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Abstrakt 

Radiologiska undersökningar är en accepterad del av medicinsk praxis och är berättigade om 

stråldosen är så liten som rimligen kan begäras samtidigt som den säkerställer önskat 

diagnostiskt innehåll. Den onödiga användningen av radiologi orsakas till stor del av 

anledningar som skulle kunna elimineras med hjälp av bättre och mer informativa 

röntgenremisser. Röntgenremissen skall berättiga den undersökning som begärs och måste 

innehålla en bra anamnes, viktiga kliniska data och aktuell frågeställning för att 

undersökningen skall kunna optimeras. Trots detta är informationen i röntgenremissen ofta 

otillräcklig, felaktig och missvisande. Litteraturöversiktens övergripande syfte var att beskriva 

brister i den inkommande informationen i röntgenremissen. Utifrån syftet formulerades två 

frågeställningar för vilka vetenskapligt stöd söktes. Litteraturöversikten omfattar 16 

vetenskapliga artiklar. Artiklarna i analysen visar på att det i stor utsträckning förekommer 

röntgenremisser som inte berättigar de undersökningar som begärs och att det förekommer 

onödiga och suboptimala röntgenundersökningar på grund av bristande information i 

remisser. Ospecifika remisser, vaga kliniska frågeställningar och felaktiga metodval försvårar 

diagnostiken och saktar ner arbetsflödet på röntgenavdelningar. För att förbättra remisserna 

krävs utbildning och att remissriktlinjer implementeras i remittenternas arbetskultur. 

 

Nyckelord: Radiografi, radiologi, röntgenremisser, berättigande, optimering, 

informationsbrist, remissfrågeställningar, remisskriterier, remissriktlinjer, litteraturstudie. 
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Abstract 

Radiology is an accepted part of medical practice and is justified if the radiation dose is as 

low as reasonably achievable while it ensures desired diagnostic value. The unnecessary 

utilization of diagnostic modalities is often caused by reasons which could be eliminated with 

improved and more informative x-ray referrals. The x-ray referral should justify the required 

examination and a good anamnesis must be included, with important clinical data and a 

current request, to optimize the examination. Despite this the information in the referral is 

often insufficient, inaccurate and misleading. The overall aim of this literature study was to 

describe the deficiencies in the incoming data in X-ray referrals. According to the overall aim 

of the study two questions at issue where formulated and scientific support for these where 

searched. In this study 16 scientific articles are included. The articles in the analysis indicate a 

high frequency of referrals lacking justification in response to the required examination, and 

the occurrence of unnecessary and suboptimal diagnostic examinations due to lack of 

information in the referrals. Unspecified referral, poorly articulated inquires and incorrect 

choice of method complicated the diagnostic procedures and slowed down the workflow in 

the Department of radiology. To achieve improvement of the referrals education is required 

along with implementation of guidelines in the referents’ work setting.   

 

Key words: Radiography, Radiology, X-ray referrals, justification, optimization, information 
deficit, referral question, referral criteria, referral guidelines, literature study. 
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En remiss är ett verktyg för kommunikation mellan olika vårdgivare. Röntgenremissen är ett 

arbetsdokument och en informationsbärare från remittenten till röntgenavdelningen. Utifrån 

informationen i remissen bedöms, planeras och prioriteras undersökningen. När 

undersökningen är utförd och granskad skickas ett svar på remissen till remittenten (Ordell & 

Stenström, 2002). Remissen har alltså stor betydelse för patientens vårdförlopp och enhetens 

verksamhet. 

 

Radiologiska undersökningar är en accepterad del av medicinsk praxis och är berättigade om 

stråldosen är så liten som rimligen kan begäras men ändå säkerställer önskat diagnostiskt 

innehåll. Enligt strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om allmänna skyldigheter vid 

medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning (SSMFS, 2008:35) skall 

den diagnostiska nyttan på förhand bedömas vara större än den skada bestrålningen beräknas 

förorsaka. Alla handlingar som innebär joniserande strålning bör alltså lyda under två 

grundläggande principer: berättigande och optimering. Den remitterande läkaren ska om 

möjligt inhämta klinisk information som berättigar den begärda undersökningen samt 

information om tidigare diagnostiska undersökningar. Denna information skall sedan, i 

remissen, vidarebefordras till röntgenavdelningen/radiologen som då ansvarar för att utifrån 

den informationen välja optimal metod och på så sätt undvika onödig bestrålning. Vid val av 

metod ska fördelar och risker med befintliga alternativa metoder bedömas. I optimeringen 

ingår förutom val av utrustning även säkerställande av diagnostisk information, praktiskt 

genomförande samt utvärdering av arbetsmetoder och därmed förenade patientdoser. Enligt 

EU-direktiv förutsätts att alla berörda parter skall medverka till att reducera onödig 

röntgenexponering av patienter. Den onödiga användningen av radiologi orsakas till stor del 

av anledningar som skulle kunna elimineras med hjälp av bättre och mer informativa 

röntgenremisser. Exempel på detta är upprepning av undersökningar som redan har gjorts vid 

en annan klinik, undersökningar som utförs när det inte är sannolikt att resultatet får 

konsekvenser för behandlingen av patienten, undersökningar som görs för ofta och fel typ av 

undersökning (Europeiska kommissionen, Strålskydd 118, Riktlinjer för remittering till 

bilddiagnostik, 2001; SSMFS, 2008:35) 

 

I en studie (Rassin, Granat, Berger & Silner, 2005) om klinikers attityder angående 

joniserande strålning framkom det att 70 % av läkarna alltid remitterade sina patienter till 

röntgenundersökningar för att fastställa medicinsk diagnos. Remittenterna har ofta dålig 

kunskap om riskerna jämfört med nyttan av de undersökningar de begär (Gower-Thomas et 
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al., 2002) och över 20 % av röntgenundersökningarna rapporteras enligt Morley, Robertson, 

Millar och Finlayson (2009) sakna klinisk relevans. Enligt Europeiska kommissionens 

riktlinjer för remittering till bilddiagnostik (2001) karakteriseras en värdefull 

röntgenundersökning av att utfallet medför en ändring av patientens behandling eller att det 

stödjer läkarens diagnos. Alla röntgen undersökningar som inte kan betraktas som värdefulla 

ökar i onödan patientbestrålningen. 

 

De bästa medicinska besluten fattas genom att lägga ihop all tillämplig patientdata. Inom 

radiologin innebär detta att en bra anamnes, viktiga kliniska data och aktuell frågeställning 

måste finnas tillhands innan en undersökning kan utföras eller granskas på bästa möjliga sätt. 

Trots det är informationen i röntgenremissen ofta otillräcklig, felaktig och missvisande (Frush 

& Slovis, 2005; Schuster & Gale, 1996). Cohen (2007) menar att dålig kommunikation 

mellan remitterande läkare och radiolog ofta är beskrivet som orsaken till feldiagnoser. Enligt 

författaren finns det ett direkt samband mellan kvalitén på informationen i remissen och det 

påföljande remissvaret från radiologen. 

