föränd-
ring 

Nej 

D Universitets-
sjukhus 

2002 En vecka Sektions-
indelning 

Ja 

E Länssjukhus 2004 En vecka Ingen föränd-
ring 

Nej 

 
Universitetssjukhusen hade ett befolkningsunderlag på cirka en miljon 
invånare vardera och länssjukhusen hade ett befolkningsunderlag på cirka 
två- till trehundratusen invånare vardera. Den röntgenklinik som studera-
des mer i detalj efter att analysen av data och intervjuerna genomförts 
redovisas som röntgenklinik D.  
 

Material och metod – kvantitativ data 
Uppsatsen har en longitudinell, deskriptiv och jämförande design vad gäl-
ler kvantitativ data. Förändringen i antalet undersökningar och arbetade 
timmar på fem svenska röntgenkliniker studerades för tidpunkterna två år 
före och två, fyra och sex år efter digitaliseringen. Allt material som sam-
lades in för denna studie är baserat på årliga produktionstal, dvs. från 1 
januari till 31 december varje år.  
 
Det totala antalet genomförda radiologiska undersökningar (mammogra-
fiundersökningar exkluderade) på respektive röntgenklinik samlades in 
retrospektivt. För DT, MR, ultraljud, gastrointestinal (GI), urologiska-, 
lung- och skelettundersökningar samlades antal undersökningar in för 
varje undersökningstyp. Denna uppdelning i undersökningstyper användes 
på samtliga röntgenkliniker förutom för GI-undersökningarna på rönt-
genklinik D där de enbart bestod av colonundersökningar. Därför redovi-
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sar röntgenklinik D det totala antalet colonundersökningar medan övriga 
kliniker redovisar totala antalet GI-undersökningar. Urvalet av de olika 
undersökningstyperna baserades på de vanligaste förekommande under-
sökningstyperna inom den årliga radiologiska produktionen (SSM, 2008). 

Antalet arbetade timmar redovisades utifrån röntgenklinikernas totalt 
redovisade antal arbetade timmar och delades också upp mellan röntgen-
läkare, röntgensjuksköterskor, sekreterare och undersköterskor. Arbetsin-
satser från andra kategorier såsom tekniker, ingenjörer etc. vilka inte var 
direkt inblandade i genomförandet av radiologiska undersökningar inklu-
derades inte i denna studie. Klassificeringen av personalen till de olika 
kategorierna genomfördes i enlighet med det lokala administrativa syste-
met som fanns på röntgenklinikerna. Exempelvis klassificerades den ad-
ministrativa personalen och sekreterarna i kategorin sekreterare och i ka-
tegorin undersköterskor ingick undersköterskor och röntgenbiträden. 
Antalet arbetade timmar samlades in retrospektivt för tidsperioden två år 
före och två, fyra och sex år efter digitaliseringen, förutom från röntgen-
klinik E där antalet timmar före digitaliseringen samlades in ett år före 
digitaliseringen. Detta berodde på att sjukhuset hade bytt sitt administra-
tiva system och därigenom gick det inte att få tillgång till data från två år 
före digitaliseringen.  

Analys av kvantitativ data 
Antal utförda röntgenundersökningar och antal arbetade timmar på de 
fem sjukhusen i studien redovisas i grafer. Fördelningen av undersöknings-
typer redovisas i resultatet genom att i tabell redogöra för hur stor procen-
tuell andel varje undersökningstyp utgör av det totala antalet undersök-
ningar under ett år.  

Förändring i arbetstimmar utförda av olika personalkategorier redovisas 
genom att för varje personalkategori ange hur stor procentuell andel ar-
betstimmar de utför av det totala antalet arbetstimmar under ett år. 
I tabell redovisas antal utförda röntgenundersökningar per vecka (40 ar-
betstimmar) per heltidsanställd. Parad t-test har använts för att undersöka 
om det skett någon förändring, vad gäller antal röntgenundersökningar 
utförda per vecka, mellan tidpunkterna två år före och sex år efter digitali-
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seringen. Den statistiska analysen för parad data beräknar den genom-
snittliga skillnaden baserat på skillnaden inom varje enskild röntgenklinik. 
Som ett mått på osäkerheten i skattningen, anges ett 95 % konfidensinter-
vall för skillnaden.  

 

Material och metod – kvalitativ data  
För att ta reda på hur genomförandet av digitaliseringen upplevts och hur 
förändringen påverkat de involverade i det dagliga röntgenarbetet använ-
des en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer (Patton, 2002). 
Patton (2002) beskriver semistrukturerad intervju där forskaren har förut-
bestämda områden som skall beröras och har frihet att utforma och välja i 
vilken ordning frågorna skall ställas, beroende på intervjupersonen. För-
fattaren beskriver intervjuformen som att de intervjuade frågas samma, 
liknande frågor och att frågorna är öppna. Frågorna kan komma i olika 
ordning allt efter hur intervjun utvecklas. De intervjuade har också möj-
lighet att ”prata på” utifrån sina erfarenheter av och insikt i aktuellt om-
råde. 
 
Skriftlig information om studiens syfte och frågeställning sändes till verk-
samhetschefen på de fem röntgenkliniker som valts ut att tillfrågas om att 
ingå i studien tillsammans med en förfrågan om intresse att delta. Om 
verksamhetschefen var positiv till deltagande ombads verksamhetschefen 
att välja ut ett antal nyckelpersoner bland personalen att tillfråga om del-
tagande i intervjuerna. Ingen röntgenklinik tackade nej utan samtliga till-
frågade var villiga att delta.    

Ett inklusionskriterium för deltagande var att de personer som skulle in-
tervjuas var välbekanta med det lokala arbetsflödet på röntgenkliniken 
och att de hade varit anställda på röntgenkliniken före, under och efter 
digitaliseringen. De intervjuade skulle också ha ingått i en referensgrupp 
eller ha haft speciella arbetsuppgifter relaterade till digitaliseringen.  

Tre till sex personer intervjuades på varje röntgenklinik (tabell 5). Totalt 
genomfördes 20 semistrukturerade intervjuer, med sju röntgenläkare, tio 
röntgensjuksköterskor och tre sekreterare (tabell 5).  
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Fördelningen av intervjuade personer på röntgenklinikerna redovisas i 
tabell 5. De personerna som intervjuades är utvalda utifrån sin funktion i 
samband med digitaliseringen och inte utifrån yrkeskategori. 

Tabell 5 Fördelning av de intervjuade personerna på de fem röntgenklinikerna 

Röntgenklinik Röntgenläkare Röntgensjukskö-
terskor 

Sekreterare Totalt 

A 2 2 1 5 
B 1 2 3 
C 2 1 3 
D 1 2 3 
E 1 3 2 6 
Totalt 7 10 3 20 

Intervjuer 
Verksamhetschefen för respektive röntgenklinik ordnade med de praktiska 
arrangemangen, såsom tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna genom-
fördes av författaren i ett samtalsrum på kliniken, med undantag för inter-
vjuerna på den röntgenklinik där författaren hade sin arbetsplats. Där 
utfördes intervjuerna istället av Kerstin Hillergård från landstinget i Jön-
köpings län, som har erfarenhet som röntgensjuksköterska. Intervjuerna 
genomfördes under hösten 2005 och våren 2006.   

I samband med intervjun informerades deltagarna om studiens syfte och att 
deltagandet var frivilligt, och att de när som helst kunde avbryta intervjun, 
eller avböja att svara på en fråga. Ingen av de utvalda intervjupersonerna 
tackade nej i samband med att intervjun skulle genomföras. Alla intervjuer 
var semistrukturerade och baserades på en intervjuguide som byggde på de 
fyra olika perspektiven som Bolman och Deal (2005) och Bramson och 
Bramson (2005) beskrivit som viktiga att ta hänsyn till för en framgångsrik 
organisationsförändring. Intervjufrågorna fokuserade på de intervjuades 
beskrivningar och det dagliga arbetet före, under och efter digitaliseringen 
(tabell 6 och bilaga 1).  
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Tabell 6 Exempel på olika frågeställningar och påståenden som användes under 
intervjuerna relaterat till Bolman och Deals (2005) och Bramson och Bramson 
(2005) fyra perspektiven.  

Struktu-
rellt  
 

o Vad förväntades, förväntas av Dig i Ditt arbete? 
o Beskrivning av arbetsstrukturer, logistiska flöden, från den nuvarande digitala 

avdelningen och från den tidsperiod då man arbetade analogt? 
o Hur genomfördes röntgenundersökningarna? Skiljer det 

något mot hur dagens undersökningar genomförs?  
o Har digitaliseringen medfört att arbetsflöde, metoder och metodikutvecklingen 

utvecklas snabbare på grund av förändring av arbetsrutinerna och förskjut-
ning av arbetsuppgifterna? 

o Digitaliseringens påverkan på effektiviteten och hur har den följts upp? 
o Har effektiviteten förändrats? Vad är din känsla? 
o Har det skett någon påverkan eller förändring med hänsyn till produktions-

krav? 
HR 
 

o Vem drev igenom förändringen? 
o Vilka deltog i förändringsarbetet? 
o Information till övriga användare? 
o Vilken utbildning gavs? 
o Försvinner någon, några arbetsuppgifter? Vad blir kvar, hur fördelas arbets-

uppgifterna?  
o Gör den personal som är kvar fler, färre, andra arbetsuppgifter och på vilket 

sätt?  
o Gör kvarvarande personal rätt saker?  

Politiskt 
 

o Vilka förändringsfrågor har drivits på avdelningen? 
o Hur man arbetade, arbetar man tillsammans? 
o Har det skett någon påverkan eller förändring med hänsyn till yrkesroller? 
o Vad hade sjukhusledningen för förväntningar på röntgenavdelningen i sam-

band med digitaliseringen?  
o Hur var förväntningarna från omvärlden innan digitaliseringen? 

Kultu-
rellt  
 

o Såhär har det alltid varit, såhär gör vi här, ge exempel vad är såhär? 
o Fanns det ett motstånd till förändring? Om så, beskriv motståndet, hur tog det 

sig i uttryck?  
o Vilka symboler, konventioner, regler styrde, styr verksamheten? 
o Vilka rutiner höll, håller ihop arbetet? 

 
Intervjuerna varade 60-120 minuter och genomfördes med utgångspunkt i 
de förberedda frågeställningarna, som samtal med den intervjuade. Mot 
slutet av intervjun kontrollerades så att samtliga frågeområden hade be-
rörts. Om inte, kompletterades med de frågeställningar som återstod. 
Samtliga intervjuer spelades in på band och transkriberades därefter av 
författaren. Efter att intervjun skrivits ut översändes en kopia av materi-
alet till de intervjuade personerna så att de kunde kontrollera, kommen-
tera och bekräfta innehållet av intervjun. Även i samband med genomläs-
ningen och analysen av intervjuerna kompletterades materialet vid behov 
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av fördjupade, klargörande eller förtydligande information via telefon, e-
mail och/eller personligt möte med den intervjuade. Dessa kompletteringar 
fokuserade på sådant som inte blivit klargjort i samband med intervjuerna. 
I stort sett samtliga intervjuade blev ombedda att klargöra vissa moment. 
Noteringar från dessa kompletteringar renskrevs och inkluderades i data-
materialet. Totalt ingår i intervjumaterialet cirka 90 A4 sidor med text. 

Analys av kvalitativ data 
Innan analysen av kvalitativ data hade all kvantitativ data analyserats och 
sammanställts, med utgångspunkt i uppsatsens första två frågeställningar: 
Hur förändrades antalet genomförda radiologiska undersökningar och 
undersökningstyperna från tidpunkten två år före digitaliseringen till två, 
fyra och sex år efter digitaliseringen och Hur förändrades antalet arbetade 
timmar och fördelningen av arbetade timmar mellan de olika personalka-
tegorierna från tidpunkten två år före digitaliseringen till två, fyra och sex 
år efter digitaliseringen? Därefter genomfördes en analys av materialet 
från intervjuerna i enlighet med följande steg; 

1. Först lästes samtliga transkriberade intervjuer igenom för att få
ett helhetsgrepp och känsla för det deltagarna hade beskrivit i
intervjuerna.

2. Därefter reducerades intervjumaterialet genom att ta bort dub-
bleringar (t.ex. det som intervjupersonen sagt flera gånger) och
material som inte var relevant för studiens syfte och frågeställ-
ning (t.ex. privata kommentarer).

3. Sedan markerades meningsbärande enheter, fraser etc. som
kunde relateras till frågeställningarna om förändring avseende
antal undersökningar, undersökningstyp eller tidsåtgång.

4. De meningsbärande enheterna sorterades därefter till respektive
kvantitativt resultat. Text hänfördes till förändring av antal ra-
diologiska undersökningar, förändring av antal arbetade tim-
mar, antal undersökningar per undersökningstyp, antal arbe-
tade timmar per personalkategori.  Detta kan jämföras med
kodning mot förutbestämda kategorier i en deduktiv innehålls-
analys (t.ex. Hsieh & Shannon, 2005).

5. Citat som kunde relateras till de kvantitativa fynden kopierades
och infogades i den text som beskriver de kvantitativa fynden, i
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syfte att ge en mera integrerad bild av förändringen.  
De citat som valdes ut representerade ofta flera av de intervjua-
des erfarenhet och uppfattning.  
 

 
Ovanstående steg liknar det som Teddlie och Tashakori (2008) 
beskriver som parallell mixad data-analys, förutom att ingen full-
ständig tematisering skedde av kvalitativ data (jfr. t.ex. Hsieh & 
Shannon, 2005).  
 

6. Efter ytterligare genomläsning av resterande intervjudata identi-
fierades meningsbärande enheter och koder som på annat sätt 
relaterade till studiens syfte. Med utgångspunkt i innehållsmäss-
iga likheter och olikheter på manifest nivå sorterades koderna 
till kategorier; arbetsflöden och arbetsuppgifter samt genomfö-
randet och förändring efter digitaliseringen.  

7. Slutligen markerades innehållet i kategorin arbetsflöden och ar-
betsuppgifter med olika färger för att särskilja vilken personal-
kategori de kunde hänföras till.  

 
 

Röntgenklinik D – en fallstudie 
Efter analys av det kvantitativa materialet och intervjuerna framkom att 
röntgenklinik D hade ett positivt resultat jämfört med de andra röntgen-
klinikerna avseende antal genomförda radiologiska undersökningar och 
arbetade timmar efter digitaliseringen. Därför genomfördes en intervju på 
röntgenklinik D under 2011, för att få en fördjupad kunskap om hur 
röntgenkliniken mer i detalj genomfört och följt upp digitaliseringen.  
 

Material och metod  
Kontakt togs med verksamhetschefen på röntgenklinik D och tid för inter-
vju bokades med två ansvariga som ingått i ledningsgruppen i samband 
med digitaliseringen av röntgenkliniken och som fortfarande, i samband 
med intervjun, ingick i röntgenklinikens ledningsgrupp. Dessa två var inte 
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intervjuade i den första intervjuomgången. De rekryterades därför att de 
hade haft olika roller i digitaliseringsprocessen. Även i det dagliga arbetet 
på röntgenkliniken hade de olika roller, varför det verkade rimligt att 
deras berättelser skulle kunna komplettera varandra.  

En semistrukturerad par-intervju genomfördes, med öppna frågor, förbe-
redda så att de aktuella områdena besvarades (Patton, 2002). För att få 
svar på frågeställningarna fokuserades intervjufrågorna på vad som gjorts 
för att få med personalen i förändringsarbetet, såsom förtydliganden avse-
ende arbetsflödet inför, under och efter digitaliseringen, hur genomföran-
det och uppföljningen av digitaliseringen gått till mera i detalj samt för-
hållningssätt och strategier hos ledningsgruppen och övrig personal inför 
och efter digitaliseringen. De intervjuade beskrev hur digitaliseringen av 
röntgenkliniken genomförts och berättade med egna ord hur de själva 
upplevt det som efterfrågades i intervjun. 

Intervjun spelades in på band och transkriberades direkt efter intervjun av 
författaren. Efter renskrivningen sändes dokumentet till de intervjuade 
personerna så att de kunde kontrollera, acceptera och kommentera inne-
hållet. I samband med genomläsning och analys av intervjun komplettera-
des materialet via e-mail av en av de intervjuade personerna. Denna kom-
plettering sparades digitalt och ingår i studiens dokumentation. 

Analys  
Materialet från intervjun analyserades med inspiration från Hsieh och 
Shannon (2005) beskrivning av Conventional content analysis. Frågeställ-
ningar som avsågs att besvaras var: Hur genomfördes digitaliseringen? 
Hur har uppföljningen vad avser arbetsflöden, genomförandet och föränd-
ringar i detalj genomförts efter digitaliseringen?  

1. Efter att materialet hade renskrivits lästes intervjuerna igenom.
2. Texten lästes ord för ord och text som kunde härledas till fråge-

ställningarna markerades och…
3. …egna noteringar gjordes i texten avseende första intryck och 

tankar om betydelse. 
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4. Utifrån markeringar, noteringar och hela intervjun kodades 
materialet induktivt (först i kategorier och sedan i kärnområden). 

5. Tre bärande kategorier framkom (vision, strategi, syfte, aktiv pla-
nering och strategisk ledning och genomförande). 

6. Vid fortsatt analys av kategorierna framkom fyra områden som 
framhölls som de viktigaste faktorerna för ett lyckat införande 
och för fortsatt kontinuerlig utveckling av verksamheten, vilka 
nedan kallas för kärnområden (Hsieh & Shannon 2005) (tabell 
7). Kärnområdena illustrerar konkreta strategier som röntgenkli-
niken tillämpade vid genomförandet av digitaliseringen. 

 
 

Tabell 7 Förenklat exempel från analysprocessen, från text till kärnområde  

Exempel på citat  Kategori Kärnområde 

“All personal måste vara involverade och med-
vetna om arbetsuppgifter som måste göras för att 
alla skall arbeta på liknande sätt så att flödet inte 
bryts” 

Vision, strategi, 
syfte 

Förändring av inställning 
och uppfattning 

“Nyckeln till det lyckade genomförandet var “Big 
bang”* 

Aktiv planering Genomförande med “Big 
bang” 

Resultatet har blivit att allting analyseras i detalj 
och onödiga manuella hanteringar har minskat 
eller försvunnit. Det är nu färre och mer slimmade 
aktiviteter” 

 

Standardisering av arbets-
flödet och processerna 

“Det viktigaste i processen är att alla följer flödet 
i datorn. Det finns också standardiserade system 
som bygger på ordning och reda och med ordent-
liga instruktioner”  

Strategisk ledning 
och genomfö-
rande 

Ledningsgruppen styrde 

*Förändring från analogt till digitalt arbetsflöde skedde under kort tid 

Enligt Hsieh och Shannon (2005) ska teori appliceras till fynden och 
diskuteras i en diskussion; således är teorianknytning inte en del av ana-
lysen. Trots detta har, som ett sista analyssteg i resultatet gjorts ett för-
sök att länka röntgenklinikens resultat från fallstudien till Bramson och 
Bramson (2005) och Kotter och Cohens (2002) olika perspektiv och steg 



MARIANNE SELIM FRÅN ANALOGT TILL DIGITALT – DIGITALISERINGEN AV SVENSK 
RADIOLOGI I ETT PRODUKTIONS- OCH ORGANISATIONSPERSPEKTIV  

46 

för att få en fördjupad kunskap om varför röntgenkliniken nådde de 
resultat som redovisats. 

Etiska överväganden  
Vid tidpunkten för studiens start var det inte, enligt svensk lag, nödvän-
digt att ha ett etiskt godkännande från etikprövningsnämnd, då studien 
inte innehöll någon patientinformation. Studien har dock planerats så att 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Veten-
skapsrådet, 2011) beaktats.  

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de som berörs av 
forskningen om forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie 
informerades verksamhetschefen om studiens syfte och frågeställning i 
samband med inbjudan till deltagande i studien. Innan intervjuerna star-
tade informerades också deltagarna om sin uppgift i projektet och vilka 
villkor som gällde för deltagande. De upplystes om att deltagandet var 
frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, vilket 
också benämns samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

Trots att deltagarna informerades om att de kunde avbryta intervjun och 
inte behövde besvara alla frågor, utan att det i så fall inte skulle medföra 
några negativa följder för dem, så kan det finnas en risk att de tillfrågade 
intervjupersonerna kan ha känt sig tvingade att delta. Detta på grund av 
att deras verksamhetschef valde ut intervjupersonerna. Å andra sidan var 
intervjuaren inte bekant med deltagarna eller de arbetsplatser de represen-
terade, vilket skulle kunna ha medfört att de enklare kunde ha avbrutit 
intervjun. Ingen av deltagarna avbröt emellertid intervjun.  

Enligt konfidentialitetskravet ska forskningsmaterial bevaras så att ingen 
obehörig ska kunna ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2011). Allt 
intervjumaterial i denna studie har förvarats på så sätt att ingen obehörig 
kunde få tillgång till uppgifterna. I presentation av data har konfidentiali-
teten beaktats för att det inte ska vara möjligt att identifiera vem av delta-
garna som sagt vad genom att deras namn, arbetsplats, kön etc. inte finns 
redovisade.  
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Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna endast får användas 
för det aktuella forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2011). Data som 
samlats in i denna studie kommer enbart att användas i det specificerade 
studiesyftet.  
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RESULTAT  
Resultatet består av tre huvuddelar: Del 1 illustrerar förändringen över tid 
vid de fem inkluderade röntgenklinikerna. I presentationen har det kvanti-
fierbara resultatet kompletterats med citat från intervjuerna där de inter-
vjuades uppfattning om och upplevelser av förändringen beskrivs. Vidare, 
i del 2 har intervjudata använts för att beskriva de förändrade arbetsupp-
gifterna. Resultaten exemplifieras genom citat om hur förändringen upp-
fattades av medarbetare som var involverade i förändringsprocessen vid de 
fem röntgenklinikerna. Slutligen redovisas i del 3 en fördjupad analys av 
röntgenklinik D i form av en fallstudie.  

 

Del 1. Mätbara förändringar  
Resultaten redovisas under rubrikerna Förändring av totala antalet radio-
logiska undersökningar, Förändring av antal undersökningar fördelat på 
undersökningstyper, Förändring av totala antalet arbetade timmar och 
Förändring av antal arbetade timmar fördelat på personalkategorier. De 
mätbara förändringarna redovisas tillsammans med citat som illustrerar de 
intervjuades uppfattning om förändringen.  
 

Förändring av totala antalet radiologiska undersökningar 
Respektive röntgenkliniks förändring av det totala antalet radiologiska 
undersökningar från mätpunkterna två år före och två, fyra och sex år 
efter digitaliseringen redovisas i figur 8. Totalt för samtliga fem röntgen-
kliniker har det varit en liten ökning av antalet radiologiska undersök-
ningar under den studerade tiden. Resultatet varierar från en minskning 
med 12 % till en ökning med 16 % i jämförelse med två år före digitali-
seringen (figur 8). 
 



MARIANNE SELIM FRÅN ANALOGT TILL DIGITALT – DIGITALISERINGEN AV SVENSK 
RADIOLOGI I ETT PRODUKTIONS- OCH ORGANISATIONSPERSPEKTIV  

50 

Figur 8 Det totala antalet radiologiska undersökningar två år före och två, fyra 
och sex år efter digitaliseringen. 

Utifrån intervjuerna framkom att det också upplevdes som att antalet 
undersökningar hade ökat, beroende på ett snabbare arbetssätt och att allt 
bildmaterial blivit tillgängligt. Några av de intervjuade ansåg att genom-
strömningen hade ökat mycket; “Vi gör mycket fler undersökningar idag 
och bildtagningen är snabbare" (Röntgensjuksköterska), “Antalet under-
sökningar har ökat och det känns som vi arbetar mycket hårdare” (Rönt-
genläkare). 

Förändring av antal undersökningar fördelat på under-
sökningstyper 
I tabell 8 visas den procentuella förändringen av antalet genomförda radi-
ologiska undersökningar, uppdelat på de olika undersökningstyperna, i 
förhållande till totala antalet radiologiska undersökningar. Förändringen 
presenteras för respektive röntgenklinik och undersökningstyp. Undersök-
ningspanoramat har förändrats på samtliga undersökta röntgenkliniker, 
med en förskjutning mot fler DT- och MR-undersökningar (ökning för DT 
med 50-191% och för MR med 31-136%, i förhållande till två år innan 
digitaliseringen). Ett undantag är röntgenklinik B, där en minskning av 
antalet MR-undersökningar redovisades två år efter digitaliseringen. För-
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ändringen avseende de övriga undersökningstyperna varierar för de under-
sökta röntgenklinikerna (tabell 8). 
 

Tabell 8.  Procentuell förändring två, fyra och sex år efter digitaliseringen i jämförelse med 
två år före digitaliseringen, avseende de olika undersökningstyperna och för varje röntgenkli-
nik  

*GI undersökningarna på röntgenklinik D bestod endast av colonundersökningar. 
 

Deltagarna berättade att deras uppfattning var att antalet undersökningar 
har förändrats efter införandet av PACS och även att undersökningstyper-
na har förändrats; “Det har blivit en massa mer DT- och MR-
undersökningar, medan antalet undersökningar för de andra typerna är 
detsamma eller har minskat” (Röntgensjuksköterska). “Undersökningsty-
perna har förändrats mot hur det var tidigare” (Röntgensjuksköterska). 
De intervjuades uppfattning överensstämmer med de kvantitativa data 
som redovisats från röntgenklinikerna. 
 

   
Antal 

utförda 
undersök-
ningar/år 

n 

Procentuell andel av det totala antalet utförda undersökningar 

   
Dator- 

tomografi 
% 

Magnetisk 
resonans-
tomografi 

% 

 
Gastro- 

intestinal 
% 

 
 

Urologisk 
% 

 
 

Ultraljud 
% 

 
 

Lungor 
% 

 
 

Skelett 
% 

Röntgen-
klinik 

A 

Två år före 102062 7,8 % 1,9 % 1,4 % 1,2 % 8,5 % 28 % 34 % 
Två år efter 89557 11 % 2,9 % 0,9 % 2,1 % 6,6 % 24 % 33 % 
Fyra år efter 98615 11 % 2,8 % 0,8 % 1,7 % 7,0 % 20 % 36 % 
Sex år efter 97654 12 % 3,6 % 0,7 % 1,4 % 6,6 % 19 % 36 % 

Röntgen-
klinik 

 B 

Två år före 65415 7,0 % 3,8 % 3,1 % 2,8 % 6,6 % 20 % 38 % 
Två år efter 61548 12 % 3,4 % 3,5 % 2,1 % 7,9 % 22 % 42 % 
Fyra år efter 63149 18 % 5,4 % 3,8 % 1,9 % 8,0 % 20 % 38 % 
Sex år efter 64475 21 % 5 % 3,6 % 1,7 % 7,0 % 20 % 38 % 

Röntgen-
klinik 

 C 

Två år före 87498 10 % 2,8 % 4,1 % 3,0 % 5,0 % 21 % 39 % 
Två år efter 87329 14 % 3,2 % 3,7 % 2,5 % 8,8 % 18 % 40 % 
Fyra år efter 88068 19 % 4,2 % 3,5 % 2,1 % 6,9 % 18 % 34 % 
Sex år efter 99411 22 % 4,5 % 3,3 % 1,8 % 6,3 % 18 % 35 % 

Röntgen-
klinik 

D 

Två år före 139808 9,9 % 2,2 % 0,8 %* 1,6 % 11 % 18 % 49 % 
Två år efter 150740 12 % 3,1 % 0,3 %* 1,0 % 11 % 15 % 49 % 
Fyra år efter 133701 18 % 4,6 % 0,3 %* 1,4 % 8,9 % 14 % 38 % 
Sex år efter 135404 20 % 3,8 % 0,4 %* 1,0 % 9,2 % 13 % 38 % 

Röntgen-
klinik 

 E 
 

Två år före 69316 13 % 2,8 % 5,2 % 2,9 % 8,4 % 24 % 41 % 
Två år efter 78054 19 % 4,7 % 3,0 % 1,9 % 8,8 % 22 % 39 % 
Fyra år efter 79629 21 % 4,9 % 3,1 % 1,7 % 8,6 % 21 % 30 % 
Sex år efter 80177 22 % 5,6 % 2,6 % 1,1 % 9,5 % 20 % 27 % 
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Enligt intervjuerna var anledningen till att röntgenklinik D hade reducerat 
antalet undersökningar, vid fyra- och sexårsuppföljningen, att skelett- och 
lungundersökningar hade minskat på grund av organisatoriska föränd-
ringar; “En del av de så kallade enklare undersökningarna har genomförts 
på andra röntgenkliniker” (Röntgensjuksköterska). För röntgenklinik B 
redovisades en ökning av antalet GI-undersökningar vid samtliga mättill-
fällen efter digitaliseringen och enligt intervjuerna berodde det på ett poli-
tiskt beslut att samtliga GI-undersökningar skulle genomföras vid den 
undersökta röntgenkliniken; “Politikerna bestämde att gastroundersök-
ningarna skulle centraliseras till en röntgenklinik i länet” (Röntgenläkare). 
I det digitala arbetsflödet beskrevs det vara enkelt att förflytta undersök-
ningar för att genomföra dem eller granska dem på en annan röntgenkli-
nik, vilket skett på röntgenklinik B och D. 

Förändring av totala antalet arbetade timmar 
I figur 9 redovisas det totala antalet arbetade timmar för medarbetare vid 
samtliga röntgenkliniker två år före och två, fyra och sex år efter digitali-
seringen. Vid tre av röntgenklinikerna minskade den totala arbetade tiden, 
men resultatet varierar mellan röntgenklinikerna; från en minskning med 
20 % till ökning med 9 % två, fyra och sex år efter digitaliseringen i jäm-
förelse med två år före digitaliseringen (figur 9). 
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Figur 9 Totala antalet arbetade timmar för varje röntgenklinik två år före och två, 
fyra och sex år efter digitaliseringen.  

Uppfattningen var att antalet anställda på röntgenklinikerna hade reduce-
rats efter digitaliseringen men också att antalet genomförda undersök-
ningar inte hade förändrats i samma omfattning; “Du förstår, vi är färre 
personal men vi gör lika många undersökningar som innan digitalisering-
en” (Röntgensjuksköterska). 
 

Förändring av antal arbetade timmar fördelat på perso-
nalkategorier 
I tabell 9 redovisas, fördelat på personalkategorier och röntgenkliniker, 
den procentuella förändringen av antalet arbetade timmar två år före jäm-
fört med två, fyra och sex år efter digitaliseringen i förhållande till totala 
antalet arbetade timmar. I tabell 9 visas att röntgenläkare och röntgen-
sjuksköterskor ökat den procentuella andelen medan sekreterare och un-
dersköterskor minskat antal arbetade timmar i förhållande till totala anta-
let arbetade timmar. Arbetad tid för sekreterare och undersköterskor har 
minskat vid samtliga röntgenkliniker (för sekreterare var minskningen av 
arbetade timmar mellan minus 58 % till minus 29 % och för underskö-
terskor mellan minus 78 % till minus 7 % i förhållande till två år innan 
digitaliseringen). Arbetstiden för röntgensjuksköterskor har ökat, förutom 
vid röntgenklinik A, vid tidpunkten två år efter digitaliseringen (från mi-
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nus 5 till plus 49 % i förhållande till två år innan digitaliseringen). För 
röntgenläkarna har den arbetade tiden varierat mellan mättillfällena och 
mellan de fem röntgenklinikerna (mellan minus 18 och plus 70 % i förhål-
lande till två år innan digitaliseringen) (tabell 9). 

Tabell 9 Fördelning av arbetade timmar för olika personalkategorier på de fem 
röntgenklinikerna två år före samt två, fyra och sex år efter digitaliseringen 

*För röntgenklinik E jämförs ett år före digitaliseringen med två, fyra och sex år efter
**Uppgiften för röntgenläkarnas arbetade timmar fyra år efter digitaliseringen på röntgen-
klinik E kan vara osäker då röntgenkliniken inte har kunnat dubbelkontrollera att ökningen 
av antalet arbetade timmar stämmer. 
***Röntgenklinik C och E har sex år efter digitaliseringen skickat radiologiska undersök-
ningar för diagnostisering vid andra kliniker, vilket kan ha påverkat utfallet av resultatet. 
Röntgenklinik C skickade 6781 undersökningar (cirka 7 % av det totala antalet undersök-
ningar) och röntgenklinik E skickade 18266 undersökningar (cirka 23 % av det totala anta-
let undersökningar). 

Personalen gav exempel på för- och nackdelar med att arbeta på en digita-
liserad röntgenklinik; “Jag tror inte det tar längre tid att arbeta i det digi-
tala, man glömmer allt som tog tid i det analoga” (Röntgensjuksköterska). 

Procentuell andel av det totala antalet arbetade timmar 

Totalt 
arbetade 

timmar/år 
n 

Röntgen 
läkare 

% 

Röntgen 
sjuk-

sköterska 
% 

Sekreterare 
% 

Under-
sköterska 

% 
Röntgen-

klinik 
A 

Två år före 215139 18 % 48 % 14 % 20 % 
Två år efter 177075 23 % 56 % 12 % 8,9 % 
Fyra år efter 200935 21 % 63 % 11 % 4,6 % 
Sex år efter 191006 24 % 59 % 11 % 5,0 % 

Röntgen-
klinik 

 B 

Två år före 102241 23 % 34 % 17 % 26 % 
Två år efter 92846 28 % 44 % 11 % 18 % 
Fyra år efter 98158 29 % 41 % 12 % 18 % 
Sex år efter 87040 28 % 41 % 11 % 20 % 

Röntgen-
klinik 

 C 

Två år före 270725 15 % 37 % 9,1 % 39 % 
Två år efter 266427 16 % 45 % 6,3 % 33 % 
Fyra år efter 274170 18 % 46 % 4,6 % 31 % 
Sex år efter*** 271904 17 % 45 % 4,6 % 33 % 

Röntgen-
klinik 

 D 

Två år före 284889 22 % 35 % 13 % 31 % 
Två år efter 227226 23 % 46 % 8,9 % 21 % 
Fyra år efter 232496 22 % 49 % 6 % 22 % 
Sex år efter 232235 24 % 46 % 7 % 23 % 

Röntgen-
klinik 
 E* 

Två år före 147858 17 % 36 % 20 % 27 % 
Två år efter 158038 16 % 50 % 11 % 23 % 
Fyra år efter 169924 26 %** 35 % 18 % 21 % 
Sex år efter*** 141936 17 % 54 % 12 % 17 % 
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Uppfattningen från de intervjuade var att tiden för att genomföra en 
undersökning och ställa diagnos hade förändrats på olika sätt för röntgen-
läkarna och röntgensjuksköterskorna efter digitaliseringen. Till exempel 
menade röntgenläkare att det nu var möjligt att ställa en bättre diagnos, 
men att det oftast tog längre tid att diktera utlåtande på undersökningen 
på grund av att fler DT och MR utfördes; “DT tar längre tid och tar mer 
kraft att diagnostisera men diagnostiken har blivit bättre” (Röntgenlä-
kare). Dessa undersökningstyper har medfört möjlighet att ställa diagnoser 
som tidigare inte var möjliga med ett analogt arbetssätt. Uppfattningen var 
också att arbetet upplevdes som mer omfattande och krävande efter digi-
taliseringen. Det fanns därför en rädsla för att fler DT- och MR-
undersökningar skulle öka stressen i arbetet för personalen; “Förskräcklig 
resa vi har upplevt. Tidigare tog en undersökning en timme att utföra och 
en minut för att ställa diagnos – idag är det tvärtom” (Röntgenläkare). 
Antalet skelett- och lungundersökningar hade minskat och medfört ett 
förändrat arbetssätt; “Vi har blivit snabbare med att diagnostisera de en-
klare undersökningarna” (Röntgenläkare). I motsats till röntgenläkarnas 
uppfattning att det i det digitala arbetssättet gick fortare, upplevde rönt-
gensjuksköterskor att det tog längre tid att utföra en undersökning: “Ar-
betet med de enklare undersökningarna tar längre tid för röntgensjukskö-
terskan efter digitaliseringen, det är så mycket mer att ta ställning till” 
(Röntgensjuksköterska). Med detta menar röntgensjuksköterskan bland 
annat att bilderna ska kvalitetsgranskas, hängas till rond och dessutom är 
röntgensjuksköterskan ansvarig för patientens omvårdnad. 
 

Förändring av antal radiologiska undersökningar i förhållande 

til l arbetade timmar  
Tidigare forskning har visat att digitalisering av en röntgenavdelning leder 
till att det i medeltal krävs färre arbetade timmar för att utföra en radiolo-
gisk undersökning. En jämförelse visade att antal undersökningar utförda 
per vecka per heltidsanställd varierade mellan de fem röntgenavdelningar-
na före digitaliseringen (tabell 10). Två år efter digitaliseringen hade antal 
undersökningar per vecka ökat vid samtliga röntgenkliniker för att sedan 
minska vid fyra av de fem klinikerna. Samtliga röntgenkliniker uppvisade 
dock en ökning vid sex-årsuppföljningen jämfört med före digitaliseringen. 
En jämförelse mellan två år före digitaliseringen och sex år senare, när det 
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nya arbetssättet förmodades ha stabiliserat sig, visade att det skett en ök-
ning med i medeltal 2,8 radiologiska undersökningar per vecka och hel-
tidsanställd (CI95% 0,3 – 5,4).   

Tabell 10 Skillnader i antal radiologiska undersökningar utförda per 
vecka per heltidsanställd två år före respektive två år, fyra år och sex år 
efter digitalisering på fem svenska röntgenkliniker 

Antal radiologiska undersökningar/vecka/heltidsanställd 

Röntgenklinik A B C D E 

Två år före 
19,0 23,5 12,9 19,6 18,8 

Två år efter 20,2 24,0 13,1 26,5 19,8 

Fyra år efter 
19,6 24,5 12,8 23,0 18,7 

Sex år efter 
20,5 29,6 14,6 23,3 20,0 
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Del 2. Beskrivning av förändringen 
Resultaten redovisas under rubrikerna Förändrade arbetsflöden och ar-
betsuppgifter och 
Upplevda möjligheter efter digitaliseringen. Resultaten från intervjuerna 
exemplifieras genom citat om hur förändringen uppfattades av de medar-
betare som var involverade i förändringsprocessen vid de fem röntgenkli-
nikerna. 

Förändrade arbetsflöden och arbetsuppgifter 
Efter digitaliseringen förändrades arbetsuppgifterna för de olika personal-
kategorierna och som en konsekvens förändrades också det dagliga arbe-
tet. De har även delvis fått förändrade ansvarsområden. Resultaten redo-
visa under rubrikerna Förändringar för röntgenläkare, Förändringar för 
röntgensjuksköterskor och Förändringar för sekreterare och undersköters-
kor.  
 