 

För att kunna ge en högkvalitativ radiologisk service måste alltså informationen i remissen 

vara tillräcklig och adekvat. Med dagens teknik har vi förmågan att bedöma anatomi, 

fysiologi och patologi på en mycket detaljerad nivå. Genom den tekniska utvecklingen har vi 

även stor förmåga att inhämta, arkivera och överföra bilder. Trots detta kan vi inte förlita oss 

på tekniken om en sådan grundläggande sak som kommunikation mellan remittent och 

röntgenavdelningen inte fungerar (Cohen, 2007; Frush & Slovis, 2005).  

 

Litteraturöversiktens övergripande syfte var att beskriva brister i den inkommande 

informationen i röntgenremissen. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar. Berättigar 

informationen i röntgenremisser de undersökningar som begärs? Leder bristen på information 

i remissen till att suboptimala undersökningar utförs? 
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Metod 

 

 

I enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) skall hälso- och sjukvårdspersonal 

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjukvården 

strävar efter att arbeta evidensbaserat med ett förhållningssätt som innebär att tillämpa bästa 

tillgängliga vetenskapliga bevis genom en systematisk process. Den övergripande 

metodansatsen innebär ett ständigt förbättringsarbete av brister och kunskapsluckor. Fokus 

riktas då mot att systematiskt söka, systematiskt granska och kvalitetsbedöma relevant 

litteratur, samt att ta fram ny eller stärka befintlig kunskap (William, Stoltz & Bahtsevani, 

2011, s. 21-23). 

 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt. Detta innebär att vi sammanställt 

alla tillgängliga, vetenskapliga och empiriska studier vilka svarade mot vårt syfte och 

frågeställningar (Forsberg & Wengström, 2008, s. 34-35; Friberg, 2006, s. 115). Vårt arbete 

strukturerades med hjälp av den process som Goodman beskriver i en rapport från Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU, 1993]. Detta är en systematisk metod, vilken 

används inom hälso- och sjukvård, SBU:s nationella projekt och uppsatser. Vi har använt oss 

av sex av Goodmans sju steg för att finna och bedöma vetenskaplig litteratur. Denna process 

innebär att problemet preciseras, inklusion och exklusionskriterier beskrivs, en plan för 

litteratursökning formuleras, litteratursökning genomförs och de studier som möter 

inklusionkriterierna samlas in. Bevis tolkas för att sedan sammanställas (Willman et al., 2011, 

s. 57). 

 

Genom att systematisk söka i databaser och sedan kritiskt granska, kvalitetsbedöma och 

sammanställa relevant litteratur är motivet att beskriva verkligheten och komma fram till 

synteser och konklusioner (Forsberg & Wengström, 2008, s. 34; Friberg, 2006, s. 115).  

Funna artiklar lästes, sorterades, granskades och kvalitetsbedömdes enligt en förutbestämd 

mall, detta gjordes i enlighet med Polit & Beck (2004, s. 255) och Willman et al.(2011, s. 55-

58, 93). För att minska subjektiviteten och ge arbetet större tyngd gjordes detta arbete av oss 

författare oberoende av varandra för att sedan diskuteras, utvärderas och sammanställas 

(Willman et al. 2011, s. 57, 93). 
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Precisering av frågeställning 

 

Innan vår problemformulering och vårt syfte var fullständigt fastställt gjorde vi 

pilotsökningar, med ett helikopterperspektiv sökte vi öppet och kreativt (Willman et al., 2011, 

s. 61, 62; Friberg, 2006, s. 119 ). Genom dessa sökningar via två databaser i 

universitetsbiblioteket kom vi fram till att det fanns vetenskapliga artiklar och studier som 

svarade mot vårt syfte och frågeställningar. Tillgången och karaktären på de artiklar vi fann 

har format preciseringen av frågeställningarna. 

 

Studiens inklusion och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier för studien var informationen i patientremisser, vilka var underlag för 

diagnostik utredning på röntgenavdelning. Alla vetenskapliga artiklar på engelska eller 

nordiska språk inkluderades. Remisser för radiologisk behandling exkluderades, därför att vi i 

frågeställningarna ville undersöka remisser för diagnostik. Remisser för mammografi 

exkluderades därför att kvinnorna oftast blir kallade via screening utan läkarremisser. 

Remisser för odontologisk radiologi exkluderades då detta uppfattades som ett mycket 

begränsat och specifikt område. 

 

Litteratursökning  

 

Vi sökte efter vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl och Medline (Pub Med), den senare 

omfattar 95 % av den medicinska litteraturen inklusive omvårdnadstidsskrifter (Willman et 

al., 2011, s. 80 ). Sökningen i Medline gjordes med Mesh-termer och i Cinahl med Thesaurus, 

sökning med ämnesord ger hög specificitet och utesluter referenser som är mindre relevanta 

(Willman et al., 2011, s. 69, 75). Även fria sökord användes för att vidga sökningen. För att 

uppnå vårt syfte använde vi följande sökord: Radiology, Radiography, Diagnostic imaging, 

Radiology Department Hospital, Referral and Consultation, Justification, Guideline, Medical 

Records, Interdisciplinary Communication, Communication, Inadequate, Tomography X-Ray 

Computed, Radiology requests, Radiology requisitions, Radiological requests, Computerized 

requisition. Sökningen utfördes först på sökorden var för sig och sedan kombinerade vi orden 

på många olika sätt, detta med hjälp av booleska sökoperatorer AND och OR. Vårt syfte var 

att specificera forskningsområde och bredda specificerat område (Willman et al., 2011, s. 73-

74). Artiklar som inkluderades i sökningarna var skrivna på engelska och publicerades tidigast 
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1995. På grund av de stora tekniska och administrativa förändringar inom området radiologi 

kom vi fram till att denna tidsbegränsning var nödvändig eftersom vi ville uppnå ett resultat 

som belyser nutiden. 

 

En optimal litteratursökning har hög sensitivitet och hög specificitet. Det innebär att alla 

sökord som har betydelse för problemformuleringen undersöks och att sökord som inte är 

relaterade eller är irrelevanta med avseende på problemformuleringen undviks. Detta är en 

svår balansgång i det praktiska arbetet. Hög sensitivitet innebär att alla relevanta artiklar 

samlas in genom breda sökträffar medan hög specificitet betyder att referenser som inte är 

relevanta till stor del blir uteslutna i mer specifika, smalare sökningar. Att uppnå hög 

sensitivitet och fånga in allt relevant material är dock sökningens viktigaste målbild (Willman 

et al., 2011, s. 68-69). 