Uppfattningen var att det har blivit olika förändringar för de olika perso-
nalkategorierna på röntgenklinikerna; “En del uppgifter har kommit till 
och en del har försvunnit. Du måste våga släppa de gamla arbetsuppgif-
terna och ta för dig av de nya” (Röntgensjuksköterska).  
 

Förändringar för röntgenläkare 
Verksamhetsledningen vid en röntgenklinik var redan innan digitalisering-
en av den uppfattningen att röntgenläkarna skulle komma att få den 
största förändringen i det dagliga arbetet; “Jag såg att de största föränd-
ringarna skulle bli för röntgenläkarna, vi såg det innan. All manuell hante-
ring har blivit ersatt av listor och så vidare” (Röntgensjuksköterska). Istäl-
let för att ha en hög med remisser fick röntgenläkarna efter digitalisering-
en läsa remisser i datorn. Likaså använde de datorn vid bedömning av 
bilderna, istället för att bedöma dem på ett filmskåp, vilket de tidigare 
gjort.   
 
Röntgenklinikerna hade olika sätt att lösa sina arbetsuppgifter och nya 
arbetsflöden. I intervjuerna beskrev röntgenläkarna att det förändrade 
arbetssättet fick konsekvenser också för ansvarsfördelningen; “Det är en 
total förändring med mer ansvar för det egna arbetet och att finna arbetet. 



MARIANNE SELIM FRÅN ANALOGT TILL DIGITALT – DIGITALISERINGEN AV SVENSK 
RADIOLOGI I ETT PRODUKTIONS- OCH ORGANISATIONSPERSPEKTIV  

58 

Man blir inte servad av personalen runtomkring längre” (Röntgenläkare). 
Röntgenläkarna var av den uppfattningen att det nya arbetssättet medför-
de att varje röntgenundersökning tog mer tid i anspråk för dem; “Arbets-
flödet för röntgenläkarna har förändrats till att innehålla fler arbetsuppgif-
ter vid jämförelse med innan digitaliseringen” (Röntgenläkare).  

I intervjuerna framhölls att det nya arbetsflödet innebar ett mera samlat 
arbetssätt där färre antal personer nu gjorde arbetsuppgifter som tidigare 
utfördes av flera olika personalkategorier. Vissa arbetsuppgifter genom-
fördes parallellt med att bilderna granskades och svar dikterades; “Det är 
mer komplicerat och fler arbetsuppgifter som tidigare utfördes av flera 
andra personer och/eller kategorier utförs idag i samband med gransk-
ningen av bilderna” (Röntgenläkare). De intervjuade menade därför att 
vissa arbetsuppgifter blivit mer effektiva. Några ansåg att de gjorde mera, 
och andra ifrågasatte om arbetsflödet verkligen hade blivit snabbare. Där-
emot framhölls att röntgenläkarna blivit snabbare i sina bedömningar 
avseende konventionella undersökningar; “Vi, röntgenläkarna, har blivit 
snabbare när det gäller de enklare undersökningarna” (Röntgenläkare). 
Uppfattningen var att arbetsflödet blivit mycket snabbare eftersom all 
information alltid finns tillgänglig i det digitala systemet. 

Att arbeta digitalt innebär att möjligheten till att ställa diagnos och se små 
förändringar har utvecklats, vilket är en fördel för patienterna. En rönt-
genläkare beskrev det som; “Idag får vi mycket mer information i varje 
bild. Det finns stora möjligheter att visualisera även mycket små föränd-
ringar med den information som finns” (Röntgenläkare). 

Efter digitaliseringen kan röntgenläkarna utföra sitt arbete på olika plat-
ser, bara det finns en datoranslutning med RIS och PACS installerat. En-
ligt röntgenläkarna har det inneburit både för- och nackdelar; “Vi kan 
sitta här eller någon annanstans och utföra vårt arbete. Men arbetsflödet 
har förändrats så att vi sitter mer på en plats och har blivit mer isolerade 
än tidigare” (Röntgenläkare). Det digitala arbetsflödet har å andra sidan 
medfört en flexibilitet med var arbetet kan utföras. Det kunde också inne-
bära samarbete över gränser, exempelvis med andra röntgenkliniker. 
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Det digitala arbetsflödet och möjligheterna att nyttja systemen i datorn 
upplevdes både innefatta för- och nackdelar för de som arbetade med de 
olika arbetsuppgifterna. De intervjuade påpekade att det nya digitala sät-
tet att arbeta kan upplevas som stressigt och medföra en känsla av att inte 
hinna bli klar med arbetsuppgifterna; “Med PACS måste du veta när du 
ska sluta, för arbetslistorna tar aldrig slut, annars kan arbetet bli oändligt 
och stressande” (Röntgenläkare). De intervjuade röntgenläkarna framhöll 
också fördelar i sitt dagliga arbete; “Vad som är så fantastiskt med detta 
arbetssätt är att man har total kontroll över hela flödet och arbetslistorna 
som hela tiden fylls på” (Röntgenläkare).  
 
Rondverksamheten och kontakterna med klinikerna har också förändrats 
efter digitaliseringen; “Idag väljs vissa intressanta bilder för att visas på 
ronden. Det är aldrig mer en hel undersökning med många bilder” (Rönt-
genläkare). Röntgenläkarna beskrev att ronderna blivit mer informativa 
och diskussionerna mer konstruktiva. De berättade att den digitala tekni-
ken möjliggör att det tydligare syns vad som visas på bilderna, i och med 
de stora filmdukarna och projektorerna på röntgenkliniken, jämfört med 
de röntgenronder då bilder förevisades på filmskåp. Likaså framkom att 
läkarna kan titta på bilder och diskutera dessa med kollegor, på distans; 
“När en kliniker ringer är det bra att kunna diskutera med varandra sam-
tidigt som vi bägge tittar på bilderna” (Röntgenläkare). Röntgenläkarna 
framhöll i intervjuerna att de inte lika ofta blev störda i sitt arbete av att 
remitterande läkare kom till röntgenkliniken för att tillsammans med 
röntgenläkarna titta på bilder och få hjälp med diagnostisering. Numera 
har klinikerna själva tillgång till bilderna och kan titta på dem och läsa 
utlåtandet; “Tidigare måste klinikerna komma till röntgenkliniken för att 
få bilderna visade” (Röntgenläkare). 

 

Förändringar för röntgensjuksköterskor  
För röntgensjuksköterskorna har arbetet i den digitala arbetsmiljön med-
fört förändringar i det administrativa arbetsflödet med att titta på bilder, 
läsa remiss och utlåtande, se bokningslistor, dokumentera etc. Däremot 
har själva bildtagningen i samband med undersökningen inte förändrats 
nämnvärt. 
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Röntgensjuksköterskornas arbetssätt har förändrats, då arbetsflödet efter 
digitaliseringen styrdes efter remissens gång; markören i datorn indikerar 
vilken arbetsuppgift som pågick; “Datasignalen används som styrning i 
arbetet” (Röntgensjuksköterska). I det nya arbetssättet är det viktigt att; 
“Alla gör på samma sätt och att det är ordning” (Röntgenläkare). Det var 
inte längre olika högar, pärmar etc. som styr flödet; “Tidigare var det 
tysta regler om hur arbetsflödet var organiserat och vad som skulle göras” 
(Röntgensjuksköterska). Det nya arbetssättet innebär att arbetsflödet blev 
tydliggjort och att inget försvann eller missades. 

När röntgenklinikerna digitaliserades genomfördes på ett par av röntgen-
klinikerna analyser av arbetsflödet för att arbetet skulle bli så effektivt 
som möjligt; “Det har blivit så att allt är analyserat i detalj och onödiga 
manuella processer har reducerats. Inget dubbelarbetande längre” (Rönt-
gensjuksköterska). Reducering av dubbelarbete innebär att ingen längre 
behöver kontrollera vad någon annan hade gjort. Inte heller behöver ar-
betsuppgifter repriseras, exempelvis hängning av röntgenbilder. Genom de 
listor som genererats i systemet visades direkt om något hamnat på fel 
ställe eller om en arbetsuppgift inte slutförts. Det ansågs vara viktigt att 
alla gör rätt och på samma sätt; “I det digitala systemet syns det direkt om 
nån inte gör de arbetsuppgifter som dom ska göra. Då blir det stopp” 
(Röntgensjuksköterska). I det digitala systemet kommer inget bort; “All-
ting syns och finns, ingenting försvinner” (Röntgensjuksköterska) och allt 
syns i det digitala; “Flödet är snabbare och allt är synligt. Det är enkelt att 
hitta det som ramlar mellan stolarna” (Röntgensjuksköterska). 

Röntgensjuksköterskorna menade att allt arbete omkring varje undersök-
ning tar längre tid, i jämförelse med det analoga arbetsflödet; ”Det är mer 
komplicerat och fler uppgifter för att genomföra undersökningar idag än 
det var tidigare” (Röntgensjuksköterska). Även dokumentationen i sam-
band med undersökningen är förändrad; “Allt administrativt runt under-
sökningen görs via datorn” (Röntgensjuksköterska).   

Det digitala arbetssättet innebär att röntgensjuksköterskan enkelt kan 
överblicka patientens tidigare undersökningar. I det analoga arbetssättet 
fick de bläddra igenom patientens samtliga papperskopior för att få en 
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översikt över äldre undersökningar och dokumentation; ”Helt annan 
överblick för att se vad för undersökningar patienten gjort” (Röntgensjuk-
sköterska). 
 
Vid två av röntgenklinikerna innebar digitaliseringen, förutom övergången 
till ett digitalt arbetssätt med ny utrustning och teknik, att också lära sig 
att arbeta på en ny avdelning; “Vi flyttade in i nybyggda lokaler med helt 
ny teknik och ny röntgenutrustning” (Röntgensjuksköterska). I samband 
med denna organisationsförändring fick alla personalkategorier delta vid 
flera utbildningstillfällen för att lära sig att utföra det dagliga arbetet. 
 
I motsats till röntgenläkarna upplevde röntgensjuksköterskorna att de 
konventionella undersökningarna tog längre tid att genomföra i jämförelse 
med före digitaliseringen. Det förändrade arbetsflödet innebär att röntgen-
sjuksköterskorna har större ansvar för patienten i samband med patien-
tens besök på röntgenkliniken; “De enklare undersökningarna som skelett 
och lungor kräver mycket mer arbete för röntgensjuksköterskan i den 
digitala arbetsmiljön” (Röntgensjuksköterska).  I intervjuerna framkom 
att efter digitaliseringen ansvarar röntgensjuksköterskan för kvalitets-
granskning, dokumentation, hängning av bilder etc. Digitaliseringen har 
också medfört att bilderna efter undersökningen kan bearbetas så att de 
blir mer informativa för röntgenläkaren inför diagnostiseringen. Röntgen-
sjuksköterskorna är de som ansvarar för denna uppgift; ”Med digitali-
seringen så har du möjligheter att kantförstärka, zooma, ställa in kontrast 
och brus, invertera bilderna etc.” (Röntgensjuksköterska).  
 
Digitaliseringen har medfört bättre bildkvalitet, kontrast och skärpa och 
att exakta inställningsparametrar, för rörspänning och rörladdning, inte är 
lika viktigt i den digitala tekniken. Detta har medfört många färre omtag-
ningar av bilder; ”Numera blir bilderna alltid bra tekniskt, inga komplet-
teringar på grund av fel inställningsparametrar” (Röntgensjuksköterska). 
 
Efter digitaliseringen förändrades rutinerna och arbetssättet så att rönt-
gensjuksköterskan informerar och skickar hem patienten efter att under-
sökningen genomförts och bilderna kvalitetsgranskats av röntgensjukskö-
terskan. Detta innebär att röntgensjuksköterskorna fick utveckla sin kom-
petens så att de granskade bilderna med “en röntgenläkares ögon”; “Ti-
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digt insåg jag att det skulle ställas högre krav på röntgensjuksköterskan att 
bedöma bilderna. Röntgensjuksköterskorna ser ju bildkvaliteten mycket 
bättre i datorn än på film” (Röntgensjuksköterska). I samband med över-
gången till digitalt arbetssätt framfördes farhågor avseende att röntgen-
sjuksköterskan inte skulle klara av att självständigt godkänna bilderna, 
men de intervjuade framhöll att det nya arbetssättet varit framgångsrikt 
och att patienterna inte oftare än tidigare behövde återkomma för kom-
plettering av sina bilder; ”Vi återkallar inte fler patienter med detta arbets-
sätt – det har vi mätt” (Röntgensjuksköterska).  

I intervjuerna framkom att röntgensjuksköterskan upplevdes ha haft de 
mest positiva förändringarna efter digitaliseringen, jämfört med övriga 
personalkategorier: “Röntgensjuksköterskorna har vunnit mest efter digi-
taliseringen” (Röntgensjuksköterska). Detta då röntgensjuksköterskorna 
fått helt förändrat arbetssätt och självständigt ansvarar för hela processen 
med patienten och med att genomföra och kvalitetsgranska bilderna. 

Förändringar för sekreterare och undersköterskor 
Digitaliseringen har medfört att sekreterare och undersköterskor delvis 
fått samma arbetsuppgifter. Detta kunde leda till konkurrens om de ar-
betsuppgifter som återstod då gruppernas traditionella arbetsuppgifter 
försvunnit eller förändrats; “Det har blivit som en kamp för några grupper 
att bli ansvariga för de arbetsuppgifter som finns kvar och att bli ansvarig 
för några av de nya arbetsuppgifterna som uppstått i samband med digita-
liseringen” (Sekreterare).  

I intervjuerna beskrevs att sjukhusledningen såg möjligheter till personal-
reduktioner i samband med digitaliseringen eftersom flera av sekreterarnas 
och undersköterskornas traditionella arbetsuppgifter med automatik 
skulle komma att utföras av datorn. Därför reducerades personalen på ett 
par av röntgenklinikerna i samband med digitaliseringen; ”Besparingar 
skulle ske genom att reducera tio stycken undersköterskor och personal 
som arbetade i arkivet” (Röntgensjuksköterska). 
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En del sekreterare berördes dock inte särskilt mycket. De hade sedan tidi-
gare skrivit svaren och anamneserna i RIS. För andra sekreterare reduce-
rades arbetsuppgifterna eftersom många röntgenläkare efter digitalisering-
en själva skrev sina diktat, använde direkt diktering eller förprogramme-
rade svarsalternativ; ”Hos oss skriver inte sekreterarna mycket, det gör 
röntgenläkarna själva, de använder även direkt diktering” (Sekreterare). 
 
I intervjuerna framkom att undersköterskans patientarbete minskat avse-
värt i och med att patienterna, med det nya arbetssättet, inte behöver 
vänta så länge på röntgenkliniken; “Det är väl undersköterskorna som fått 
mest negativa förändringar för dom är inte med på undersökningsrummen 
längre, de sysslar mer med omkringverksamhet och är placerade i akut-
korridoren” (Sekreterare). Anledningen till detta beskrevs vara att rönt-
gensjuksköterskan numera kvalitetsgranskade och godkände bilderna 
varefter patienterna kunde lämna röntgenkliniken. I det analoga arbetssät-
tet fick röntgensjuksköterskan vänta på att en röntgenläkare skulle be-
döma bildkvaliteten innan undersköterskan kunde ombesörja att patienten 
lämnade röntgenkliniken.  
 
För sekreteraren och undersköterskan har möjligheterna till nya arbets-
uppgifter efter digitaliseringen varierat mellan de fem röntgenklinikerna 
Administrativa uppgifter, såsom att bränna CD skivor, skriva ut bilder, 
skicka bilder och svar till andra röntgenkliniker, kontrollera listor, arran-
gera skyltningar, läsa in remisser, arbeta med tidsbeställning, arbeta i re-
ceptionen etc. har utvecklats för de båda yrkeskategorierna; “Vi försöker 
komma in i receptionen och tidsbeställningen och vi har fått många roli-
gare och förändrade arbetsuppgifter” (Sekreterare).  
 
Digitaliseringen innebar en positiv förändring av arbetsmiljön för den 
personal som tidigare arbetade i röntgenarkivet i och med att filmhante-
ring inte längre var nödvändig och därigenom försvann många tunga lyft 
och transporterande av film samt letande efter bilder och remissvar; “En 
stor fördel är att arkivet har försvunnit. Miljöerna med högt ljud och 
mycket spring har försvunnit” (Sekreterare), “Ergonomin för personalen 
är mycket bättre i en digital arbetsmiljö” (Röntgensjuksköterska).   
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Upplevda möjligheter efter digitaliseringen  
Röntgenklinikernas arbetsflöde har förändrats mycket i och med att per-
sonalen arbetar med datorer istället för med papper. Den stora föränd-
ringen är att allt finns tillgängligt i datorn; “Undersökningarna finns till-
gängliga hela tiden och överallt och med bara ett tryck på knappen så har 
jag all information jag behöver” (Röntgensjuksköterska). De intervjuade 
beskrev i positiva ordalag tillgängligheten till all historisk information om 
patienterna. Denna möjlighet ansågs vara viktigt då personalen kunde 
jämföra samtliga undersökningsresultat; ”Ingen doktor springer längre 
omkring med filmen i fickan” (Sekreterare). Röntgenläkarna behövde inte 
heller invänta att bilderna returnerades från remittenterna efter utlåning 
innan de kunde diktera undersökningsresultaten. 

De intervjuade ansåg att, förutom den ökade tillgängligheten till alla bil-
der, så hade högre kvalitet och möjligheten till exakta mått (automatisk 
kalibrering) förbättrat preciseringen i röntgensvaren; “Med utvecklingen 
av alla system så har vi nu alltid exakta mätningar och inga uppskattning-
ar. Digitaliseringen innebar mer exakta mått av hur stor stenen, strikturen, 
stenosen är etc.” (Röntgenläkare).   

Deltagarna beskrev att arbetet i PACS erbjuder nya möjligheter att visa 
alla bilder och serier på ett enkelt sätt. Tidigare var det inte genomförbart 
att bedöma lika många bilder, eller bildserier, vid diagnostisering; 
”MDCT och andra tekniker ger i dagsläget mycket mer information. Det 
medför också möjligheter att reformatera bilderna på ett sånt sätt som inte 
var möjligt tidigare i det analoga arbetssättet. Det ger även mer detaljerad 
information och förhoppningsvis bättre diagnos när man kan titta på alla 
bilderna, serier och stackar på ett enkelt sätt” (Röntgenläkare).  

Deltagarna åsikt var att digitaliseringen möjliggjort ett förändrat arbets-
sätt för personalen. Arbetslistorna som kan genereras i det digitala arbets-
flödet innebar möjligheter att planera och administrera arbetet allt efter 
den egna röntgenklinikens önskemål om arbetsflödets utformning; ”Akut-
listan och andra arbetslistor i systemet ger dig möjligheter att planera ar-
betet enklare, speciellt under jourtid” (Röntgensjuksköterska).  
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Deltagarna slog fast att effekterna för kliniker och patienter förändrats 
efter digitaliseringen, då tillgången till bilder och svar är mycket enklare i 
det digitala systemet. Några av de intervjuade personerna spekulerade 
t.o.m. om att det kanske var remittenterna och patienterna som fått flest 
förmåner av det digitala arbetssättet, och inte röntgenkliniken; “Det 
kanske är så att det är våra remittenter som är de största vinnarna, men vi 
är ju deras serviceorgan” (Röntgensjuksköterska). Det framkom att digita-
liseringen hade medfört möjligheter för vissa radiologiska modaliteter att 
utvecklas, framförallt för DT- och MR-undersökningar, vilket kunde 
gynna patienterna; “Med dagens radiologiska undersökningar behöver 
inte patienterna besöka röntgenkliniken så många gånger. Det kan räcka 
med bara en DT eller MR” (Röntgenläkare). Digitaliseringen beskrevs 
också ha inneburit möjligheter att utföra undersökningarna enklare och 
snabbare för patienterna, i jämförelse med de undersökningstyper som 
tidigare använts; “Idag är det mer vanligt med äldre patienter med kom-
plicerade symptom och diagnoser. För dessa patienter är det möjligt att 
genomföra undersökningar och behandlingar på ett enkelt sätt. Detta var 
inte möjligt tidigare” (Röntgenläkare).  
 
I samband med att röntgenkliniken digitaliserades framkom det från några 
av de remitterande klinikerna som samarbetade mycket med röntgenklini-
ken att de inte hade känt sig delaktiga eller inte varit aktiva och medverkat 
i digitaliseringsprocessen; “Röntgen digitaliserar och då måste vi bara följa 
efter” (Röntgensjuksköterska). Detta medförde en del frustration hos 
några av de remitterande klinikerna i samband med utvecklingen och 
övergången till det digitala arbetssättet. 
 
I efterdyningarna av digitaliseringen skedde förändringar i och med att fler 
telekonferenser genomfördes, där patienternas situation och behandlings-
möjligheter diskuteras mellan flera kliniker från olika sjukhus med spe-
cialistkunskaper; “Vi har minskat på ronderna med klinikerna inte pga. 
digitaliseringen mer att de inte är så nödvändiga längre. Det har blivit fler 
konferenser istället mellan sjukhusen och med fler specialister” (Röntgen-
läkare). 
 
Flera av de intervjuade framhöll en stor fördel för miljön efter digitali-
seringen då all kemikaliehantering vid framkallningsprocessen av den ana-
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loga röntgenfilmen försvann. Därmed var röntgenklinikerna efter digitali-
seringen inte längre en av de största “miljöbovarna”; “Det är perfekt att 
all hantering med kemikalierna har försvunnit” (Röntgensjuksköterska).  

Samtliga intervjuade var överens om att fördelarna övervägde nackdelarna 
med det digitala arbetsflödet. Ingen vill återvända till det analoga arbets-
sättet. Alla intervjuade fastslog; “Ingen vill gå tillbaka och arbeta ana-
logt”.  
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Del 3. Fallstudie – röntgenklinik D  
Röntgenklinik D visade ett resultat avseende antal genomförda radiolo-
giska undersökningar och arbetade timmar efter digitaliseringen som av-
vek från de övriga röntgenklinikernas utfall (se figur 8 och 9 samt tabell 8 
och 9). Röntgenkliniken hade i stort haft ett oförändrat antal genomförda 
undersökningar trots att en del av de polikliniska skelett- och lungunder-
sökningarna fyra och sex år efter digitaliseringen genomförts och bedömts 
på en extern röntgenklinik (c:a 23000 respektive 24000 undersökningar 
fyra och sex år efter digitaliseringen). Under samma tidsperiod har antalet 
arbetade timmar minskat med mellan 18 och 20 %. Således blev det in-
tressant att göra en fördjupad undersökning på röntgenklinik D för att få 
ta del av hur de genomfört och följt upp digitaliseringen. 
 
Med syfte att försöka förstå mekanismerna bakom fynden genomfördes 
därför en fördjupad intervju om hur digitaliseringen genomförts och hur 
genomförandet följts upp vid kliniken. Resultatet från den fördjupade 
analysen presenteras här utifrån de fyra kärnområden som framkommit i 
den kvalitativa analysen. Resultaten kompletteras med citat från intervju-
erna och i förekommande fall knyts Bramson och Bramsons (2005) och 
Kotter och Cohens (2002) teorier till röntgenklinikens sätt att genomföra 
sin digitalisering. Frågeställningarna vid den fördjupade analysen var: Hur 
genomfördes digitaliseringen? Hur har uppföljningen vad avser arbetsflö-
den, genomförandet och förändringar i detalj genomförts efter digitali-
seringen?  

 

Resultat från den fördjupade intervjun 
Vid analysen av intervjun framkom att fyra kärnområden; Förändring av 
inställning och uppfattning, Genomförande med Big Bang, Standardise-
ring av arbetsflödet och processerna och Ledningsgruppen styrde ansågs 
vara de viktigaste områdena för förändringen och för den fortsatta ut-
vecklingen av verksamheten.  
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Förändring av inställning och uppfattning  
De intervjuade förklarade att under planeringsprocessen inför digitali-
seringen hölls många möten angående digitaliseringen med all involverad 
personal, med syfte att få till stånd en förändring i inställning och uppfatt-
ning. Informationen på röntgenkliniken kommunicerades på många olika 
sätt för att nå samtliga involverade i personalgruppen; “Möten, möten och 
möten”. Information förmedlades genom interna flöden såsom e-mail, 
skriftliga instruktioner etc. för att snabbt och enhetligt nå ut med inform-
ation om digitaliseringen och hur arbetet skulle genomföras till samtliga 
personalkategorier. Det ansågs också vara viktigt att personalens rädslor 
och farhågor inför digitaliseringen fick lov att diskuteras, för att få moti-
vation och en gemensam bild av hur arbetet skulle komma att se ut. Ut-
rymme för detta gavs vid möten. På röntgenkliniken hade funderingar som 
personalen hade, inte lämnats utan följts upp av bland annat superanvän-
darna (anställda av röntgenkliniken och ansvariga för arbetet och utbild-
ningen med PACS). Både information och diskussion är i linje med det 
som Bramson och Bramson (2005) framhåller som framgångsfaktorer. De 
menar att för att en förändring ska kunna bli framgångsrik måste tydlig 
information med värderingar och synpunkter diskuteras, annars kan per-
sonalen bli tveksam till att lämna det gamla vana och trygga. Att kommu-
nicera sitt budskap samt lyssna på medarbetarnas synpunkter för att 
kunna förankra en ny inställning i personalgruppen är också enligt Kotter 
och Cohen (2002) viktigt för att en förändring skall lyckas. 

För att få personalen att bli motiverad att lämna de gamla, trygga och 
invanda rutinerna kan en utmaning erbjudas (Bramson & Bramson, 2005) 
och för röntgenklinik D kan det ha varit att få helt förändrade arbetsupp-
gifter i en helt ny arbetsmiljö och med bättre kvalitet på undersökningar-
na.  

På röntgenkliniken diskuterade ledningsgruppen, där bland annat avdel-
ningschefer och en representant från superanvändarna ingick, arbetsflö-
den, uppbyggnaden och strukturen på verksamheten och hur den skulle 
styras upp. Därefter informerade, demonstrerade och diskuterade avdel-
ningschefer, och framförallt superanvändarna digitaliseringen med de som 
skulle komma att beröras i sitt dagliga arbete. Bramson och Bramson 
(2005) och Kotter och Cohen (2002) menar att adekvat och enhetlig in-
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formation behövs för att det dagliga arbetet skall kunna genomföras. På 
liknande sätt har superanvändarna hela tiden följt upp och återkopplat till 
personalen för att få alla att arbeta på liknande sätt, så att bland annat 
onödiga stopp kunde undvikas; “Dom gick igenom allt och förklarade och 
förklarade”. Genom superanvändarna har ledningsgruppen haft en grupp 
som förutom att informera om aktuella förändringar till respektive per-
sonalgrupp också återkopplat synpunkter, förslag etc. tillbaka till led-
ningsgruppen. Superanvändarna kan därigenom ses som Bramson och 
Bramson (2005) beskriver som ”företrädare” eller ”supportergrupp”, en 
etablerad och respekterad grupp som var positiv till digitaliseringen. Supe-
ranvändarna på röntgenkliniken har kontinuerligt arbetat ”på golvet” 
med medarbetarna och följt upp och kommunicerat digitaliseringen på 
olika nivåer i organisationen.   
 
 

Genomförande med “Big Bang” 
De intervjuade påpekade att ett av de viktigaste besluten under över-
gången till digitalt arbetsflöde var det som gick under namnet “Big Bang”. 
Med detta avsågs att förändringen från analogt till digitalt arbetsflöde 
skedde under en kort tid; “Det viktigaste var att digitaliseringen skedde 
under en natt, och att vi flyttade till en helt nybyggd röntgenklinik med ny 
teknik”. Både arkitekturen på röntgenkliniken, utrustningen, metoder och 
arbetsflöden för att titta på bilderna och ställa diagnos förändrades i sam-
band med digitaliseringen för hela personalgruppen. Varken Bramson och 
Bramson (2005) eller Kotter och Cohen (2002) har uttalat sig om eller 
diskuterar betydelsen av om förändringsprocessen ägt rum under kort eller 
längre tid men i intervjuerna framfördes snabbheten i förändringen som en 
framgångsfaktor.  
 

Standardisering av arbetsflödet och processerna 
Kärnan i digitaliseringen var, enligt de intervjuade, att hela arbetsflödet 
med patienterna och listorna i det dagliga arbetet var organiserat så att 
arbetet måste ske enligt rutiner och att; “I detta digitala system är det 
uppenbart om någon inte gör det dom ska. Kedjan bryts och flödet stop-
pas…” Även om arbetssättet uppenbart förändrades över en natt, så var 



MARIANNE SELIM FRÅN ANALOGT TILL DIGITALT – DIGITALISERINGEN AV SVENSK 
RADIOLOGI I ETT PRODUKTIONS- OCH ORGANISATIONSPERSPEKTIV  

70 

förändringen inte slut med det. Förändringsarbetet beskrevs som oavbrutet 
och utvecklande; “Vi förändrar och utvecklar ständigt våra arbetsflöden”. 
Det var emellertid inte individerna i arbetsgruppen som bestämde rutiner-
na utan dessa föreslogs av arbetsgruppen och beslutades sedan av ledning-
en; “Ledningen bestämmer rutinerna och så vidare”. Ledningens strategi 
var tydlig när det gäller hur arbetsflödet skulle utformas för alla personal-
kategorier. Ledningen identifierade, analyserade ett “bästa sätt att arbeta” 
och informerade att arbetsrutinerna måste följas. Det fanns inga varianter. 
Var du än befann dig på röntgenkliniken så var det samma arbetsrutiner 
med tillgång till information, identifiering av var patienten var i det digi-
tala systemet, hur undersökningen genomfördes, hur undersökningarna 
skickades till rond etc.; “Personalen kan enkelt förflytta sig mellan de 
olika arbetsplatserna och arbetsuppgifterna på röntgenkliniken”, “Det är 
enklare att arbeta digitalt och med standardiserade instruktioner”. Tidi-
gare var det en analog signal som styrde arbetsflödet. Papperslappar i 
olika färger indikerade nästa aktivitet för patienterna eller arbetet. Pap-
persdokument som placerats på olika platser och på olika sätt indikerade 
också nästa steg i arbetsflödet; “Tidigare var det otydliga regler som styr-
de vad som skulle göras och när”. Klara och tydliga rutiner och tydligt 
definierade arbetsuppgifter har identifierats vara en framgångsfaktor för 
att lyckas med en förändring (Bramson & Bramson, 2005). Röntgenklini-
ken och ledningen hade prioriterat att ha rutiner och riktlinjer för perso-
nalen att förhålla sig till redan vid starten av digitaliseringen.  

Intervjupersonerna beskrev också vikten av att vara väl förberedda inför 
digitaliseringen. För att personalgrupperna skulle arbeta på ett enhetligt 
sätt informerade superanvändarna regelbundet på möten om det bästa och 
mest praktiska sättet att arbeta i det digitala flödet; “Superanvändarna 
informerade om hur man kunde nå ett snabbare arbetsflöde på ett enkelt 
sätt”. I och med de många informationsträffarna kunde förändringar i 
arbetsflöden och farhågor i det dagliga arbetet hela tiden diskuteras. In-
formation gavs om hur och varför arbetsuppgifterna skulle göras på ett 
speciellt sätt, för att personalen skulle känna sig informerad och för att det 
inte skulle finnas några otydligheter. Att som medarbetare bli informerad 
om vad som var beslutat och vad som var på gång, och att alla fick samma 
och liknande information ansågs viktigt; “Det här med kollen och raka 
besked är viktigt.”  Bramson och Bramson (2005) menar att diskussioner 
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behövs för att medarbetarna skall kunna få en vision av hur arbetsrutiner 
och arbetsflöden kommer att utvecklas samt hur förändringen kommer att 
bli för just den egna personalkategorin. 
 
För att kunna bli framgångsrik, menar Kotter och Cohen (2002) att kon-
tinuerlig utbildning skall ges så att medarbetarna ska kunna känna att de 
styr över sina arbetsuppgifter och upplever trygghet i de dagliga arbetsru-
tinerna. Extra utbildningsinsatser har genomförts på röntgenkliniken om 
personalen haft behov därav och inför nya uppdateringar, versioner etc. 
har samtliga i personalen fått en eller flera utbildningstillfällen, i enlighet 
med Kotter och Cohens identifierade framgångsfaktorer. På röntgenklini-
ken har utbildning, uppföljning och träning hela tiden följts upp så att 
personalen kände sig trygga i sina nya och förändrade arbetsuppgifter. 
Enligt Bramson och Bramson (2005) är det inte alltid tillräckligt med en 
enda utbildningsgenomgång för att kunna arbeta effektivt och rationellt i 
ett nytt arbetssätt, varför röntgenklinikens upplägg av utbildningsinsatser 
kan ses som gynnsamt för en lyckad förändring. 
 

Ledningsgruppen styrde 
Ledningsgruppen på röntgenkliniken styrde och var tydliga i sitt ledarskap 
och var de som ytterst ansvarade för hela digitaliseringen. Ledningsgrup-
pen bestod av representanter för de personalkategorier som var anställda 
på röntgenkliniken. Ledningen hade satt klara mål men behövde inte ha 
kunskap om alla detaljer i det praktiska arbetet. I denna fördjupade studie 
framkom att röntgenkliniken satsade på en tydlig ledningsgrupp med dele-
gerat ansvar till medarbetarna. De som ingick i ledningsgruppen förmed-
lade information, instruktioner etc. vidare till personalen så att samtliga 
blev informerade. Kotter och Cohen (2002) menar att för att bli fram-
gångsrikt ska ett ledningsteam sättas samman så att det kan leda och styra 
verksamheten mot de mål som bestämts. Kotter och Cohen menar också 
att ledningsteamet är en grupp som ska vara väletablerad, arbeta som ett 
lag och vara respekterad av medarbetarna. Gruppen måste också vara 
sammansatt av personer som vill vara med och leda förändringen mot 
gemensamma mål, ha inflytande och förtroende, trovärdighet samt vara 
experter inom området. Ledningsgruppens sammansättning och sätt att 
arbeta på röntgenkliniken överensstämmer med Kotter och Cohens syn på 
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hur ledningsgruppen skall vara sammansatt och agera i en organisations-
förändring. 

Informationen till personalen skedde i en förutbestämd ordning så att den 
inte skulle komma från flera olika källor och därmed undvika att den blev 
otydlig. Trots att de som styrde hade kontroll förmedlade de att de hade 
förtroende för personalens agerande i den individuella situationen. De 
förklarade att improvisation i arbetet fortfarande tilläts vara en del trots 
det standardiserade arbetet; “Vi vet inte alltid hur allting utvecklar sig. I 
vårt standardiserade sätt att arbeta behöver vi inte kunna allting. En del 
händer och löses spontant och det är ok”. 

Sammanfattande kommentarer  
Vid summering av resultaten i fallstudien i ljuset av Bramson och Bramson 
(2005) perspektiv och Kotter och Cohens (2002) framgångsfaktorer som 
tillämpats vid genomförandet av digitaliseringen på röntgenklinik D, 
framkom följande tema: information, superanvändare, utbildning, tydliga 
arbetsflöden och rutiner, personalens behov och motivation och tydligt 
ledarskap något som genomsyrat förändringsprocessen.  

Information, personalens behov och motivation samt ett tydligt ledarskap 
påpekas som betydelsefulla i förändringsprocessen och dessa teman finns 
beskrivna inom samtliga av de fyra perspektiv som Bramson och Bramson 
(2005) menar måste tas i beaktande vid en organisationsförändring. Rönt-
genklinikens superanvändarfunktion kan liknas vid det som i det struktu-
rella och politiska perspektivet benämns förespråkare och supportergrupp. 
Utveckling av arbetsflöden och tydliga rutiner återfinns i HR- och det 
politiska perspektivet. Utbildning av personalen är förankrat i HR per-
spektivet hos Bramson och Bramson. Det kulturella perspektivet finns 
representerat på olika sätt och kan betraktas som övergripande och ingår 
med delar av utbildning, träning och lärandemiljö, bättre kvalitet, perso-
nalens motivation, samsyn, upplärning, uppföljning, ny kunskap och in-
formation om varför förändringen genomfördes etc.  

När resultatet studeras i ljuset av Kotter och Cohens (2002) framgångsfak-
torer är det möjligt att identifiera att röntgenkliniken i sin digitalisering 
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tagit i anspråk följande av de faktorer som dessa beskrivit; Personalens 
behov och motivation för att genomföra förändringen, Ledningsgruppens 
sammansättning och uppgift, Utveckla och förmedla vision och strategi 
samt lyssna, Genom inflytande och utbildning skapa kontroll hos persona-
len, Skapa möjlighet för förändring och utveckling av medarbetarna samt 
Förankring den nya inställningen. Däremot har inte framgångsfaktorn; 
Uppmärksamma framgångar under vägen framkommit i den fördjupade 
analysen av intervjuerna på röntgenklinik D. Denna framgångsfaktor in-
nebär vikten av att uppmärksamma vinster, förändringar eller framsteg 
efter vägen. 
 
De olika perspektiven, framgångsfaktorerna etc. är inte isolerade företeel-
ser utan är vid olika tillfällen länkade till varandra och på olika sätt. Det 
finns inga vattentäta skott mellan perspektiv och framgångsfaktor eller 
avseende innehåll i de olika perspektiven. En organisationsförändring 
kräver att alla perspektiven tas i beaktande och vid röntgenklinik D tycks 
detta ha gjorts. När Kotter och Cohens (2002), framgångsfaktorer kombi-
neras med Bramson och Bramson (2005), fyra perspektiv blir det en enhet-
lig och integrerad design som svarar mot behoven vid en förändring, se 
tabell 11.  
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Tabell 11 Sammanställning av identifierade teman som återfinns i flera av kärnom-
rådena avseende röntgenklinik D och de av Bramson och Bramson (2005) per-
spektiv och Kotter och Cohens (2002) framgångsfaktorer som har använts i sam-
band med digitaliseringsprocessen 

Informat-
ion 

Superan-
vändare 

Utbild-
ning 

Tydliga 
arbetsflöden 
och rutiner 

Personalens 
behov och 
motivation 

Tydligt 
ledar-
skap 

Bram-
son och 
Bram-
sons 
(2005) 
perspek-
tiv 

Strukturellt 
perspektiv X X X X 

HR 
perspektiv X X X X X 

Politiskt per-
spektiv X X X X X 

Kulturellt 
perspektiv X X X X X X 

Kotter 
och Co-
hens 
(2002) 
framgångs
faktorer 

1 Motivation 
för att för-
ändringen är 
viktig 

X X X X 

2 Ett vägle-
dande team X X 

3 Utveckla 
vision och 
strategi 

X X X X 

4 Förmedla 
vision, stra-
tegi och 
lyssna 

X X X X 

5 Ge infly-
tande och 
utbildning 

X X X X 

6 Upp-
märksamma 
framgångar 
efter vägen 
7 Skapa 
möjlighet för 
förändring, 
utveckla 
medarbetar-
na 

X X 

8 Förankra 
den nya 
inställningen 

X X X 
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DISKUSSION 

I föreliggande studie har fokus varit på förändringar i antalet radiologiska 
undersökningar, antal arbetade timmar och förändrade arbetsuppgifter 
efter digitaliseringen på fem svenska röntgenkliniker, samt på hur föränd-
ringen upplevts av nyckelpersoner bland personalen. Givetvis kan sådana 
uppfattningar även påverkas av andra förändringar än digitaliseringen i 
sig, t.ex. samtidiga reduceringar på sjukhuset, ledningens strategier och 
förändrad personalsammansättning (Bramson & Bramson, 2005). Föru-
tom digitaliseringen påverkas givetvis röntgenklinikens resultat också av 
politiska beslut, resurser på röntgenkliniken, typ av sjukhus och röntgen-
klinik, typ av patienter, gammal eller ny utrustning på röntgenkliniken etc. 
I denna uppsats gjordes inga försök att identifiera eller kontrollera för 
sådana variabler. För att kunna bedöma studiens trovärdighet om vad som 
hänt finns beskrivet hur digitaliseringen gick till, omorganisationen etc., 
där författaren så noggrant som möjligt beskrivit sådan kontext som 
skulle kunna ha påverkat resultatet. Eventuella händelser som inträffat 
mellan de undersökta åren har emellertid inte kontrollerats på röntgenkli-
nikerna. 
 