 

Sökningar i databaser uppgick till ett tusental och genom de sökkombinationer som gav 350 

träffar eller mindre, läste vi först titlarna och abstraktet om sådant fanns. Med denna metod 

bedömde vi om artikeln var relevant för vår studie. Resultatet av vår sökning, urval av 

artiklar, redovisas i tabell 1. Vi har valt att endast redovisa vår sökning från Medline eftersom 

vår efterföljande sökning i Cinahl inte gav några nya resultat. 

 

Tabell 1. Översikt av artikelsökning med urval av artiklar för granskning. Medline 2011 10 

11 - 2011 11 10. 

Sökkriterier: human, English, år: januari 1995- december 2011 

 

Söknr. 

 

*) 

 

Söktermer 

 

Antal. ref. 

 

Antal utvalda artiklar 

 

 

1 

 

MeSH 

 

Radiology 

 

 

108572 

 

 

2 MeSH Radiography 

 

216531 

 

 

3 MeSH Diagnostic imaging 

 

25036 

 

 

4 MeSH Radiology Department, Hospital 

 

29790 

 

 

5  (1) OR (2) OR (3) OR (4) 

 

742825 
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Söknr. 

 

*) 

 

Söktermer 

 

Antal. ref. 

 

Antal utvalda artiklar 

 

 

6 

 

MeSH 

 

Referral and Consultation 

 

 

23555 

 

 

7 FT 

 

Justification 

 

 

2991 

 

 

 

8 

 

 

 

(5) AND (6) AND (7) 

 

 

9 

 

 

2 

 

 

 

9 

 

 

 

 

(2) OR (1) 

 

 

 

283902 
 

 

 

10 

 

 

MeSH 

 

 

Guideline 

 

 

32197 

 

 

 

11 

 

 

MeSH 

 

 

Medical Records 

 

 

84006 

 

 

 

12 

 

 

 

(3) OR (9) OR (4) 

 

 

747481 

 

 

 

13 

 

 

 

(10) OR (11) AND (12) AND (6) 

 

 

111 

 

 

3 

 

 

14 

 

 

MeSH 

 

 

Interdisciplinary Communication 

 

 

7183 
 

 

15 

 

MeSH 

 

Communication 

 

202206 

 

 

16 FT Inadequate 

 

58147 
 

 

17  ( 6 ) AND ( 14 ) OR ( 15 ) AND ( 9 ) AND (16 ) 

 

30 
 

1 

 

18 

 

 

MeSH 

 

 

 

Tomography, X-Ray Computed 

 

 

 

137547 

 

 

19  (6) AND (18) AND (4) 

 

25 

 

1 
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Söknr. 

 

*) 

 

Söktermer 

 

Antal. ref. 

 

Antal utvalda artiklar 

 

 

20 

 

FT 

 

Radiology requests 

 

 

10 

 

 

21 FT Radiology requestions 

 

5 

 

 

22 FT Radiological requests 

 

8 

 

 

23  (20) OR ( 21) OR (22) 

 

22 

 

3 

24 

 

FT 

 

Computerized requistion 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

MeSH = ämnesord i Medline (PubMed) 

FT= fri text 

Antal ref.= antal träffar 

 

 

Insamling av de studier som möter inklusionkriterierna.  

 

Friberg beskriver att urval innebär motiverat val av studier som möter syfte, frågeställning 

och kriterier (2006, s. 119). Efter att vi läst funna artiklar var sorteringens syfte att exkludera 

text som inte visat sig vara vetenskapligt samt material som inte överensstämde med syfte, 

frågeställning och angivna inklusionskriterier. Genom lästa artiklars referenslistor fann vi 

också vetenskapliga artiklar som mötte vårt syfte, vilka även ingår i granskningen av funna 

artiklar (Willman et al., 2011, s. 94, 78).  

 

Kvalitetsgranskning och analys  

 

Granskning av studiernas kvalitet innebär att strukturera utvalda artiklars uppbyggnad och 

innehåll (Friberg, 2006, s. 119-120). I enlighet med Willman et al. (2011, s. 108) har vi 

kvalitetsgranskat utvalda artiklar genom protokoll för kvalitetsbedömning. Resultatet för 

denna granskning redovisas i tabell 3 under metodisk kvalitet. 

Kvalitetsgranskningsprotokollet finns i bilaga 1. Genom granskningen blev varje studie 

tilldelade kvalitetspoäng. Ett poäng var ett positivt svar och noll poäng innebar avsaknad av 
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kriterium eller inte uppfyllt granskningskriterium. Summan av poängen räknades sedan ut i 

procent av total möjlig poängsumma. På så sätt kunde olika studier jämföras, den 

vetenskapliga kvaliteten rangordnas och brister påpekas (Willman et al., 2011, s. 108). 

 

Artiklarna är värderade efter sin vetenskapliga kvalitet, hög, medelhög och låg. Artiklar som 

uppnått ett värde på 80 % eller mer betygsattes till hög kvalitet . Medelhögt värde erhölls av 

artiklar som svarade positivt mot 70- 79 % av kriterierna i kvalitetsprotokollet (William, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 96). Artiklar med låg kvalitet valde vi att utesluta och dessa är 

därför är inte presenterade. 

 

 

Tabell 2. Summerad bedömning av utvalda artiklars metodiska kvalitet (William, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011, s. 96). 

 

 

Metodisk kvalitet 

 

Procent  

 

Antal artiklar 

 

 

Hög 

 

80-100 % 

 

10 

Medel 70-79 % 6 

Låg < 70 %  

 

 

Att redovisa varje enskild inkluderad studie är forskargruppens huvuduppgift. Tabellerna är 

resultatet av litteraturgranskningen och utgör underlaget för den vetenskapliga styrkan i de 

slutsatser litteraturstudien visar. Med utgångspunkt från tabellerna gjorde vi vår tolkning och 

sammanvägning. Först efter sammanvägningen utvärderades det vetenskapliga resultatet 

(Willman et al., 2011, s. 93).   
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Tabell 3: Sorteringsprotokoll med kvalitetsgradering av funna artiklar (Willman et al., 2011, 

s. 94). 

Författare 

År, Land 

 

 

Typ av studie, 

Studiedesign/ 

metod. 

 

Deltagare och 

bortfall 

Syfte/ 

frågeställning 

 

Resultat 

Huvudfynd 

 

Metodisk 

Kvalitet 

 

 

Carton et 

al.  

(2002) 

Frankrike 

 

 

Kvantitativ, 

experimentell, 

interventionsstudie

, time-series 

design.  

Signifikansnivå 

Pearson test  

  

5680  

akutresmisser från två 

akut- avdelningar och 

sjukhus granskades. 

11 % pappersremisser 

exkluderades  

 

Undersökte om 

riktlinjer som ges på 

monitor leder till att 

onödiga 

undersökningar 

undviks. 

 

33,2% av 

remisserna 

överensstämde inte 

med 

rekommendationer 

före interventions -

period, respektive 

26,9 % under 

interventionen.  