I diskussionen kommer först metoden i uppsatsen att diskuteras och däref-
ter diskuteras resultaten. 
 

Metoddiskussion 

Design 
För att undersöka hur antalet radiologiska undersökningar och arbetade 
timmar förändrats efter digitaliseringen har kvantitativa data samlats in. 
Att använda kvantitativa data för att illustrera förändringar är väletable-
rat inom medicinsk forskning (SKL, 2005). Å andra sidan; att enbart 
samla in kvantitativa data inom ett område har tillkortakommande när 
det gäller att förklara varför siffrorna är som de är (Creswell, 2014; Tedd-
lie & Tashakori, 2008). Därför genomfördes inom ramen för föreliggande 
uppsats även kvalitativa intervjustudier. Kvalitativa metoder gör det möj-
ligt att undersöka attityder, åsikter, samspel och processer och kan därför 
tillföra en förståelse av det undersökta (Patton, 2002; Polit & Beck, 2010).  
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I denna uppsats dras nytta av de kompletterande resultaten snarare än att 
ställa resultaten mot varandra, då studien fokuserar på olika frågeställ-
ningar med de olika metoderna och utifrån röntgenklinikens digitalisering. 
Heale och Forbes (2013) och Williamson (2005) har beskrivit de olika 
slutsatser som en studie med flera metoder kan leda till. Om resultaten 
leder till samma slutsats höjs validiteten. Om resultaten relaterar till olika 
delar av fenomenet men kompletterar varandra och används för att jäm-
föra de olika resultaten så illustrerar detta de olika fenomenens aspekter. 
Enligt Cresswell (2014) ger en sådan design möjligheter att bättre förstå de 
fenomen som studeras, än om enbart en kvalitativ eller kvantitativ studie 
hade genomförts. Slutligen genomfördes en fördjupad analys av ett fram-
gångsrikt genomförande av digitaliseringsprocessen på röntgenklinik D, 
för att få ett ytterligare perspektiv på digitaliseringen (Polit & Beck, 
2010). 

Kvantitativ metod 
De röntgenkliniker som ingick i denna uppsats valdes strategiskt ut med 
utgångspunkt i att de var universitets- eller länssjukhus. Tidpunkten för 
digitaliseringen togs också under övervägande. Slutligen valdes röntgen-
klinikerna utifrån att de hade liknande digitala system (RIS och PACS). De 
inkluderade röntgenklinikerna digitaliserades mellan 1997 och 2004, vil-
ket innebar att datainsamlingen genomfördes vid olika tidsintervall i för-
hållande till de övriga röntgenklinikerna, men internt med samma intervall 
(två år före och två, fyra och sex år efter digitaliseringen). Datainsamling-
en har därför pågått under lång tid. Den första datainsamlingen skedde 
1995 för röntgenklinik A, och den sista avslutades 2010 för röntgenklinik 
E. Data samlades in till och med sex år efter digitaliseringen (2003, 2006, 
2007, 2008 och 2010). Information om studien som denna uppsats bygger 
på gavs skriftligt till verksamhetsledningen vid respektive röntgenklinik i 
samband med att verksamhetschefen tillfrågades om röntgenkliniken ville 
delta i studien. 

Sjukhusens administrativa system, från vilka det kvantitativa materialet 
för denna studie hämtades, har haft varierande struktur; det fanns inget 
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standardiserat system eller regler om hur data skulle samlas in och sorteras 
hos de inkluderade röntgenklinikerna. Data från radiologiska undersök-
ningar och arbetade timmar har därför varierat, vilket kan påverka validi-
teten negativt. Att så skulle kunde vara fallet var inte känt när data bör-
jade samlas in till denna studie. Om det funnits kännedom om detta hade 
kanske ett annat förfarande för datainsamlingen föredragits.  
 
Första datainsamlingen utgörs av data från tidpunkten två år före digitali-
seringen, för att undvika påverkan av förberedelser såsom utbildning, 
ombyggnation etc. inför och i samband med starten av digitaliseringen. 
Nästa tidpunkt för datainsamling, den första efter genomförd digitali-
sering, gjordes två år efter, på grund av antagandet att det kan ta olika 
lång tid att komma i fas efter introduktionen av förändringen, upplärning 
och de eventuella problem, ”barnsjukdomar” som kan uppstå vid en för-
ändring (rheumatology network, 2004; getSurrey, 2006; Vattamthanam, 
2006). Datainsamlingen fyra och sex år efter digitaliseringen gjordes för 
att möjliggöra jämförelser då produktionen antogs ha stabiliserats efter 
dessa tidpunkter.   
 
Vid analysen och presentationen av resultatet för röntgenklinikerna valdes 
att endast använda det totala antalet undersökningar och timmar samt de 
procentuella förändringarna för undersökningstyper och personalkatego-
rier i jämförelse med två år innan digitaliseringen för den egna röntgenkli-
niken och i förhållande till totala antalet arbetade timmar. Detta val gjor-
des på grund av de skilda redovisningssystem som fanns vid de olika klini-
kerna vid tiden för insamling av data.  
 
I denna studie är materialet beskrivet i absoluta tal och med deskriptiv 
statistik (procent), så att läsaren kan bilda sig en uppfattning om utveckl-
ingen över tid för antalet undersökningar och arbetade timmar. Insamlad 
data används inte heller för att bevisa eller motbevisa en hypotes utan ses 
som indikation över vad som hänt med de olika variabler för vilka data 
samlats in (Altman, 1991). 
 
Uppgiften om röntgenläkarnas arbetade tid fyra år efter digitaliseringen på 
röntgenklinik E är osäker då det inte går att via sjukhusets personaladmi-
nistrativa system kontrollera att den stämmer. Det faktum att data för 
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antalet arbetade timmar ”bara försvunnit” två år före digitaliseringen på 
röntgenklinik E, likasom att enbart colonundersökningar fanns sorterade 
bland GI-undersökningarna för röntgenklinik D är häpnadsväckande i 
denna digitaliserade värld. Man kan fråga sig hur produktionssiffror bara 
kan försvinna?  

Röntgenklinik C och E har sex år efter digitaliseringen börjat skicka bilder 
för diagnostisering vid andra instanser, vilket kan ha påverkat utfallet av 
resultatet. Således skickade röntgenklinik C 6781 undersökningar (c:a 7 % 
av det totala antalet undersökningar) och röntgenklinik E 18266 under-
sökningar (c:a 23 % av det totala antalet undersökningar) sex år efter 
digitaliseringen. Röntgenläkarnas arbetade timmar vid dessa röntgenklini-
ker, sex år efter digitaliseringen, bör därför relateras till antal genomförda 
undersökningar.  

När de eventuella missförhållandena i redovisningen från röntgenkliniker-
na upptäcktes så valdes att ändå fortsätta redovisningen av resultatet i 
enlighet med de ursprungliga planerna. Detta med tanke på att materialet 
redovisas per röntgenklinik och inte gemensamt för de fem röntgenklini-
kerna; påverkan blir därför internt för den egna röntgenkliniken. Under 
insamlingen av data till denna studie har inga så kallade “stafettläkare” 
tjänstgjort vid någon av de undersökta röntgenklinikerna.  

Vid en jämförelse mellan antal radiologiska undersökningar är det av stort 
intresse att titta närmare på vad som är inkluderat i dessa “antal”. En DT-
undersökning kan inte jämställas med exempelvis en lungundersökning, 
eftersom den arbetsinsats och arbetsbelastning som krävs för att genom-
föra och diktera respektive undersökning skiljer sig åt. Det behövs andra 
instrument inom den radiologiska verksamheten för att mäta produktion 
eller arbetsflöde. Enligt då gällande verksamhetsdirektiv var de inklude-
rade röntgenklinikerna endast skyldiga att redovisa antalet genomförda 
undersökningar, antalet arbetade timmar och det finansiella resultatet. 
Något nytt behövs för att mäta arbetsbelastningen och/eller produktivitet 
för röntgenkliniken. Ondategui-Parra (2005), som har genomfört en 
undersökning av ett antal röntgenkliniker i USA för att utreda hur de mä-
ter produktivitet, fann att fortfarande är antalet genomförda röntgenun-
dersökningar det vanligaste sättet att mäta produktivitet. Ding m.fl. 
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(2009) diskuterar att istället för att enbart mäta antalet röntgenundersök-
ningar så bör hänsyn även tas till kvaliteten på undersökningarna. Exem-
pelvis skulle kvaliteten på undersökning och diktat, undersökningstyp, 
undersökningens komplexitet, vilken metod som använts, omvårdnadsbe-
hov och typ av sjukhus kunna tas med i beräkning av arbetsbelastning och 
produktivitet (Ding, Saini & Berndt 2009).  
 
Trots ovanstående synvinklar så genomfördes en beräkning med antalet 
genomförda radiologiska undersökningar i förhållande till totala antalet 
arbetade timmar per vecka. Detta då flera av de refererade studierna har 
haft likartade beräkningsgrunder och redovisningar av resultaten i respek-
tive studier. 
 

Kvalitativ metod 
För att kunna belysa forskningsfrågan från olika perspektiv anses det i 
kvalitativa studier lämpligt att inkludera deltagare med olika erfarenheter 
och upplevelser (Creswell, 2014; Patton, 2002). I föreliggande uppsats 
hade forskarna inte full kontroll över urvalet av de intervjuade personer-
na, då det var verksamhetschefen som identifierade vilka deltagare som 
stämde överens med inklusionskriterierna och som frågade dem om de var 
intresserade av att delta i studien. Det finns en risk att de som inkludera-
des kan ha haft en mer positiv inställning till digitaliseringen och föränd-
ringen, än övriga medarbetare. Å andra sidan, om författaren själv hade 
gjort urvalet hade det, på grund av inklusionskriterierna, förmodligen 
blivit snarlikt.  
 
De intervjuade skulle enligt urvalskriterierna ha varit delaktiga i en refe-
rensgrupp eller haft speciella arbetsuppgifter relaterade till digitaliseringen. 
Dessutom skulle de ha varit anställda före, under och efter digitalisering-
en. Detta för att kunna svara på frågeställningarna till denna uppsats. 
Urvalsförfarandet bör ha lett till att personer med god kännedom om digi-
taliseringen utsågs, men också detta kan ha påverkat deras inställning till 
förändringen. Intervjupersonerna kan i grunden ha haft en annan motivat-
ion inför digitaliseringen och en mer positiv inställning till förändringen, 
jämfört med de arbetskamrater som inte var aktivt involverade. De inter-
vjuade är strategiskt utvalda för att beskriva genomförandet av liksom 
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deras uppfattning om digitaliseringen och vad den inneburit för de olika 
personalkategorierna och röntgenkliniken. Detta kan ha medfört att de 
intervjuade delgett sina uppfattningar och generella synpunkter som 
kanske inte delades av övriga medarbetare. Dock upplevde författaren till 
denna uppsats inte att så skulle vara fallet, vilket emellertid skulle kunna 
bero på författarens eget engagemang och inställning till digitaliseringen. 
Om inklusionskriterierna hade varit annorlunda hade kanske resultatet 
sett något annorlunda ut. Urvalet av intervjupersonerna genomfördes av 
verksamhetschefen och på grund av inklusionskriterierna ingick inga un-
dersköterskor bland de intervjuade på de undersökta röntgenklinikerna. 

I denna studie har antalet deltagare från varje röntgenklinik varierat mel-
lan tre och sex. Det totala antalet personer som intervjuades var 22 perso-
ner, varav två personer för fallstudien. Antalet intervjuade personer kan 
inom ett positivistiskt paradigm förefalla litet, men i kvalitativa studier är 
det dock inte antalet som är det viktigaste, utan att rik data erhålls. Patton 
(2002) menar att ett fåtal deltagare kan räcka för att uppnå en studies 
syfte om intervjuerna blir datarika, eftersom de då ger djupgående inform-
ation. Författaren av denna uppsats upplevde att de intervjuade oftast 
utförligt delgav sina erfarenheter och att de hade god kunskap om de om-
råden som var i fokus för denna studie. Samstämmigheten från de inter-
vjuade på respektive röntgenklinik var också stor. Detta tillsammans indi-
kerar att personerna hade liknande minne av digitaliseringen och att till-
räckligt med intervjumaterial fanns (Patton, 2002), vilket är viktigt för 
trovärdigheten i studieresultaten. 

I denna uppsats var syftet att beskriva de intervjuades uppfattning och 
åsikter om förändringen. En kvalitativ beskrivande metod med öppna 
intervjuer kan användas då det eftersträvas att personer skall beskriva sina 
tankar kring egna upplevelser (Patton, 2002). Därför valdes att genomföra 
intervjuer. För att intervjun skulle genomföras som ett strukturerat samtal 
med möjlighet till spontana inlägg från den intervjuade valdes en semi-
strukturerad intervju med öppna frågor (Patton, 2002). De intervjuade 
hade frihet att prata “fritt ur hjärtat” utifrån sin erfarenhet och uppfatt-
ning av digitaliseringen, vilket även intervjuaren upplevde att de gjorde. 
Detta var också målet med intervjuerna. 
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En intervjuguide användes vilket upplevdes bidra till att hålla en röd tråd i 
intervjun och för att inte missa något av de områden som skulle belysas 
(Patton, 2002), (bilaga 1). Följdfrågor ställdes för att uppmana deltagarna 
att utveckla sina svar (Patton, 2002). Genom detta intervjusätt gavs de 
intervjuade en möjlighet att berätta sin egen historia och uttrycka sina 
tankar. De hade också möjlighet att förmedla sin egen förståelse och erfa-
renhet och var positiva till att dela med sig av sina erfarenheter och per-
sonliga reflektioner. 

Längden på intervjuerna varierade mellan 60 och 120 minuter och de 
genomfördes på de intervjuades respektive hemmaklinik. Att författaren 
kom som utomstående medförde förhoppningsvis att de intervjuade kände 
sig bekväma i intervjusituationen (Yin, 2011).  

Intervjuerna genomfördes under hösten 2005 och våren 2006, vilket inne-
bär att de fångar upplevelser relaterat till en förändring som ligger olika 
lång tid tillbaka (mellan 1-8 år). Att vissa erfarenheter ligger längre till-
baka i tiden kan påverka minnet av dem. Patton (2002) menar att inform-
ation som kommer från minnen kanske inte överensstämmer med verklig-
heten i samtliga fall. Han menar dock att i en intervju där diskussioner 
förs om nu-, då- och framtid kan klara minnesbilder framträda om det 
som diskuteras har tillräckligt stort intressevärde för den intervjuade. 
Detta upplevdes också i samband med intervjuerna; de intervjuade hade 
klara och precisa bilder av hur digitaliseringen på den egna röntgenklini-
ken hade genomförts. Att intervjuerna genomfördes olika lång tid efter 
digitaliseringen skulle kunna medföra att minnen försvunnit eller ersatts 
med mera positiva känslor och tankar. Men detta upplevdes inte av förfat-
taren, utan istället kändes det som “att kliva in i” den tid då digitalisering-
en var aktuell. Det var som att öppna en bok, och tankar, känslor, erfa-
renheter etc. strömmade fram. Visserligen har inte författaren kunnat kon-
trollera att det de intervjuade delgav stämmer (vilket inte heller var syftet 
med studien), men överensstämmelsen mellan de olika intervjupersonerna 
var stor, vilket ökar trovärdigheten i studieresultaten. Då författaren har 
egen erfarenhet av digitaliseringsprocessen har följdfrågor riktade mot 
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syftet och frågeställningarna kunnat ställas, vilket kan ses som en metodo-
logisk styrka. 

I den fördjupade studien genomfördes par-intervjuer med personer med 
erfarenhet från ledningsarbetet i samband med digitaliseringen på rönt-
genkliniken. Personerna hade haft olika roller och ansvarsområden och 
intervjuades utifrån sin funktion. I intervjusituationen kompletterade och 
interagerade de med varandra när det gällde kunskaper och minnesbilder. 
Att intervjua två personer i en par-intervju kan enligt Patton (2002) dels 
ge en kvalitetsförhöjning av det som de intervjuade berättar och dels ge 
ökad meningsfullhet och validitet åt det de berättar. Det finns tillfällen när 
en par-intervju kan “lösa banden” så att de intervjuade berättar på ett mer 
okomplicerat sätt (Patton, 2002). En par-intervju kan dock också medföra 
att den ena personen är mer aktiv och kan ta över i intervjusituationen 
och, på grund av olika roller, kan också den ena personen dämpa den 
andra personens synpunkter etc. (Patton, 2002). Vid denna intervju var de 
intervjuade engagerade och mycket intresserade av det efterfrågade områ-
det. De var olika: en var mer eftertänksam och frågade om, eller komplet-
terade senare under intervjun medan den andra personen mer pratade på 
utifrån intervjufrågorna och sin erfarenhet. Om fokus för intervjun är ett 
område som intresserar deltagarna kan risken för påverkan minskas, enligt 
Patton (2002). Med anledning av att frågor och kommentarer återkom 
under intervjun upplevde inte författaren till denna uppsats att någon av 
intervjupersonerna haft betydande påverkan på den andra intervjuperso-
nen, utan att de istället kompletterade varandra. 

Det finns både för- och nackdelar med att forskaren har erfarenhet och 
förståelse för det område som ska undersökas (Yin, 2011). I föreliggande 
uppsats kan det anses ha varit till fördel, då författaren har en förförstå-
else och förkunskap om verksamheten och vad digitaliseringen inneburit 
och därför inte behövde lägga tid på att informera om självklarheter. En 
nackdel med detta kan vara att någon intressant del kan missas för att 
intervjuaren redan ”visste svaret”.  Detta försökte intervjuaren motverka 
genom aktivt lyssnande och att vara aktivt närvarande i mötet med de 
intervjuade. 
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Ett annat hot mot trovärdigheten i intervjustudier är att den intervjuade 
personen medvetet eller omedvetet svarar i enlighet med intervjuarens 
kroppsspråk. Intervjuaren kan med frågor, kroppsspråk, ansiktsuttryck 
etc. ha påverkat någon eller några av de intervjuade på ett sådant sätt. Det 
går aldrig att bortse ifrån detta. Men då intervjufrågorna inte varit speci-
ellt känsliga eller kontroversiella att diskutera bör svaren inte ha påverkats 
(Yin, 2011).  
 