 

 

Hög 

 

Cohen et 

al. (2006) 

USA 

 

 

Kvantitativ, 

observations-

studie. 

 

58 remisser från 

intensivvårds-

avdelning, på 

barnsjukhus 

granskades. 

2 remisser 

exkluderades 

Att utvärdera 

kvaliteten på 

remisser till 

konventionell 

röntgen.  

   

36 % av remisserna 

hade hög kvalité 

med tydliga kliniska 

indikationer 

och 24 %  

uppfyllde inte 

remisskraven. 

 

Medel 

 

De Filippo 

et al. 

(2011) 

Italien 

 

 

Kvantitativ, 

retrospektiv 

observations-

studie. 

 

500 remisser och 

remissvar granskades. 

( 167 DT, 166 

ultraljud, 167 

konventionell 

röntgen) 

Att utvärdera 

lämpligheten och 

noggrannheten i 

röntgenremisser och 

remissvar för att 

identifiera 

återkommande fel. 

Identifierade ett 

högt antal olämpliga 

remisser som inte 

uppfyllde 

remisskriterier och 

remisser som 

saknade en klinisk 

frågeställning.  

 

 

 Hög 

 

Espeland 

et al. 

(1999) 

Norge 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

observations-

studie.  

Granskat 323 

remisser. 

Att utvärdera hur 

remisser för 

konventionell 

röntgen av 

ländryggen 

överensstämmer 

med kliniska 

rekommendationer. 

Studien visade att 

remisserna ofta inte 

överensstämde med 

kliniska 

rekommendationer. 

Att många remisser 

innehöll otillräcklig 

information. 

 

Hög 

 

Grupe et 

al. (2006) 

Danmark 

 

Kvantitativ, 

experimentell, 

interventions-

studie, time-series 

design, 

signifikansnivå  

 

Granskar 579 

remisser (281+298) 

från nuklearmedicin. 

Att studera/mäta 

kvalitén på 

kommunikationen i 

remisser. Att 

undersöka om 

information /  

interventionsperiode

n leder till bättre 

kvalitet.  

Remisserna ökade i 

kvalitet efter 

interventionen, 

signifikant hos 

allmänläkare. 

Interventionen 

ökade 

remittenternas 

kunskap. 

Medel 
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Författare,  

År, Land 

 

 

Typ av studie, 

 Studiedesign/ 

 metod. 

  

 

Deltagare och 

bortfall 

 

Syfte/ frågeställning  

 

 

Resultat 

Huvudfynd 

 

 

Metodisk 

Kvalitet 

 

      

Gunderman 

et al. 

(2001) 

USA 

 

Kvantitativ, 

experimentell, 

interventions-studie, 

time-series design, 

signifikansnivå  

Granskade 450 

remisser 

( 150* 3) Thorax 

remisser från 

barnsjukhus. 

 

Att fastställa till 

vilken grad remisser 

uppfyller kriterier 

enligt riktlinjer. Att 

bedöma effekten av 

interventionen . 

 

Visar signifikant 

skillnad på 

remissernas kvalité 

före och just efter 

intervention. Behov 

av ständigt 

förbättringsarbete 

och kommunikation 

mellan remittent och 

radiolog. 

Hög  

 

 

Landry et 

al. (2011) 

Canada 

 

 

Kvantitativ, 

retrospektiv 

observations-studie,   

signifikansnivå 

 

 

 

620 (124x5) 

ultraljudremisser 

från 

allmänläkare.  

5 oläsliga 

remisser 

exkluderades 

 

Granska om 5 % eller 

fler av remisserna är 

dåligt indikerade/har 

bristande klinisk 

information.  

 

 

Buk, thyroidea och 

carotis remisser 

visade signifikanta 

brister gällande vag 

klinisk 

frågeställning, fel 

typ av diagnostik, 

onödig a 

undersökningar.  

 

Hög 

 

 

Lehnert et 

al. (2010) 

USA 

 

 

Kvantitativ, 

Retrospektiv 

observations-studie, 

signifikansnivå. 

 

  

  

459 remisser 

(284 DT + 175 

MR) från 

allmänläkare  

 

Att analysera ett stort 

antal undersökningar 

och utvärdera hur 

evidensbaserade 

radiologiska riktlinjer 

tillämpats. 

 

 

 

Enligt riktlinjerna 

var 74 % av 

undersökningarna 

berättigade och 26 % 

följde inte 

anvisningarna.  

 

 

Hög 

 

Lysdahl et 

al. (2010) 

Norge 

 

Kvantitativ, 

observations-studie, 

tvärsnittsstudie, 

enkätstudie. 

361 norska 

radiologer deltog 

i studien. 

Att undersöka 

radiologers 

reaktioner/respons på 

bristfälliga 

röntgenremisser. 

 

Radiologer får ofta 

agera mot 

bristfälliga remisser, 

företrädesvis genom 

att söka ytterligare 

information med 

hänsyn till 

patientsäkerhet. 

Hög 

 

 

Markert et 

al. (1997) 

USA 

 

 

 

Kvantitativ, 

observationsstudie. 

 

2000 kliniska 

indikationer för 

pediatrisk 

röntgen. 

 

Att utvärdera 

tillgängligheten och 

noggrannheten i den 

kliniska 

informationen som 

bifogas vid begäran 

av radiologiska 

undersökningar med 

ett datoriserat 

administrativt 

system. 

 

Den största delen av 

indikationerna 

ansågs rimliga. Men 

en stor del hade 

felaktiga 

indikationer, 

ofullständiga 

uppgifter och 

missvisande 

information. 

 

Hög 
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Författare,  

År, Land 

 

 

Typ av studie, 

 Studiedesign/ 

 metod. 

  

 

Deltagare och 

bortfall 

 

Syfte/ 

frågeställning  

 

 

Resultat 

Huvudfynd 

 

 

Metodisk 

Kvalitet 

 

 

Mathews et 

al. (2004) 

England 

 

 

Kvantitativ, 

retrospektiv 

observations-

studie,  

 

  

 

103 remisser och 

remissvar 

granskades. 

Ögonpatienter 

som genomgick 

neuro-radiologisk 

DT undersökning  

 

Att granska 

motiv och 

lämplighet av 

utförda 

undersökningar 

och på sätt skapa 

remissriktlinjer 

inom området.  

 

9 % av DT 

undersökningarna var 

ej berättigade.  

Riktlinjer för att 

optimera diagnostiken 

skapades. 

 

Medel 

 

 

Oswal et al.  

(2009) 

England 

 

 

Kvanitativ, 

retrospektiv 

observationsstudie.  

 

400 remisser 

granskades (200 

*2) 

 

Att objektivt 

bedöma till 

vilken grad 

remisserna från 

två sjukhus var 

komplett ifyllda. 

 

Remisserna var 

övergripande korrekt 

ifyllda men det fanns 

ett antal brister. 

 

Medel 

 

 

Sardanelli et 

al.  