Att jag som författare till denna uppsats skulle undersöka ett område där 
jag tidigare varit engagerad skulle kunna vara problematiskt, då jag kom-
mer som en besökare i min egen profession. Casey m.fl. (2009) skriver att 
man inte kan separera sig från det sammanhang som finns i forskarens 
egen erfarenhet; man måste därför agera utifrån detta. Med andra ord är 
det omöjligt att inte bli färgad av det sammanhang och den miljö man 
befinner sig i och därför måste forskaren vara öppen och ärlig med sina 
avsikter. Intervjuerna på författarens hemmaklinik genomfördes av denna 
anledning av en forskarkollega för att minimera risken med påverkan från 
mig som forskare och kollega. 
 
I denna studie presenteras materialet avseende de intervjuades beskrivning 
och erfarenheter av digitaliseringen genom citat från intervjuerna, kopplat 
till de kvantitativa fynden i form av löpande text. Illustrativa citat present-
eras också i de delar av resultatet där datainsamlingen endast varit kvalita-
tiv. De redovisade citaten är till övervägande del citat som innehållsmäss-
igt framförts från flera av de intervjuade. Detta betyder att även om en av 
de intervjuade är noterad som talesperson för citatet så kan flera av de 
intervjuade ha framfört åsikter med samma innebörd. 
 
Vid analysen av intervjuerna var vi två forskarkollegor (doktorander) från 
en forskargrupp som primärt gick igenom och analyserade intervjuerna. 
Vid ett flertal tillfällen diskuterades analysen i den forskargrupp som för-
fattaren då tillhörde. Dessa arbetssätt användes bland annat för att öka 
tillförlitligheten och trovärdigheten av studiens resultat (jfr. Polit & Beck, 
2010). Genom citat och argument har författaren i resultatet försökt på-
visa att den gjorda tolkningen av intervjuerna är den mest sannolika i 
denna studie (jfr. Patton, 2002).  
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En dataanalysmetod som liknar den som Teddlie och Tashakori (2008) 
kallar Parallell mixed data analys användes för att få svar på de två första 
frågeställningarna i föreliggande uppsats. Vid analysen kombinerades 
kvantitativ och kvalitativ metod, för att de skulle komplettera varandra. 
En fullständig tematisering av intervjumaterialet genomfördes inte fullt ut, 
utan istället valdes att sortera illustrativa citat till respektive frågeställning 
och beskrivning av kvantitativa data. Om en fullständig induktiv inne-
hållsanalys av intervjuerna genomförts skulle resultatet ha kunnat bli mer 
illustrativt och innehållsrikt.  

Resterande intervjumaterial analyserades med en induktiv innehållsanalys 
inspirerad av Hsieh och Shannon (2005). Förmodligen hade mer nyanse-
rade koder, kategorier och områden framkommit om det kvalitativa 
materialet i sin helhet istället hade analyserats med en induktiv ansats. 

För att få svar på varför röntgenklinik D uppnått ett mer positivt resultat 
avseende antal genomförda undersökningar och arbetade timmar jämfört 
med de andra röntgenklinikerna i denna uppsats, genomfördes en kom-
pletterande intervju där. Analysen av den kompletterande intervjun i fall-
studien genomfördes utifrån en induktiv ansats och delvis med en kvalita-
tiv innehållsanalys. En sådan strategi anses lämplig att använda vid studier 
av ett fenomen som man inte tidigare har särskilt mycket kunskap om 
(Hsieh & Shannon, 2005), varför metoden ansågs lämplig i fallstudien.  
Efter analysen av intervjuerna sammanfördes resultaten med Bramson och 
Bramson (2005) perspektiv och Kotter och Cohens (2002) framgångsfak-
torer i syfte att fördjupa förståelsen för de strategier som röntgenklinik D 
använt vid digitaliseringen av röntgenkliniken. 

En styrka i denna uppsats är att den kombinerar två metoder, kvantitativ 
och kvalitativ, för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Kom-
binationen med två metoder har medfört ett samlat grepp som beskriver 
många aspekter vid en organisationsförändring av en hel organisation och 
verksamhet i samband med digitaliseringen på fem svenska röntgenklini-
ker. Tidigare studier har inte beskrivit ett helhetsbegrepp utan mestadels 
redogjort för en del i förändringen av att arbeta digitalt. Därför är denna 
studie unik. 
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Resultatdiskussion  
Syftet med denna uppsats var att beskriva den organisationsförändring 
som fem röntgenkliniker i Sverige genomgick i samband med att radiolo-
gin digitaliserades. Resultatet visade att det totala antalet radiologiska 
undersökningar hade ökat något, medan däremot DT- och MR-
undersökningarna haft en mycket stor ökning. Antalet arbetade timmar 
ökade för röntgenläkarna (förutom på röntgenklinik D) och röntgensjuk-
sköterskorna men minskade för sekreterarna och undersköterskorna. Ge-
nerellt utförde röntgenläkarna och röntgensjuksköterskorna fler arbets-
uppgifter; vissa arbetsuppgifter utfördes integrerat med genomförandet av 
undersökningen eller i samband med att svaret på undersökningen dikte-
rades. Många av de traditionella arbetsuppgifterna för sekreterare och 
undersköterskor hade försvunnit eller med automatik tagits över av da-
torn. Deras arbetsuppgifter kunde variera mellan olika kliniker, beroende 
på lokala rutiner och arbetssätt.  

Under intervjuerna framkom att den oavbrutna tillgängligheten till bild-
material och patientuppgifter varit en positiv konsekvens av digitalisering-
en. Inget material försvann längre, utan all den information som behövdes 
för att undersöka patienten och ställa diagnos fanns på plats i datorn. De 
datoriserade patientlistorna hade också lett till en bättre överblick av pati-
entflöden. Ergonomin och den fysiska arbetsmiljön hade utvecklats i det 
nya sättet att arbeta. Vidare beskrevs att de radiologiska undersökningar-
na fått en förhöjd kvalitet, vilket lett till större möjligheter att ställa en 
förbättrad diagnos efter införande av PACS. Slutligen beskrevs förenklade 
möjligheter till samordning med andra kliniker efter digitaliseringen. 

Mätbara förändringar  
I Sverige ger Socialstyrelsen kontinuerligt ut rekommendationer om hur 
olika symtom och diagnoser skall utredas och undersökas (Socialstyrelsen, 
2014). Det är dessa rekommendationer som bland annat styr hur och på 
vilka grunder en radiologisk undersökning väljs. Socialstyrelsens riktlinjer 
kan därför indirekt ha påverkat resultaten avseende de olika undersök-
ningstyperna som redovisats i denna studie. 
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Förändring av antalet radiologiska undersökningar 
Totalt för samtliga röntgenkliniker har det varit en liten ökning av antalet 
radiologiska undersökningar under den studerade tiden. På de fem rönt-
genklinikerna har resultatet varierat från en minskning med 12 % till en 
ökning med 16 % i jämförelse med två år före digitaliseringen. De inter-
vjuades uppfattning överensstämde i stort med de kvantitativa data som 
redovisats från röntgenklinikerna och som visade att antalet undersök-
ningar ökat.  

Ingen tidigare studie har kunnat identifieras där antalet undersökningar 
minskade efter digitaliseringen. Reiner m.fl. (2000), Nitrosi m.fl. (2004) 
och Lu m.fl. (2008) redovisar alla ett ökat antal radiologiska undersök-
ningar i samband med digitalisering av en röntgenverksamhet. De menar 
att ökningen är relaterad till ett förbättrat arbetsflöde och förbättrad till-
gänglighet till aktuella och tidigare undersökningar. Föreliggande studie 
har en longitudinell design och skiljer sig därmed från Reiners och Nitrosis 
studier. Resultatet i denna studie visar att antalet undersökningar endast 
ökat i liten utsträckning efter digitaliseringen, medan de intervjuades upp-
fattning var att antalet i stället hade ökat avsevärt.  

Röntgenklinik A digitaliserades tidigt (1997) och redovisade en minskning 
i antalet genomförda undersökningar vid de tre mättillfällena efter digitali-
seringen. I en studie av Redfern m.fl. (1999) studerades en röntgenklinik 
som digitaliserades tidigt och som fick initiala problem med införandet av 
den nya tekniken, vilket medförde att arbetet gick långsamt, framförallt 
beroende på bristande funktionalitet i det digitala systemet. Detta skulle 
kunna vara ett tänkbart skäl till att röntgenklinik A hade en förhållandevis 
stor minskning av det totala antalet genomförda undersökningar mellan 
tidpunkterna två år före digitaliseringen och två år efter, men det är ett 
antagande eftersom det inte studerats i föreliggande studie.  

Utvecklingen av telemedicin har också medfört möjligheter till utveckling 
av antalet undersökningar (Arenson, 2000; Loose, 2000). Detta var också 
fallet för två av röntgenklinikerna i denna studie som skickade radiolo-
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giska undersökningar utförda på den egna kliniken till andra enheter för 
diktering.  
 
Det kan vara så att de som är ansvariga för hälsovården eller verksamhets-
ledningen för röntgenklinikerna inte är intresserade av att producera fler 
undersökningar, då det kan leda till högre kostnader. De enda som egent-
ligen är intresserade av att öka produktionen av undersökningar är patien-
terna och de remitterande klinikerna. Det ekonomiska systemet innebär 
inga fördelar om kliniken eller mottagningen är kostnadseffektiv, bara 
diagnosen blir så bra som möjligt. Kan det vara så att det som har bety-
delse är vilken huvudman som ansvarar och driver sjukhuset och röntgen-
kliniken? Kan resultaten se olika ut beroende på om det är “köp och sälj” 
som styr valet av huvudman eller om det är traditionell landstingsägd 
huvudman som har ansvaret? Detta är inte undersökt i denna uppsats men 
det skulle kunna ha påverkat det redovisade resultatet från röntgenklini-
kerna. 

 
De röntgenkliniker som ingick i denna studie ökade genomströmningen 
för DT-undersökningar med mellan 23 och 191 % och för MR med mel-
lan minus 15 (två år efter digitaliseringen, röntgenklinik B) och upp till 
136 % vid de undersökta tillfällena. Reiner m.fl. (2000) fann en liknande 
tendens, även om tidpunkten för uppföljning skiljer sig mellan studierna. 
Den studerade röntgenkliniken hade ökat antalet DT-undersökningar för 
inneliggande och polikliniska patienter med 31 respektive 79 %, tre år 
efter digitaliseringen. Matin m.fl. (2006), fann också att det totala antalet 
genomförda röntgenundersökningar för inneliggande patienter minskade, 
medan antalet DT- och MR-undersökningar ökade under samma period. 
De menar att detta berodde på att de konventionella undersökningarna 
minskat och istället ersatts med DT- och MR-undersökningar. Ovanstå-
ende resultat skiljer sig dock något från Lepanto m.fl. (2006), som fann att 
lungundersökningar hade ökat med 27 %, DT med 98 % och MR med 19 
% ett år efter införandet av PACS. De intervjuade uttalade och upplevde 
samtliga att de ansåg att antalet DT- och MR-undersökningar hade ökat 
mycket, vilket överensstämmer med det uppmätta resultatet i denna stu-
die. 
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När det gäller GI-undersökningar hade fyra av röntgenklinikerna i denna 
studie ett minskat antal undersökningar efter digitaliseringen. Förändring-
en varierade mellan minus 51 och plus 20 % för samtliga röntgenkliniker, 
vilket indikerar en större minskning jämfört med Reiners m.fl. (2000) 
resultat, där förändringen för GI-undersökningarna varierade från minus 6 
till plus 21 % för inneliggande respektive polikliniska patienter tre år efter 
digitaliseringen. Ökningen av antalet GI-undersökningar vid en klinik i 
denna studie tycks bero på politiska beslut som centraliserat GI-
undersökningarna till just den undersökta röntgenkliniken. Studier har 
visat att en initial DT-undersökning vid exempelvis en akut bukundersök-
ning ger ett kvalitativt bättre svar jämfört med en traditionell GI-
undersökning och att patienten kan besparas tid och slippa komplette-
rande radiologiska undersökningar (Baker, 1999; Leschka, Alkadhi, Wil-
dermuth & Marincek, 2005; Stoker, Randen, Lameris, & Boermeester, 
2009). 

Fyra av de inkluderade röntgenklinikerna minskade antalet urologiska 
undersökningar, medan en klinik istället hade en ökning. Ökningen be-
rodde troligtvis på att denna röntgenklinik var tidig i digitaliseringen och 
att den urologiska kliniken på det sjukhuset hade ett välrenommerat sätt 
att undersöka, genomföra och behandla med hjälp av endoskopi och sten-
kross (ESWL) vid behandling av njursten. Detta medförde att röntgenkli-
niken utförde många urologiska undersökningar i samband med dessa 
behandlingar. Att röntgenklinik A inte följde de övriga klinikernas minsk-
ning av urologiska undersökningar efter digitaliseringen kan också bero på 
att det vid tiden för digitaliseringen, 1997, inte fanns så stora möjligheter, 
erfarenhet och kompetens för att göra DT-undersökningar inom urologisk 
diagnostik. Joudi m.fl. (2006) hävdar att DT har revolutionerat möjlighet-
erna att ställa diagnos vid urologiska tillstånd. De menar att kapaciteten 
att tolka DT-bilder medför att undersökningen ger mycket mer informat-
ion än de konventionella urologiska undersökningarna och att DT också 
kan ses som enklare och snabbare för patienten. Joudis resultat att antalet 
konventionella urologiska undersökningar minskade över tid överens-
stämmer också med resultaten från denna studie.  

Antalet konventionella lungundersökningar minskade för de flesta kliniker 
i studien. Andra författare menar att det finns flera skäl till ett minskat 
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antal lungundersökningar över tid (Ali, Khan & Kahn, 2013; Malmick, 
Duck, Beilinson, Neogolani & Katz, 2010; Monro, Booth & Nicholl, 
1997). De hävdar att pre-operativa lungundersökningar nästan har upp-
hört och att indikationerna för lungröntgen vid hälsokontroller föränd-
rats. Likaså görs inte rutinmässigt röntgenkontroll vid misstänkt lungin-
flammation, och inte heller genomförs rutinmässigt en efterföljande kon-
trollröntgen. Istället räcker det oftast med klinisk diagnostik i dessa fall. 
 
Över tid ser det ut som att antalet konventionella skelettundersökningar 
minskat (från minus 26 till plus 9 %) eller har ersatts med undersöknings-
typer som DT. Lucey m.fl. (2005) jämförde DT-undersökningar av länd-
ryggen och bäcken vid trauma med användande av traditionell skelett-
röntgen. Luceys studie visar att DT har ökat identifieringen av frakturer i 
jämförelse med konventionell skelettröntgen. Denna möjlighet till utökad 
diagnostik med DT kan vara en av anledningarna till att antalet skelettun-
dersökningar minskat. Kompletterande uppgifter från röntgenklinikerna 
indikerar att minskningen i antalet skelettundersökningar också kan vara 
en konsekvens av de ekonomiska besparingar som vissa av röntgenklini-
kerna genomgick under denna studies genomförande, vilket kan ha med-
fört långa väntetider för bl.a. skelettundersökningar. Det kan också ha 
varit politiska beslut om att överföra undersökningar mellan röntgenklini-
kerna, vilket var fallet med skelett- och lungundersökningarna på rönt-
genklinik D.  
 
Röntgenklinikerna visar en liknande trend när det gäller undersökningsty-
per. Föreliggande studie har påvisat att det under den undersökta tiden 
skett en förskjutning av undersökningar, från enklare till mer komplice-
rade undersökningar, såsom DT och MR.  
 

Teknisk möjlighet att utveckla DT- och MR-
undersökningar 
Användandet av DT har ökat mycket och den snabba utvecklingen med 
DT- och MR-undersökningar hade inte varit möjlig om inte digitalisering-
en med den förenklade hanteringen av bilder, arkivering etc. hade ägt rum. 
Den stora potentialen att utveckla antalet och kvaliteten på DT-
undersökningar har huvudsakligen blivit möjlig genom den tekniska ut-
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veckling som digitaliseringen innebär (Joudi m.fl., 2006; Lucey m.fl., 
2005; Ooijen, Bongaerts, Witkamp, Wijker & Oudkerk, 2004; Soto, 
Lucey, Stuhlfaut & Varghese, 2005). Ökningen är också ett resultat av att 
röntgenklinikerna ökat tillgängligheten till dessa typer av undersökningar. 
Samma tendens syns även för MR-undersökningarna.  

Ooijen m.fl. (2004) visar att utvecklingen med fler serier och antal bilder 
vid bland annat DT-undersökningar är beroende av ett PACS system för 
att överhuvudtaget ta hand om och på ett praktiskt sätt kunna bedöma, 
diagnostisera och arkivera bilderna. Före digitaliseringen var det genom-
snittliga antalet bilder för en DT-undersökning 20-50 stycken och ännu 
högre för en MR-undersökning, på grund av de olika sekvenserna som 
ingick i undersökningen. Idag produceras flera hundra bilder för varje 
undersökning, vilket är en följd av digitaliseringen och utvecklingen av 
modaliteterna och arbetssystemen liksom dess möjligheter att administrera 
och visa bilder. Ooijen (2005) visade också att antalet bilder per under-
sökning ökat och att det är möjligt att hantera och visa alla dessa bilder i 
en digital miljö med hjälp av PACS. Strickland (2004) rapporterade lik-
nande fynd som Ooijen och visade att den ökande datamängden och det 
ökade antalet bilder har medfört att arbetsstationerna utvecklats för att 
enkelt kunna visa bilderna. Ett resultat från föreliggande studie är att efter 
digitaliseringen har DT-undersökningarna ökat mest, och det är en under-
sökningstyp som innehåller stora datamängder. 

Om inte digitaliseringen hade genomförts, hur hade utvecklingen av DT- 
och MR-undersökningar då sett ut? Den hade förstås fortsatt men inte i 
lika snabb takt som nu skett, eftersom bildhanteringen hade begränsat 
möjligheten att praktiskt hantera och diagnostisera de stora bildmängder-
na i ett analogt arbetssätt. Förändringarna och utvecklingen av DT- och 
MR-undersökningarna hade dock troligen fortsatt på grund av de tekniska 
möjligheter som modaliteterna erbjuder samt på grund av efterfrågan från 
remittenterna och sjukhusledningen. 

Ooijen m.fl. (2004) menar också att om inte utvecklingen av PACS varit 
så framgångsrik hade inte industrin haft lika stora möjligheter för utveckl-
ing av nya röntgenutrustningar såsom MDCT (multi detector DT). Ooijen 
m.fl. (2004) visar att användandet av DT-undersökningar har ökat efter
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att MDCT och PACS infördes. Detta har blivit möjligt genom att PACS 
kan ta hand om ökningen av antalet undersökningar och den ytterligare 
information som ges. Det kan vara så att förändringen för DT- och MR-
undersökningarna inte enbart beror på PACS utan också på den industri-
ella utvecklingen som också varit beroende av införandet av PACS. Ut-
vecklingen med PACS, modaliteterna och undersökningarna går alltså 
“hand i hand”.  
 

Förändring av arbetad tid, omfattning och innehåll 
I föreliggande studie har det totala antalet arbetade timmar minskat eller 
varit oförändrat efter digitaliseringen, förutom för röntgenklinik E, som 
ökat antalet arbetade timmar. De intervjuades uppfattning var att de arbe-
tade mer. Denna uppfattning kan också bero på det nya arbetssättet med 
arbetslistor och fler arbetsuppgifter som ska utföras samtidigt som under-
sökningarna dikteras eller genomförs.  
 