(2005) 

Italien 

 

 

 

Kvantitativ, 

prospektiv 

observations-

studie. 

 

750 remisser 

granskades (300 

ultraljud, 300 DT 

och 150 MR) 

 

Att bedöma hur 

många remisser 

till ultraljud, DT 

och MR från 

allmänläkare 

som var 

bristfälliga. 

 

Den största delen av 

remisserna från 

allmänläkare visade sig 

vara bristfälliga. Stora 

brister i 

kommunikation mellan 

remitterande läkare och 

radiologer upptäcktes. 

 

 Hög 

 

 

Simpson & 

Hartrick  

(2007) 

Australien 

 

 

Kvantitativ, 

prospektiv 

observations-

studie. 

 

 

 

50 remisser 

(klinisk 

information) och 

remissvar samt 

tidigare 

thoraxdiagnostik 

granskades 

 

Att granska 

remisser från 

allmänläkare till 

DT Thorax och 

bedöma 

lämpligheten och 

nyttan i dessa 

remisser.  

 

En stor del av 

undersökningarna 

ansågs olämpliga. I 

endast 32 % av 

remisserna var 

indikationen för  DT 

adekvat.   

 

Medel 

 

 

Stavem et al.  

(2004) 

Norge 

 

 

Kvantitativ. 

prospektiv 

observations-

studie, 

kappametod.   

 

 

 

296 remisser från 

medicin(2/3) och 

operation 

avdelning. 

 

 

 

Att bedöma 

kvaliteten på 

remisser från två 

sjukhus, och 

granska 

observatörernas 

enighet vid 

bedömningen. 

 

 

Klinisk information i 

remisser och bristande 

metodval uppgick till 

12,5-22% Tidligare 

undersökningar samt 

remitentens 

kontaktuppgifter 

saknades i ett stort antal 

av remisserna.  

.  

 

 Hög 

 

Triantopoulou 

et al.   

(2005) 

Grekland 

Kvantitativ, 

retrospektiv 

observationsstudie 

2118 remisser 

granskades (1708 

konventionell 

röntgen och 410 

DT) 

Att bedöma 

relevansen i 

patientdata och 

klinisk 

information som 

överförs i 

remissen med 

hänsyn till 

riktlinjer. 

Icke korrekta remisser 

observerades. 

Informationsluckorna 

var mer framträdande i 

remisser till 

avdelningen för 

konventionell röntgen. 

 

 

Hög 
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Grad av vetenskapligt stöd i resultaten 

 

Artiklarna i analysen belyste alla samma problemområde genom olika typer av studier och 

värderade parametrar. För att kunna undersöka det vetenskapliga stödet i våra frågeställningar 

gjordes dessa om till påståenden.  

 

• Det förekommer remisser där informationen inte berättigar de undersökningar som begärs. 

  

• Brist på information i remisser leder till att suboptimala undersökningar utförs. 

 

Det vetenskapliga stödet för våra två påståenden värderades enligt Willman et al. (2011, s. 

115) definition för gradering. 

 

 

Tabell 4 Gradering av. vetenskapligt stöd (Willman et al., 2011, s. 115) 

 

 

Grad 1:  

Starkt vetenskapligt underlag 

 

 

Grad 2:  

Måttligt vetenskapligt 

underlag 

 

 

Grad 3: 

Begränsat vetenskapligt 

underlag 

 

Grad 4: 

Otillräckligt 

vetenskapligt underlag 

 

Minst tvåstudier med högt 

bevisvärde, eller en 

systematisk review/ meta-

analys med högt bevisvärde 

 

 

En studie med högt 

bevisvärde och mints två 

studier med måttligt 

bevisvärde 

 

En studie med högt 

bevisvärde eller minst 

två studier med måttligt 

bevisvärde 

 

En studie med måttligt 

bevisvärde och/eller 

studier med lågt 

bevisvärde 

 

 

  



15 

 

 

Till grund för resultatet ligger analysen av de 16 artiklar vi redovisat i tabell 3. Alla studierna 

var kvantitativa och mötte vårt syfte och frågeställningar. I enlighet med Britton (2000) och 

Willman et al. (2011, s.110) är det vetenskapliga stödet i våra frågeställningar summan av de 

sammanlagda studierna och den metodiska kvaliteten av dessa som stödjer våra påståenden. I 

tabell 5 redovisas stödet för våra två påståenden. 

 

 

Tabell 5. Grad av vetenskapligt stöd för frågeställningarna/påståendena. 

 

 

Frågeställning/påstående 

 

 

Vetenskapligt 

stöd 

 

Referenser 

 

Metodisk

Kvalitet 
 

 

Det förekommer remisser där 

informationen inte berättigar de 

undersökningar som begärs 

 

1 

 

Carton et al 2002 

Cohen et al. 2006 

De Filippo et al. 2011 

Espeland et al. 1999 

Grupe et al. 2006 

Gunderman et al. 2001 

Landry et al. 2011 

Lehnert et al. 2010 

Lysdahl et al. 2010 

Markert et al. 1997 

Mathews et al. 2004 

Oswal et al. 2009 

Sardanelli et al. 2005 

Simpson & Hartrick 2007 

Stavem et al. 2004 

Triantopoulou et al. 2005 

 

 

Hög 

Medel 

Hög 

Hög 

Medel 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Medel 

Medel 

Medel 

Hög 

Medel 

Hög 

Hög 

 

 

Brist på information i remisser 

leder till att suboptimala 

undersökningar utförs 

 

 

1 

 

De Filippo et al. 2011 

Espeland et al. 1999 

Landry et al. 2011 

Lehnert et al. 2010 

Lysdahl et al. 2010 

Oswal et al. 2009 

Sardanelli et al. 2005 

Simpson & Hartrick 2007 

Triantopoulou et al. 2005 

 

 

 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Hög 

Medel 

Hög 

Medel 

Hög 
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Resultat 

 

 

Det vetenskapliga stödet för vår första frågeställning/ påstående innebar ett stort antal siffror i 

procent.  För att uppnå god översikt har vi därför valt att presentera resultatet i två delar, text 

och tabell. Tabellen visualiserar och överskådliggör textens innebörd.  

 

Det förekommer remisser där informationen inte berättigar de undersökningar som 

begärs 

 

Artiklarna i studien visar på att det är vanligt förekommande med remisser som inte berättigar 

de undersökningar som begärs, det vetenskapliga stödet värderas som starkt (1). Resultatet 

baseras på 16 artiklar varav 10 hade hög kvalitet och de resterande 6 artiklarna hade medelgod 

kvalitet. 

 

En viktig kvalitativ parameter i bedömandet av berättigande är den generella relevansen i 

frågeställningen som specificerar den misstänkta kliniska diagnosen. Detta är den första 

länken mellan den radiologiska bilden och remissvaret (De Filippo et al. 2011). Enligt 

Triantopoulo et al. (2005), De Filippo et al. (2011), Landry et al. (2011), Oswald, Sapherson 

och Rehman (2009), Sardanelli, Quarenghi, Fausto, Aliprandi och Cuppone (2005) samt 

Markert, Haney och Allman (1997) var frågeställningen ett vanligt förekommande 

kvalitetsproblem i remisserna. Ofta saknades en klinisk frågeställning och i vissa fall var den 

vagt framställd eller till och med missvisande.  

 

Enligt Oswald et al. (2009) och Triantopoulo et al. (2005) försvåras radiologens bedömning 

av berättigande om röntgenremissen inte innehåller en diagnostisk frågeställning. Remittenten 

måste ha en fråga han/hon vill ha svar på vilken undersökningen kanske kan besvara. Samma 

typ av radiologiska undersökningar kan göras på olika sätt för att svara på olika frågor. I 

studien av Sardanelli et al. (2005) stod avsaknad av eller vag klinisk frågeställning för nästan 

häften av de otillräckliga remisserna. I studien av De Filippo et al. (2011) framkom det till 

exempel att i 22 % av remisserna hade remitenten indikerat vilken metod som skulle användas 

trots att det saknades en frågeställning och att i 12 % av remisserna var frågan ”annat” 

inkluderat i den kliniska frågeställningen. Detta tolkades som ett uttryck för den remitterade 
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läkarens benägenhet för att begära undersökningar som inte kommer att tillföra något viktigt 

för patienten, så kallad defensiv medicin.  

 

Vid bedömandet av berättigande är det viktigt med klinisk- anamnetisk information som ska 

bestå av en kortfattad och korrekt rekonstruktion av patientens sjukdomshistoria och 

information från tidigare röntgenundersökningar. Den kliniska informationen är viktig såväl 

vid undersökningen som vid granskningen (De Filippo et al., 2011). Enligt Cohen, Curtin och 

Lee (2006), De Filippo et al. (2011), Espeland, Albrektsen och Larsen (1999), Landry et al. 

(2011), Mathews, Mathews, Walker, Tuck och Kelly (2004), Stavem, Foss, Botnmark, 

Andersen och Erikssen (2004) samt Triantopoulo et al. (2005) var avsaknaden av en adekvat 

klinisk information i många fall orsaken till att remisserna inte ansågs berättigade. Även 

Market et al. (1997) redovisar i sin studie att ett stort antal felaktiga och vilseledande 

uppgifter förekom i remisserna och att detta försämrade tolkningen av undersökningen. Även 

i de berättigade remisserna var informationen ofta minimal.  

 

Cohen et al. (2006) redovisade i sin studie att endast 36 % av remisserna förmedlade en klar 

och tydlig klinisk information. Landry et al. (2011) klassificerade många undersökningar som 

onödiga uppföljningar. De påvisade också att fel typ av undersökning ofta begärdes baserat på 

den kliniska informationen. Ett annat förekommande problem var ospecifika 

sjukdomssymtom så som ”smärta i nedre buk” eller ”yrsel”. Differentialdiagnoserna blir då 

alltför många och undersökningen kanske helt onödig. Mathews et al. (2004) bedömde att den 

kliniska informationen i remissen endast berättigade cirka 9 av 10 begärda undersökningar. 

Om informationen hade varit komplett så hade antalet onödiga datortomografi (DT) 

undersökningar reducerats. Även Stavem et al. (2004) fann att problemen ofta var relaterat till 

att den kliniska informationen var bristfällig eller svårbegriplig. Att lämpligt metodval utifrån 

klinisk information ofta var otillfredsställande. De granskande radiologerna ansåg, grundat på 

klinisk data och kriterier i riktlinjerna att remisserna till DT ofta skulle ha föregåtts av en 

annan undersökning. Resultatet av dessa hade många gånger kunnat utesluta behovet av den 

relativt stora patientdosen som DT undersökningar innebär.  

 

Espeland et al. (1999) undersökte remisser för konventionell röntgen av ländryggen. En stor 

del av dessa undersökningar stämde inte överens med de kliniska rekommendationerna och 

väldigt få utmynnade i viktiga fynd. En stor del av undersökningarna hade kunnat vara 
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berättigade om mer information angivits i remisserna. Symtomduration och information om 

tidigare undersökningar saknades ofta i remisserna.  

 

Carton et al. (2002) påvisade i sin studie att thorax, buk och hjärnundersökningar omfattar 

mer än 80 % av diagnostiken och står för mer än 90 % av undersökningar baserade på 

remisser som inte följer radiologiska riktlinjer. Studien visade att sammantaget var cirka en 

tredjedel av de radiologiska remisserna inte berättigande. Lehnert och Bree (2010) granskade 

remisser och även patientjournaler samt labbresultat relaterat till begärd radiologisk 

diagnostik i enlighet med evidensbaserade riktlinjer. Mer än en fjärdedel av undersökningarna 

i studien borde inte blivit utförda på grund av avsaknad av indicerade kliniska symtom. 

 

Lysdahl, Hofmann och Espeland (2010) fann i sin studie att 95 % av radiologerna minst en 

gång om dagen (204/361) eller varje vecka (140/361) fick vidta åtgärder på grund av 

otillräckliga remisser. De vanligaste åtgärderna mot oklara indikationer eller tvivelaktiga 

undersökningsval i remisserna var att kontakta den remitterande läkaren för att klargöra det 

kliniska problemet och att inhämta diagnostiska provsvar och/eller information i medicinska 

journaler. Tre fjärdedelar av läkarna vidtog dessa åtgärder varje dag eller vecka.  

 

Ett annat problem som studier av Cohen et al.(2006), De Filippo et al. (2011), Oswald et al. 

(2009), Stavem et al. (2004) samt Triantopoulo et al. (2005) visade på var att remitterande 

läkare, som enligt riktlinjer måste ta ansvar för en begärd undersökning, ofta var svår att nå på 

grund av att de inte uppgett kontaktuppgifter. I studien av Stavem et al. (2004) saknades 

personsökarnummer i nästan samtliga av de granskade remisserna. Även Oswald et al.(2009), 

som studerade till vilken grad röntgenremisser fylldes i korrekt, fann att det vanligaste fältet 

som lämnades blankt var remittentens personsökarnummer. Remittentes fullständiga namn 

saknades i 15 % av remisserna. Trots att den informationen är nödvändig för att få klarhet 

angående kliniska detaljer, diskutera berättigande och kanske meddela viktiga fynd vid 

granskningen. De Filippo et al. (2011) menar att dessa brister potentiellt kan begränsa 

effektiviteten i den diagnostiska processen och att det kan leda till negativa konsekvenser i 

riskhanteringsprocessen. 
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Tabell 6. Resultattabellen indikerar uträknade medelvärden. I vissa artiklar framkom 

medelvärden av olika undersökningar, i andra fall har vi manuellt tagit fram dessa med hjälp 

av tabellinformation eller text i artiklarna.  