I denna studie har samtliga personalkategorier på röntgenklinikerna fått 
ett förändrat arbetssätt och uppfattningarna om detta har varierat. Samt-
liga intervjuade framförde att de upplevde arbetssättet med PACS som 
positivt och ingen av de intervjuade ville återvända till det analoga arbets-
sättet. I likhet med Nilssons m.fl. (2009) studie, där personal på en rönt-
genklinik som digitaliserats intervjuades, upplevde personalen i förelig-
gande studie att det nya arbetsflödet efter digitaliseringen ger positiva 
utmaningar i det dagliga arbetet.  
 
Förändring i arbetstid för hela arbetsflödet har beskrivits av Lepanto 
(2003), Lepanto m.fl. (2006), Reiner m.fl. (2001, 2002a, 2005), Reiner 
och Siegel (2002b), Mariani m.fl. (2006) och Wetering m.fl. (2006). Samt-
liga studier kom fram till att arbetet effektiviserats och att den arbetade 
tiden per undersökning reducerats efter digitaliseringen. Ooijen m.fl. 
(2005) och Wetering m.fl (2006) fann att arbetsflödet hade blivit enklare 
och mer strömlinjeformat i en arbetsmiljö med PACS. Det bästa med 
PACS ansågs vara tillgängligheten till bilderna. Efter digitaliseringen fanns 
alltid allting tillgängligt och inga avbrott för att söka efter äldre utlåtan-
den eller bilder hade behövt göras i samband med patientens undersökning 



MARIANNE SELIM FRÅN ANALOGT TILL DIGITALT – DIGITALISERINGEN AV SVENSK 
RADIOLOGI I ETT PRODUKTIONS- OCH ORGANISATIONSPERSPEKTIV  

92 

eller diktering av undersökningsresultatet. Liknande fördelar med PACS 
framfördes också vid intervjuerna i denna studie. 

Reiner och Siegel (2002b) och Srinivasan m.fl. (2006) menade också att ett 
digitalt arbetssätt, som innebar en ökad effektivitet, kunde resultera i be-
sparing av personal. Liknande synpunkter framkom också från intervjuer-
na i föreliggande studie. Resultatet i denna studie visar att antalet arbetade 
timmar reducerades på några av röntgenklinikerna, vilket medfört bespa-
ring av personal. 

Förändringar för röntgenläkarna 
I denna studie har röntgenläkarna utökat sin arbetstid, förutom på rönt-
genklinik D. De intervjuade röntgenläkarna beskrev PACS och det föränd-
rade arbetsflödet som huvudsakligen positivt. 

Flera studier visar att TAT-tiden för röntgenläkarna hade reducerats efter 
digitaliseringen, eller att antalet dikteringar ökat under samma tidsperiod 
(Bhargava, Kaye, Forman & Sunshine, 2009; Hurlen m.fl., 2010; Langlois 
m.fl., 1999; Lawrence, 2005; Lepanto, 2003; Lepanto, Pare, Aubrey,
Robillard & Lesage, 2006; Lu m.fl., 2008; Mackinnon, Billington, Adam, 
Dundas & Patel, 2008; Mariani, Tronchi, Oncini, Pirani & Murri, 2006; 
Morgan, Branstetter, Lionetti, Richardson & Chang, 2008; Ralston m.fl., 
2004; Reiner, Siegel, Hooper, Hooper & Rallis, 2001; Twair, Torreggiani, 
Ramesh & Hogan, 2000). Bryan m.fl. (1998) kunde snarlikt fastställa att 
det inte tog längre tid att diktera en radiologisk undersökning med PACS, 
då fler äldre undersökningsresultatet fanns lätt tillgängliga att jämföra 
med, till skillnad mot att diktera vid ett analogt arbetssätt. Resultaten i 
föreliggande studie avseende röntgenläkarnas arbetade tid är inte överens-
stämmande med ovanstående studiers resultat, förutom vid röntgenklinik 
D där röntgenläkarnas arbetade tid minskat.  

Konventionella skelett- och lungundersökningar är fortfarande de vanlig-
aste typerna av undersökningar och representerar 35-38 respektive 13-
24 % av totala antalet undersökningar på de studerade röntgenklinikerna. 
Enligt de intervjuade leder dessa undersökningstyper inte till något extra 
arbetstryck för röntgenläkarna efter digitaliseringen. I föreliggande studie 
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har DT- och MR-undersökningarna ökat mycket och de intervjuade upp-
ger att dikteringen av dessa undersökningstyper har medfört mer arbete. Å 
andra sidan har de radiologiska diagnoserna fått bättre kvalitet och blivit 
mer detaljerade, vilket förhoppningsvis ger en utförligare diagnos för pati-
enten (Reiner, Siegel & Hooper, 2002c). Ooijen m.fl. (2004, 2005) beskri-
ver att antalet bilder och serier för DT- och MR-undersökningar har ökat 
mycket och att detta medför att röntgenläkarna måste titta igenom fler 
bilder och serier för att kunna ställa diagnos jämfört med före digitali-
seringen.  
 
Fleishon m.fl. (2006) fann att det digitala arbetsflödet var mycket snabb-
bare än det analoga. Emellertid var det nödvändigt att ta hänsyn till ar-
betsmiljön, det vill säga att designa arbetsstationerna och protokoll för att 
få möjlighet att utveckla arbetsprocesserna. Fleishon menar att det är där-
igenom som röntgenläkarna har blivit snabbare. Följaktligen tar det längre 
tid att diktera ett remissvar för röntgenläkarna men tekniken i det digitala 
arbetsflödet hjälper till med att på ett så enkelt sätt som möjligt visualisera 
bilderna för granskaren.   

 

Förändringar för röntgensjuksköterskorna 
På samtliga röntgenkliniker i denna studie hade antalet arbetade timmar 
ökat för röntgensjuksköterskorna. Uppfattningarna från intervjuerna var 
att röntgensjuksköterskorna hade fått utökade arbetsuppgifter i samband 
med att de genomförde undersökningen av patienten och att en undersök-
ning tog längre tid att genomföra jämfört med före digitaliseringen. Detta 
beror förmodligen på att i Sverige har röntgensjuksköterskorna förändrat 
sina arbetsuppgifter vid varje radiologisk undersökning, då många arbets-
uppgifter som tidigare utfördes av flera olika personalkategorier och i 
olika moment nu utförs av röntgensjuksköterskan självständigt i samband 
med att patienten undersöks.  
 
I studier där förändring av TAT mätts för röntgensjuksköterskor har 
framkommit att tiden har reducerats, och att fler undersökningar kan 
genomföras under oförändrad tid, bl.a. beroende på att det behövdes färre 
kompletteringar av bilder och att allt tidigare bildmaterial fanns tillgäng-
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ligt i samband med bildtagningen (Andriole, 2002a; Andriole m.fl. 2002b; 
Hartmann, Rill & Arreola, 2010; La, Mak, Lam, Chan & Lau, 2004; 
Lehnert, Naguib, Ackerman, Schomerus & Vogl, 2011; May m.fl., 2006; 
Nol, Isouard & Mirecki, 2006; Ralston m.fl., 2004; Reiner m.fl., 2001; 
Reiner, Siegel & Scanlon, 2002a; Reiner & Siegel, 2002b; Waaler & 
Hofmann, 2010; Wiederman & Gallet, 2006). Andriole (2002a) visar att 
arbete med DR eller CR förbättrar genomströmningen för patienterna när 
röntgensjuksköterskorna genomför undersökningen, jämfört med det ana-
loga sättet att arbeta. I Redferns (2000) tidsstudie, påvisades, i motsats till 
bland annat Weiderman och Gallet (2006), att PACS förlängde den arbe-
tade tiden per undersökning för röntgensjuksköterskorna. Detta berodde 
bl.a. på de kvalitetskontroller som röntgensjuksköterskan gör i samband 
med bildtagningen. Utökade kvalitetskontroller och färre kompletteringar 
för röntgensjuksköterskorna framfördes också som en effekt av digitali-
seringen i intervjuerna i denna uppsats. Röntgensjuksköterskornas resultat 
i föreliggande uppsats skiljer sig således från resultaten i ovanstående stu-
dier, frånsett studien av Redfern (2000).  

Larsson m.fl. (2006, 2009a) och Hillergård m.fl. (2013) har i sina studier 
visat att röntgensjuksköterskorna har fått ökade kunskaper efter digitali-
seringen genom det komplexa självständiga arbetet. Dessutom har yrkes-
rollen förändrats med utökade arbetsuppgifter och ansvarsområden och 
ett nytt sätt att kommunicera i det digitala arbetsflödet. Detta upplevdes 
av de intervjuade som positiva effekter av digitaliseringen. De röntgen-
sjuksköterskor som genomför “enklare” undersökningar har i och med 
digitaliseringen blivit tränade i att titta på bilder och granska dem med en 
“röntgenläkares öga”. Detta har, i kombination med att röntgenbilderna 
är mindre känsliga för exakta exponeringsparametrar medfört att antalet 
bilder per undersökning minskat.  

Srinivasan m.fl. (2006) fann att det digitala sättet att arbeta var effektivare 
och gav en större arbetstillfredsställelse för röntgensjuksköterskorna samt 
att patientens omvårdnad förändrades. Tillgängligheten till all informat-
ion, bilder etc. medförde att röntgensjuksköterskorna inte längre behövde 
genomföra undersökningen utan att först ha haft möjlighet att läsa patien-
tens journal eller granska gamla bilder. Även röntgensjuksköterskorna i 
denna studie upplevde ökad tillfredsställelse. De menade att tillgänglighet-
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en till all information samt förändringen med att ha totalt ansvar för pati-
entens besök på röntgenkliniken medförde ett annat arbetsflöde i samband 
med besöket än i det analoga arbetssättet, där flera funktioner ansvarade 
för patientens besök.  
 
Fynden avseende röntgenläkarnas och röntgensjuksköterskornas ökade 
antal arbetade timmar skiljer sig från flertalet refererade studiers resultat. 
Förmodligen beror det på att röntgenläkarna och röntgensjuksköterskorna 
som studerats i föreliggande studie utför fler arbetsuppgifter runtomkring 
själva dikteringen eller genomförandet av undersökningen, vilket kanske 
inte var fallet i de jämförda studierna. Det är inte heller helt klarlagt hur 
arbetsfördelningen mellan personalkategorierna sett ut. Inte heller är det 
beskrivet i metoddelen i dessa studier om arbetet är upplagt på liknande 
sätt som i svensk kontext. I Sverige genomförs de flesta arbetsmomenten 
efter digitaliseringen av röntgenläkaren och röntgensjuksköterskan i sam-
band med genomförande och diagnostisering. I en annan kontext kanske 
annan personal “servar” med att utföra kompletterande arbetsmoment vid 
undersökningen. Detta har inte kunnat kontrolleras.  
 

Förändringar för sekreterarna och undersköterskorna  
För sekreterarna och undersköterskorna identifierades i föreliggande stu-
die att den arbetade tiden reducerats markant på samtliga röntgenkliniker. 
Många av dessa yrkesgruppers tidigare arbetsuppgifter utförs efter digita-
liseringen av röntgenläkarna och röntgensjuksköterskorna eller har auto-
matiserats i datorn. Nilsson m.fl. (2009) fann i en intervjustudie med bl.a. 
sekreterare och undersköterskor, vilka varit föremål för neddragningar i 
samband med digitaliseringen, att det nya arbetssättet, tekniska utmaning-
ar etc. upplevdes som positiva, trots att det parallellt genomfördes ekono-
miska besparingar och reduktion av personal. Detta har inte undersökts 
närmare i denna studie men på ett par av röntgenklinikerna framfördes att 
digitaliseringen skulle kunna medföra reducering av personal. 
 
Minskningen av den arbetade tiden för sekreterare och undersköterskor 
kan även bero på hur röntgenklinikerna hade organiserat arbetet, då det 
mesta av pappersarbetet försvunnit i samband med digitaliseringen. Detta 
har sett olika ut på de undersökta röntgenklinikerna. Genom att det ana-
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loga arkivet försvann i och med digitaliseringen, reducerades arbetsinsat-
serna i arkivet samtidigt som ergonomin förbättrades, eftersom alla tunga 
lyft försvann och man inte behövde leta efter utlåtanden eller bilder. De 
intervjuade i denna uppsats framhöll att de viktigaste effekterna av digita-
liseringen för sekreterare och undersköterskor var förbättringen av ar-
betsmiljön, genom att alla kemikalier som användes vid framkallning av 
bilderna liksom de tunga lyften och letandet efter gamla bilder försvann.  

Kliniska implikationer efter digitaliseringen  
Det digitala arbetssättet har även medfört möjligheter för samverkande 
verksamheter att ta del av undersökningar som deras patienter hade ge-
nomgått (Fridell, Edgren, Lindsköld, Aspelin & Lundberg, 2007; Larsson, 
2009). Som en följd av utvecklingen av tekniken har det också blivit möj-
ligt att utföra undersökningar snabbare med metoder som blivit enklare 
för patienterna att genomgå. Tekniken och metodiken för att genomföra 
en undersökning har hela tiden utvecklats. Nivån på specialisering inom 
radiologin har förändrats och det är möjligt att enkelt få fram mer detalje-
rad information och att genomföra komplexa undersökningar för bedöm-
ning (Fridell, m.fl., 2007).  

Patientperspektiv 
För varje uppgradering av DT- och MR-utrustningarna utvidgas möjlig-
heterna att ställa bättre och säkrare diagnostik. Denna utveckling möjlig-
gör kontinuerlig förändring för att utreda, undersöka och förbättra meto-
derna för patienterna. Det nya arbetssättet och möjligheterna att efter 
digitaliseringen utveckla metoder och undersökningssätt upplevdes, ur ett 
patientperspektiv som positiva. Möjligheterna att undersöka patienter med 
komplicerade sjukdomstillstånd var en följd av denna utveckling. En DT-
undersökning är oftast enklare och snabbare för patienten att genomföra, 
och även multisjuka och äldre patienter kan undersökas, diagnostiseras 
och behandlas i större utsträckning med DT än med de traditionella 
undersökningsteknikerna (Geitung, 2005). Digitaliseringen kan därför 
sägas gynna både patienten och remittenten (Fishman & Horton, 2007).  
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Demaerel (2002) undersökte utvecklingen av DT- och MR-
undersökningar inom neuroradiologi och fann att mycket talade för att 
dessa metoder kommer att bli allt vanligare i framtiden. Dels beror detta 
på utökad kapacitet att få fram diagnoser och dels att DT- och MR-
undersökningar kan leda till minskning av invasiva behandlingar. Detta i 
sin tur kan resultera i att den totala övergripande kostnaden för sjukvår-
den minskas (Demaerel, 2002). Persson (2008) och Cwikiel och Keussen 
(2013) har i sina studier beskrivit möjligheterna till avancerad diagnos 
med hjälp av DT vid bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Undersök-
ningar med bättre kvalitet och exakta mätningar möjliggör en utökad 
diagnos för patienterna. Numera kan, på grund av den fortsatta utveckl-
ingen av bildteknik och interventionsmöjligheter, patienterna enkelt göra 
en DT- eller MR-undersökning, där det tidigare krävdes sjukhusvård, 
kirurgiska ingrepp etc. Således kan sägas att ytterligare möjligheter har 
tillkommit, än det som framkom i intervjuerna för ett tiotal år sedan.  

Stråldoser 
Det kan trots ovanstående beskrivna fördelar för patienterna också finnas 
nackdelar. DT-undersökningarnas höga kvalitet och möjlighet att ställa 
diagnos gör det angeläget att fortsätta utvecklingen av DT-
undersökningar. I och med den ökande stråldosen som en DT-
undersökning innebär i jämförelse med traditionella undersökningar, har 
det under längre tid diskuterats att sänka stråldoserna genom att bättre 
anpassa undersökningen till individen och till frågeställningen i remissen. I 
jämförelse kan nämnas att stråldosens medelvärde vid en DT thorax är 6 
millisievert (mSv) och för en konventionell lungröntgen 0,05 mSv (SSM, 
2011).  
 
De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna vill att röntgenklinikerna aktivt 
medvetandegör strålningsriskerna, att de försäkrar sig om att patienten 
verkligen är i behov av undersökningen och att remissen bedöms innan 
undersökningen genomförs (SSM, 2009; International Atomic Energy 
Agency (IAEA), 2011). Detta för att reducera antalet onödiga undersök-
ningar. Studier har funnit att mellan 20 och 70 % av DT-
undersökningarna har visat sig vara oberättigade (Brenner & Hall, 2008; 
IAEA, 2011; Lysdahl & Hofmann, 2009b; SSM, 2008). Detta är intres-
sant i förhållande till det ökade antalet DT-undersökningar i denna studie. 
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Utvecklingen av DT-metodiken har också lett till nya undersökningsme-
toder, bland annat så kallade lågdosundersökningar. Dessa lågdosunder-
sökningar medför sänkt stråldos men med tillräcklig kvalitet för att kunna 
svara på frågeställningen i remissen. Patienten och remittenten får ett svar 
med tillräcklig kvalitet men med en mycket lägre stråldos för patienten 
(Huang, 2014). Lågdosprotokoll har utvecklats och har på de flesta rönt-
genkliniker i Sverige införts för specifika frågeställningar vid skelett-, buk- 
och lungundersökningar, kontroller, barnundersökningar etc. (Alshamari, 
Norrman, Jansson, Geijer & Geijer, 2015; Blankstein, Bolen, Pale, 
Murphy & Brady, 2010; Brisse, Robilliard, Savignoni, Pierrat & Rosen-
wald, 2009; Börjesson, Latieckman & Labruto, 2010; Gnannt, 
Winklehner, Goetti, Schmidt & Alkadhi, 2012; Kambadakone, Chaud-
hary, Desal, Nguyen & Sahani, 2009; Pontana, Duhamel, Pagniez, Flohr 
& Remy-Jardin, 2010; Singh, Digumarthy, Back, Shepard & Karla, 2012). 
Efter digitaliseringen har DT-undersökningarna ökat kraftigt och därmed 
har också stråldoserna till patienterna ökat. Dock har kvaliteten på under-
sökningarna klart förbättrats, varför de så kallade lågdosundersökningar-
na blivit möjliga. Detta är en effekt som möjliggjorts efter digitaliseringen. 

Remittentperspektiv  
Bryan m.fl. (1998) och Lindhardt (2001) menar att kvaliteten på röntgen-
utlåtandena har förbättrats genom tillgängligheten av bilder och äldre 
utlåtanden. Den tekniska utvecklingen av DT-utrustning, protokoll, 
undersökningsmetoder och PACS systemen har också inneburit allt mer 
detaljrikedom och kvalitativt bättre undersökningar (Johnsten, Lin, Du & 
Mark, 2009), vilket också framkom i föreliggande studie. 

Digitaliseringen har medfört att det öppnats möjligheter även för externa 
användare att få tillgång till bildmaterialet via en dator. Tillgängligheten 
till relevant patientinformation framkom också i föreliggande studie som 
en stor fördel med digitaliseringen. Aas (2002a, 2006a, 2006b) har i inter-
vjuer under 1998, 1999 och 2002 med bland annat externa användare 
kommit fram till samma slutsats. I denna uppsats framkommer att de 
kliniker som beställer radiologiska undersökningar har fått mycket bättre 
tillgänglighet till patientens bilder och röntgensvar, liksom möjlighet att 
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visuellt dela bildmaterial och därmed också att diskutera med externa 
konsulter. På liknande sätt beskrivs hur en ortopedklinik numera alltid har 
tillgång till röntgenbilder för att kunna utreda, planera och bedöma den 
fortsatta behandlingen av patienten (Fridell, Edgren, Lindsköld, Aspelin & 
Lundberg, 2011b).  
 