 

 

Författare 

 

Under-

söknings 

typ 

 

Remitterad 

under-

sökning 

ej 

berättigad 

enligt rikt- 

linjer 

 

Klinisk info  

1) saknas/ 

otillräcklig 

2)missvisande. 

 

 

Fråge-

ställning 

1)vag 

2)avsaknad 

3)fel 

 

Tidligare 

röntgenunder-

sökningar 

avsaknad eller 

otillräckligt/ 

vagt beskrivna 

 

Remittentens  

kontakt-

uppgifter, 

fattades/ 

otillräcklig  

1)namn 

2)person-

sökarnummer 

       

Cohen et al. 

(2006) 

 

Röntgen ─ 1) 40 % ─ ─  1) 44 % 

 2) 84 % 

 

 

 

De Filippo et 

al. (2011) 

 

  

DT, UL, 

Röntgen 

 

 

28 % 

 

 

        1) 19,4% 

 

2) 22 % 

3) 20 % 

 

62 % 

 

1)12,5 % 

 

Espeland et 

al. (1999) 

 

 

Röntgen  

ländrygg 

 

 

45,5% 

 

        1) 44 % 

 

─ 

 

80,5 % 

 

─ 

 

Landry et al. 

(2011) 

 

 

 

UL: Buk 

Thyroidea 

Carotis 

 

 

17,7 % 

 

1) 18,7% 

 

 

1)2)3)= 

19 % 

 

─ 

 

 

 

─ 

Lehnert et al. 

(2010) 

 

DT, MR  26 % 

 

 ─ ─ ─ ─ 

 

Markert et al. 

(1997) 

 

 

 

DT, MR  

 

27 % 

 

        1) 5 % 

        2) 3 %  

 

 

3) 19 % 

 

─ 

 

─ 
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Författare 

 

Under-

söknings 

typ 

 

Remitterad 

under-

sökning 

ej 

berättigad 

enligt rikt- 

linjer 

 

Klinisk info  

1) saknas/ 

otillräcklig 

2)missvisande. 

 

 

Fråge-

ställning 

1)vag 

2)avsaknad 

3)fel 

 

Tidligare 

röntgenunder-

sökningar 

avsaknad eller 

otillräckligt/ 

vagt beskrivna 

 

Remittentens  

kontakt-

uppgifter, 

fattades/ 

otillräckliga  

1)namn 

2)person-

sökarnummer 

       

Mathews et 

al. (2004) 

  

 

DT, 

neurologi  

 

9 %         1) 9 % ─ ─ ─ 

Oswal et al.  

(2009) 

 

Tomma 

fält i 

remiss 

formulär  

 

─ ─ 

 

2) 17 %  

 

─ 1)15 % 

2) 42 %  

 

 

Sardanelli et 

al.  

(2005) 

 

 

DT, MR 

 UL 

78 %         1) 42 %  

       2) 9,5 % 

1) 2)= 

47 ,5 % 

─ ─ 

Simpson & 

Hartrick  

(2007) 

 

DT thorax 

 

 

68 % 

 

 

─ ─ ─ ─ 

Stavem et al.  

(2004) 

 

Röntgen, 

 DT, UL   

 

17,3 % 

 

        1) 15,5 %  

 

─ 58 % 1)41,5%   

2) 98 %  

 

Triantopoulu- 

et al.   

(2005) 

 

 

Röntgen, 

DT 

 

─ 

30,5 % 

 

 

 

 1) 14 % 

       2) 9,3 % 

 

 

1)31,8 %  

 

 

─ 

  

1)22.2% 

Röntgen= konventionell röntgen 

UL= ultraljud 

─ = ej behandlat i studie 
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Grupe, Grinsted, Möldrup och Höilund- Carlsen (2006) och Gunderman, Philips och Cohen 

(2001) syftade till studera kvaliteten på informationen i remisser genom interventionsstudier. 

Författarna undersökte effekten av aktiv informationsspridning av remissriktlinjer. 

  

Grupe et al. (2006) kom fram till att endast 48 % av remisserna i studien hade tillfredställande 

kvalitet och 9 % av remisserna var oacceptabla, vilket var situationen före interventionen. 

Interventionen bestod av informationsspridning till remittenter som grundade sig på riktlinjer 

vilka definierade undersöknings alternativ och indikationer till dessa samt vilken information 

remissen måste innehålla. Efter interventionen ökade kvaliteten till 72 % tillfredställande 

remisser och 2 % oacceptabla.  Före interventionen innehöll 76 % av remisserna en klinisk 

frågeställning och 96 % en tydlig klinisk information. Efter interventionen ökade antalet till 

84 % respektive 99 %.  

 

Enligt Gunderman et al. (2001) framkommer det att före studiens intervention saknades 

lämpliga indikationer i 30,7% och klinisk frågeställning i 28,7%. Direkt efter 

informationsperioden/ inventionen sjönk frekvensen till 8,7 respektive 12 %.  Båda resultaten 

visar på signifikant differens (P = 0,001). Tre månader efter interventionen ökade antalet 

ofullständiga remisser. 25,3% av remisserna saknade klinisk indikation och 18,7% saknade 

diagnostisk frågeställning. Resultaten visar på att ett ständigt att förbättringsarbete krävs för 

att öka kvaliteten på informationen i remisserna och för att uppnå berättigade undersökningar. 

 

 

Sammanfattning 

 

Artiklarna i analysen visar på att det i stor utsträckning förekommer röntgenremisser som inte 

berättigar de undersökningar de begär och även att fel undersökningar begärs. De granskande 

radiologerna ansåg att användandet av tekniker som ger mindre eller ingen stråldos ofta kan 

reducera behovet av datortomografi. Remittenterna använder sig inte av de riktlinjer som 

finns tillgängliga i nog hög utsträckning och detta påverkar röntgenavdelningar i form av 

minskad förmåga till att ge en god evidensbaserad radiologisk service. 
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Bristen på information i remisser leder till att suboptimala undersökningar utförs. 

 

Det vetenskapliga stödet för detta påstående värderas som starkt (1). Resultatet baseras på 9 

artiklar varav 7 med hög kvalitet och 2 med medelhög kvalitet. 

 

I studier av De Filippo et al. (2011), Espeland et al. (1999), Triantopoulou et al. (2005) och 

Lehnert et al. (2010) framkommer det att även remisser som klassades som olämpliga 

resulterade i genomförda undersökningar. Dessa var alltså varken berättigade eller 

optimerade. Enligt Triantopoulou et al. (2005) ändrade endast 0.9 % av de ej berättigande 

undersökningarna klinikerns behandling av patienten. Lehnert et al. (2010) kom fram till att 

det var en statistisk signifikant skillnad mellan diagnostiken baserad på lämpliga och 

olämpliga remisser (p<0,0001). Det är 3 gånger större risk att få negativa resultat vid ej 

berättigade undersökningar jämfört med berättigade som följer riktlinjerna. Detta beräknades 

med en odds kvot på 3,5 (95 % konfidensintervall 2,23–5,50 där p<0,0001). 