Av intervjuerna i denna uppsats framkommer också att antalet tradition-
ella röntgenronder minskat och förändrats till att bli mer specifika och 
anpassade efter remittenternas specialiseringar. Digitaliseringen har också 
lett till ronder via telekonferens med flera kliniker och röntgenkliniker 
från olika sjukhus (Acher, Young, Etherington-Foy, McCathy & Deane, 
2005; Sharma, Shah & Glatstein, 2009).  
 
I sjukvårdssystemet finns en trend att efterfråga fler DT-undersökningar, 
då det kan ge många fler svar än med enbart en av de andra typerna av 
radiologisk undersökning. Kostnaden är inte speciellt hög för en DT-
undersökning (Beinfeld & Gazelle, 2005) och den remitterande klinikern 
får svar på fler diagnoser och mer information. Inom svensk offentlig 
hälso- och sjukvård behöver varken den remitterande läkaren eller klini-
ken betala räkningen för undersökningen, vilket kan påverka acceptansen 
för indikationen att utföra en DT-undersökning. Det är inte ovanligt att 
den remitterande läkaren, eller för den delen även patienten, “kräver” att 
en mer komplicerad undersökning som DT ska göras, utan att de har kun-
skap om vad de olika undersökningstyperna kan besvara (Joudi, Kuehn & 
Williams, 2006; Lucey m.fl., 2005). Ibland kan det vara svårt för remitten-
ten att motstå dessa önskemål trots att det inte finns evidens för att göra 
den önskade undersökningen (Dagens Medicin, 2011; Kornerup, Grön-
lund & Nord, 2007; Lysdahl & Hofman, 2009a). Befolkningen har blivit 
äldre och samtidigt friskare, och patientens krav på högre kvalitet på vår-
den har förändrats. Dessa omständigheter kan indirekt ha lett till krav på 
röntgenklinikerna att genomföra fler komplicerade undersökningar såsom 
DT- och MR-undersökningar.  
 

Telemedicin  
Kapaciteten för telemedicin hänger ihop med utvecklingen av tekniken, 
som i sin tur blev möjlig genom införandet av PACS. Att efter digitali-
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seringen enkelt kunna skicka undersökningar mellan röntgenkliniker är 
något som de intervjuade framhåller som positivt.  

Personalresurserna på röntgenklinikerna kan med telemedicin utnyttjas 
effektivare, vilket också reducerar kostnaderna för servicen till patienter-
na. Enligt Eklöf m.fl. (2007) har digitaliseringen lett till stora möjligheter 
att skicka bilder mellan röntgenkliniker, sjukhus och även till andra länder 
och att exempelvis samordna jourverksamheten, med en jourläkare som 
på distans arbetar för en eller flera röntgenkliniker (Aas, 2002b, 2006a, 
2006b; Aas & Geitung, 2005; Bryan, m.fl., 1999; Eklöf m.fl., 2007; Lind-
hardt, 2001).   

Studier har visat att telemedicin har medfört fördelar för patienterna i och 
med att de inte i onödan behöver transporteras till ett annat sjukhus, om 
det inte finns någon jourhavande röntgenläkare i regionen. Bilderna kan 
istället skickas digitalt och diagnostiseras på ett annat ställe medan patien-
ten avvaktar på hemsjukhuset (Bansal, 2006; Cheng, 2006; Eklöf m.fl., 
2007; Lindhardt, 2001; Loose, 2000).  

Enligt en studie av Benjamin m.fl. (2010), förkortas svarstiden med ett 
digitalt arbetsflöde och medför också möjligheter att diktera på andra 
ställen än den egna röntgenkliniken. Detta medför att röntgenläkarna till 
och med skulle kunna sitta hemma och diktera svar och skulle även kunna 
innebära att de under sina arbetspass blir effektivare, dvs. slippa stör-
ningsmoment med diskussioner, förfrågningar etc. (Kansagra, Liu & Yu, 
2015). Även i föreliggande studie identifierades att röntgenläkare i vissa 
fall upplevde färre “störmoment” när klinikerna själva hade tillgång till 
patientens bilder och svar. 

Trots alla vinster så finns det även nackdelar med att många radiologiska 
undersökningar skickas för diagnostisering på andra institutioner än vid 
hemsjukhuset. I ett inslag på nyheterna i Sveriges Radio 2015-10-04 fram-
fördes att cirka var tionde röntgenbild skickas för diagnostisering på an-
nan plats än den egna röntgenkliniken. Detta medför att många röntgen-
kliniker kan minska arbetsbördan under natten, om undersökningarna 
skickas exempelvis till Australien där en kompetent röntgenläkare arbetar. 
En nackdel med att skicka undersökningar till andra enheter för diktering 
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är att det kan medföra att kommunikation mellan remitterande kliniker 
och röntgenläkaren missas, där det ibland är ett samspel mellan flera aktö-
rer för att ställa diagnos på patienten (Malers, 2015).  
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FRAMTIDA FORSKNING 

En ny intervjustudie skulle kunna genomföras med röntgenkliniker för att 
få svar på frågan hur det digitala arbetssättet upplevs efter “lång tid”. Det 
vore även intressant att studera uppfattning och upplevelser hos personal 
som inte varit aktiva i samband med digitaliseringen. Detta för att få ett 
perspektiv från de som inte varit engagerade i förändringsprocessen. 

Införandet av ett digitaliserat arbetssätt pågår fortfarande inom svensk 
sjukvård, vid exempelvis endoskopienheter. I samband med denna föränd-
ring skulle en intervjustudie kunna genomföras före och efter digitali-
seringen, för att få mer konkreta svar på personalens uppfattning av att 
arbeta analogt kontra digitalt. Det vore också värdefullt att studera hur 
övergången till det digitala arbetssättet uppfattas och om uppfattningarna 
liknar beskrivningarna i denna studie, dvs. under en tid när fler individer 
kanske var mindre vana dataanvändare.  

Det vore också mycket intressant att få vara del i utvecklingen av metoder 
för att mäta produktivitet och effektivitet inom den radiologiska verksam-
heten och därigenom skapa ett mer rättvisande system för att jämföra och 
värdera de olika röntgenklinikernas produktionsutfall. 
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SLUTSATS  

Digitaliseringen medför att allt material för att undersöka patienten och 
för att ställa diagnos finns på plats i datorn och att inget försvinner. Bättre 
tillgänglighet, förhöjd kvalitet och utökad diagnostik med utgångspunkt i 
en radiologisk undersökning, arbetslistor som styr arbetsflödet, förbättrad 
ergonomi och miljö samt samordning med andra röntgenkliniker har möj-
liggjorts efter digitaliseringen.  
 
Den fördjupade fallstudien visade att information, superanvändare, ut-
bildning, tydliga arbetsflöden och rutiner, personalens behov och motivat-
ion samt tydligt ledarskap hade genomsyrat digitaliseringen vid den klinik 
vars resultat var mer positivt i termer av utökat antal undersökningar och 
ett minskat antal arbetade timmar. Många av dessa teman är sådana som 
Bramson och Bramson (2005) och Kotter och Cohen (2002) lyfter fram 
som framgångsfaktorer i ett förändringsarbete. 
 
Samtliga röntgenkliniker uppvisade en liten ökning av antalet radiologiska 
undersökningar, medan DT- och MR-undersökningarna ökade markant 
under den studerade tiden. Efter digitaliseringen genomförs således fler 
komplicerade undersökningar, vilket anses ha medfört en kvalitativt bättre 
och säkrare diagnostisering. Övriga undersökningstyper uppvisar varie-
rande resultat. Vid tre av röntgenklinikerna minskade den totala arbetade 
tiden, och vid två ökade den. Antalet arbetade timmar ökade för röntgen-
läkare och röntgensjuksköterskor, men minskade för sekreterare och un-
dersköterskor under den studerade tiden. Generellt utför röntgenläkarna 
och röntgensjuksköterskorna fler arbetsuppgifter efter digitaliseringen, och 
många av de traditionella arbetsuppgifterna för sekreterare och underskö-
terskor har försvunnit eller utförs med automatik i datorn.  
 
Ingen av de intervjuade ville återgå till ett analogt arbetssätt. Digitali-
seringen har inneburit att mycket förändrats för berörd personal, men 
fördelarna anses uppväga nackdelarna. 
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TACK 

Äntligen är det rätt dag. Precis som Fritiof Nilsson Piraten skrev på sin 
gravsten så är det verkligen den här dagen som det händer! Varken tidi-
gare eller senare! 

Tiden som doktorand har varit omvälvande och inte minst sagt spännande 
och utmanande. Målet har ibland känts otydligt och väldigt långt borta. 
Men nu är jag äntligen här! Och till alla som stöttat, uppmuntrat och stått 
vid min sida under min tid som doktorand vill jag rikta ett stort och varmt 
tack.  

Ett extra stort tack till alla intervjuade som så gladeligt ställt upp och del-
gett mig sina känslor, roliga historier och erfarenheter. Likaså till er alla 
som oförtröttligt, i tid och otid, generöst bidragit med alla mina efterfrå-
gade data. 

Min före detta huvudhandledare Torbjörn Andersson som haft sån stor 
betydelse för den svenska radiologin och inte minst för mig personligen. 
Han inspirerade mig så att jag kom in på forskarbanan så tack för all 
klokskap, vetenskap och roliga stunder. Tyvärr finns inte Torbjörn med 
oss längre men jag är mycket tacksam för vårt samarbete och långa vän-
skap. 

Marianne Axman, alias max utan vars inspiration och piska jag inte skulle 
ha kommit igång på min vetenskapliga bana – fast i vissa lägen borde jag 
ha lyssnat mer på dig än vad jag kanske gjorde…. 

Agneta Anderzen-Karlsson, min huvudhandledare, som samlat ihop mig 
och alla mina smulor och lyckats med att få mig att tro på mig själv och 
vars pedagogiska förmåga många fler borde ta efter. Och tack för ditt 
tålamod med mina emellanåt obegripliga texter.    

Tack till Eva Funk som alltid stöttat och ställt upp för mig så att jag kun-
nat fokusera på forskningen och även alla kollegor på klinisk medicin som 
bidragit med livets viktigheter om vad som är väsentligt. Även stort tack 
till alla mina chefer som genom åren stöttat och möjliggjort detta arbete. 

Min tidigare forskningsgrupp: Peter, Kent, Kerstin, Wiveka, Lars och Nina 
hur kul som helst att träffas och få diskutera alla erfarenheter vi har haft 
med oss och vart vi varit på väg. Ett extra tack till Kerstin som så smidigt 
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och förtjänstfullt genomförde intervjuerna på den röntgenklinik där jag 
arbetade. 
 
Tack till all släkt och alla vänner som utan att egentligen veta var jag be-
funnit mig eller vart jag varit på väg oförtrutet hejat på och stöttat mig 
under årens lopp. Nu är det klart! 
 
Mina barn Lina och Karin och deras sambos Niklas och Andreas och de 
fantastiska barnbarnen Axel, Alice, Sigrid och Ville som förgyller livet och 
ser till att man lever i nuet. Ni är alla fantastiska och har gett mig kraft, 
distans och envishet att visa att vi alla kan och förärat mig ovärderlig 
glädje och ett liv utanför forskningen.  
 
Lina och Karin; jag är tacksam för era fantastiska egenskaper och för-
mågor som jag ständigt i tid och otid utnyttjat och helst velat att svaret 
skulle ha varit klart igår. Nu blir det väl payback ;)? 
 
Ola, min fantastiska kille och livskamrat, du vet att utan dig hade jag inte 
varit någonting bara en lort precis som Jonatan i Bröderna Lejonhjärta sa 
till Skorpan. Och hade jag inte haft dig med på resan så hade jag inte varit 
stark nog och vågat utan förblivit denna lilla lort…. Men nu blir det andra 
resor! 
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SUMMARY IN ENGLISH 

Background: Since Wilhelm Conrad Röntgen’s discovery of X-rays in 
1896, radiology has undergone great changes. In Sweden, the process of 
digitalisation radiology was initiated in the mid 1990s.  

Aim: To describe the organisational changes that took place in five radiol-
ogy clinics in Sweden in connection with the digitalisation of radiology.  

Study questions: 
• How did the number and type of radiological examinations

change when comparing two years before with two, four and six 
years after digitalisation?   

• How did the number and distribution of hours worked change
among different staff categories when comparing two years before 
with two, four and six years after digitalisation?  

• How did the duties change after digitalisation within and between
different staff categories at the radiology clinics? 

• How do staff members in key positions describe the implementa-
tion of digitalisation and any changes in their professional prac-
tice after digitalisation? 

Method: Quantitative and qualitative methods were combined in order to 
answer the study questions. Five Swedish radiology clinics took part in the 
study, and production outcome data were gathered from each clinic. A 
total of 22 individuals were interviewed, with three to six interviews per 
radiology clinic. In order to gain an understanding of the positive results 
at one of the radiology clinics in terms of the increased number of exami-
nations and reduction in the number of hours worked after digitalization a 
case study was conducted at this clinic, in which two questions were 
posed: How was the digitalisation carried out? How were workflow, im-
plementation and changes followed up in detail after digitalisation? Ele-
ments of Bramson and Bramson´s (2005) perspectives and Kotter and 
Cohen’s (2002) success factors were applied. 

Findings: All radiology clinics had a small increase in the number of radio-
logical examinations, while computed tomography and magnetic reso-
nance imaging examinations increased significantly during the period un-
der investigation. Thus, more complex examinations were carried out post 
digitalisation, a fact considered to have led to qualitatively better and safer 
diagnoses. The total working time was reduced at three clinics, while two 
exhibited an increase. The total number of hours worked increased for 
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radiologists and radiographers but decreased for secretaries and assistant 
nurses. In general, radiologists and radiographers performed more tasks 
post digitalisation, and many of the traditional duties of secretaries and 
assistant nurses were eliminated or taken over by the computer. Digitalisa-
tion enabled greater access to radiological images and patient data in addi-
tion to improved quality and diagnostics of the radiological examination. 
Digitalisation also allowed a better-controlled workflow, as well as im-
proving ergonomics, the environment and the coordination with other 
clinics.  
 
The case study interviews revealed themes describing: information, super 
users, education, clear work flows and routines, staff needs and motiva-
tion as well as clear leadership throughout the change process. According 
to Bramson and Kotter, these themes are important for successful change. 
 
Conclusion: None of the individuals interviewed wished to return to the 
analogue mode of working. The digitalisation led to great changes for the 
different staff categories, with the advantages outweighing the disad-
vantages. To succeed with change, Bramson’s perspectives and Kotter’s 
success factors should be taken into consideration. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågor!  
 
Strukturella 

o Hur var/är arbeta uppdelat och koordinerat? 
o Vem gjorde/gör vilket arbete? 
o Vem rapporterade/rapporterar till vem? 
o Hur organiserades/organiseras och koordinerades/koordineras ar-

bete till en slutprodukt/tjänst? 
o Vad förväntades/förväntas av Dig i Dit arbete? 
o Hur fick/får Du hjälp om Du behöver? 
o Vem hade/har befogenhet att bestämma vad? 
o Hur var/är Ditt förhållningssätt till andra? 
o Vad händer när det blir problem? 

 
Beskrivning av arbetsstrukturer, logistiska flöden, från den nuvarande 
digitala avdelningen och från den tidsperiod då man arbetade analogt? 

Har det skett någon påverkan eller förändring med hänsyn till produkt-
ionskrav? 

Vilken struktur på avdelningen är karaktäristisk för tiden innan digitali-
seringen?  

Hur såg arbetsflödet ut?  

Hur genomfördes röntgenundersökningarna? Skiljer det något mot hur 
dagens undersökningar genomförs?  

Försvinner någon/några arbetsuppgifter? Vad blir kvar, hur fördelas ar-
betsuppgifterna?  

Har datorn tagit över några arbetsuppgifter?  
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Har digitaliseringen medfört att arbetsflödet, metoder och metodikut-
vecklingen utvecklas snabbare på grund av förändring av arbetsrutinerna 
och förskjutning av arbetsuppgifterna? 

Human resource (HR) 
o Vem drev igenom förändringen?
o Vilket stöd fanns av vem?
o Vilka deltog i förändringsarbetet?
o Vilka grupper bildades?
o Vilken tid fick de avsatt?
o Vad var forumen för möten?
o Information till övriga användare?
o Vilken utbildning gavs?

o I vilken omfattning, var och när?
o Hur kommunicerar man synpunkter längs med processen?
o När det uppstod frågor eller problem/crash hur var servicen då?

Reella förändringar i produktivitet relaterat till olika förutsättningar vad 
avser tillgängliga resurser i form av personal och IT, är det kartlagt? 
Har det skett någon påverkan eller förändring med hänsyn till kunskaps-
krav? 

Gör den personal som är kvar fler/färre, andra arbetsuppgifter och på 
vilket sätt?  

Gör kvarvarande personal rätt saker? 

Politiska  
Har organisationernas och uppdragsgivarnas syn på det nya sättet att 
arbeta med röntgenverksamheten och de resultat som förväntats från de 
olika grupperna dokumenterats?  

Hur var förväntningarna från omvärlden innan digitaliseringen? Har det 
följts upp? Finns det dokumenterat? 



MARIANNE SELIM FRÅN ANALOGT TILL DIGITALT – DIGITALISERINGEN 
AV SVENSK RADIOLOGI I ETT PRODUKTIONS- OCH ORGANISATIONSPERSPEKTIV  

  

  

123 

Digitaliseringens påverkan på effektiviteten hur har den följts upp? Har 
effektiviteten förändrats? Vad är din ”känsla”? 

Förändras effektiviteten när en röntgenavdelning digitaliseras?  

o Vilka privata intressen fanns/finns som styrde/styr verksamheten? 
o Finns det visionärer på avdelningen? Om så, vad förespråkar de? 
o Vilka förändringsfrågor har drivits på avdelningen? 
o Vilka var de bakomliggande intressena? 
o Vem hade påverkan på besluttagarna vars stöd var en förutsätt-

ning för en lyckad utgång? 
o Vad gjorde man för att få med sig personalen i förändringsproces-

sen? 
o Workshops 
o Besök på andra sjukhus 
o Inbjudna talare 
o Etc. 

o Hur lärde/lär man sig sitt arbete? 
o Hur man arbetade/arbetar tillsammans 

Vad hade sjukhusledningen för förväntningar på röntgenavdelningen i 
samband med digitaliseringen?  

 
Kulturella 

o ”Såhär har det alltid varit, såhär gör vi här”, ge exempel vad är 
såhär? 

o Hur profilerar sig avdelningen, ex. vi vill vara en ledande organi-
sation inom vårt fält inom XX? 

o Fanns det ett motstånd till förändring? Om så, beskriv motstån-
det, hur tog det sig i uttryck?  

o Hur tar man vara på gamla värderingar i det nya systemet? 
o Samverkan med andra inom vården, har den påverkats? Om så, 

hur har den påverkats? 
o Vilka symboler, konventioner, regler styrde/styr verksamheten? 
o Vilka rutiner höll/håller ihop arbetet? 
o Vilka förväntningar har Du på Ditt arbete och vilka har andra? 
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Beskrivning av traditioner från den nuvarande digitala avdelningen och 
från den tidsperiod då man arbetade analogt? 
Har det skett någon påverkan eller förändring med hänsyn till yrkesroller? 

Hur såg ”arbetsmiljön” ut 