Konfidensintervall 2,23 indikerar hög konfidens, att oddsen för negativt resultat hos olämpligt 

klassade undersökningar väntas vara minst dubbelt jämförelsevis med lämpliga 

undersökningar.  

 

Endast fyra av de 182 icke berättigade undersökningarna i studien av Espeland et al. (1999) 

avslöjade potentiellt viktiga fynd. Dessa fynd kunde dock inte tillförlitligt utvärderas med den 

begärda metoden, konventionell röntgen. DT, magnetresonanstomografi (MR) eller scintigrafi 

hade varit de granskande radiologernas val. Även resultatet i studien av Landry et al (2011) 

visade att de onödiga undersökningar som utfördes på grund av olämpliga remisser ofta inte 

gav något mervärde. Detta resulterade i negativa konsekvenser som ökade kostnader och 

försämrad patientvård. 

 

Enligt Oswald et al. (2009) kan ofullständiga remisser orsaka stora konsekvenser för den 

övergripande servicen på röntgenavdelningar såsom suboptimala röntgenundersökningar och 

långsamt arbetsflöde. Detta är ett problem som så väl röntgensjuksköterskor som radiologer 

känner till men det har inte uppmärksammats i tillräckligt hög utsträckning och därmed 

accepterats som en integrerad del av deras arbete. Lysdahl et al. (2010) beskriver bidragande 

orsaker till detta. De vanligaste faktorerna var respekten för den remitterande läkaren och 

hans/hennes professionella bedömning (27 %) och att en nära anhörig till patienten ville att 

undersökningen skulle genomföras (23 %). Ungefär två tredjedelar av radiologerna i studien 
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rapporterade att det bidrog om patienten hade anlänt (75 %), remittenten var svår att få tag på 

(68 %) och om de jobbade under tidspress (65 %). Om dessa tre faktorer framträdde 

tillsammans så var det enklare att bara göra undersökningen om det inte var för riskfyllt. Att 

skicka tillbaka patienten var svårt och tidskrävande.  

 

Sardanelli et al. (2005) beskriver att endast en av fyra ultraljud och DT undersökningar i deras 

studie var baserad på adekvata remisser och endast en av fem MR undersökningar. Detta 

begränsade radiologernas diagnostiska prestanda i fråga om positiva och negativa prediktiva 

värden eftersom patientvalet var fel (avsaknad av verklig indikation till undersökningen) och i 

fråga om sensitivitet och specificitet när den kliniska frågan var vag eller saknades eller när 

viktig information om patientens status inte fanns med.  

 

Simson och Hartrick (2007) ger konkreta exempel från sin forskning där felaktiga remisser 

lett till suboptimala undersökningar. Många DT thorax undersökningar var inte optimerade 

och hade kunnat undvikas eller ersättas med andra metoder vilket hade skonat patienten från 

höga stråldoser.  

 

 En 15 årig flicka med pneumoni remitterades till DT thorax, radiologen föreslog 

konventionell kontroll röntgen dock blev DT utfört. Konventionell metod hade varit 

adekvat och inneburit en mycket lägre stråldos. 

  

 En 62 årig man med hemopthys remitterades felaktigt till DT thorax med 

cancerfrågeställning. Patientens fru är sedan tidigare diagnostiserad med tuberkulos.  

Konventionell röntgen och sputum är standarddiagnostik i detta fall, ingen evidens för 

cancer förelåg.  

 

 En 25 årig, rökfri, kvinna som sedan barndomen lidit av astma hade tilltagande 

symtom av andfåddhet och dyspne. Konventionell röntgen visade på normalitet. 

Vidare utredning med DT thorax gav inget diagnostiskt mervärde. I 30 % av de fall 

som studien granskat remitteras patienter till DT thorax efter konventionell röntgen 

utan fynd. I samtliga av dessa fall bekräftade DT thorax normalitet.  

 



24 

 

 

 En döende 76 årig man med lungcancer som genomgått strålbehandling och 

cytostatika behandling remitterades till DT thorax för bedömning av 

tumörutvecklingen. Denna diagnostik var olämplig eftersom resultatet inte påverkade 

patientvården (Simpson & Hartrick, 2007).  

 

 

Sammanfattning 

 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar på att det förekommer onödiga och suboptimala 

röntgenundersökningar på grund av bristande information i remisser. Att dessa 

undersökningar till väldigt låg grad är användbara eller ändrar den fortsatta patientvården. 

Ospecifika remisser, vaga kliniska frågeställningar och felaktiga metodval försvårar 

diagnostiken och saktar ner arbetsflödet på röntgenavdelningar. 

 

 

Metoddiskussion 

 

 

Studien är genomförd som en systematisk litteraturöversikt och till stor del strukturerad som 

en effektstudie/ evidensstudie. Detta metodval är ett resultat av att vi sökte vetenskapligt stöd 

för våra frågeställningar omgjorda till påståenden. Studien granskade inte effekten eller 

evidensen av en intervention, därför uteslöts metodvalet effektstudie. Dock var den primära 

ansatsen med arbetet att söka vetenskapligt stöd och genom en strukturerad systematisk 

litteraturöversikt möjliggjordes detta.  

 

Tillförlitligheten av resultaten styrks av vår systematiska, strukturerade och noggranna 

granskning samt översättning av artiklar. Ett relativt stort antal artiklar av hög kvalitet stödjer 

våra påståenden. Det är fördelaktigt att forskarna har varit två och därmed kunnat tolka och 

diskutera, vilket ökat förståelsen och objektiviteten. Studiens begränsningar ligger i 

författarnas kunskapsnivå angående att genomföra vetenskapliga studier. Något som 

möjligtvis begränsat studiens resultatkvalitet är bristen på litteratur i form av genomförda 

studier inom området. Ett ännu snävare, mer tidsbegränsat sökperspektiv vore optimalt då 

tekniken inom radiologi och remisskommunikation utvecklats snabbt. Dock skulle exempelvis 

6 artiklar fallit bort med en tidsbegränsning från 2005 och framöver och vi ansåg att dessa 
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artiklar tillförde värde i litteraturöversikten. Därför valde vi att inkludera artiklar från 1995 till 

nutid. Under forskningsprocessen har arbetet kritiskt granskats vid fyra olika seminarier, vilka 

har tillfört arbetet nya synpunkter och på så sätt ökat reliabiliteten.  

 

Reliabilitet är mätmetodens nivå av exakthet, att en metod kan visa lika resultat oberoende av 

vem som använder mätvärktygen (Forsberg& Wengström 2003, s. 107). Genom att upprepa 

våra redovisade sökningar uppnås samma sökresultat i nutid. För att tolka de engelskspråkliga 

texterna på ett korrekt sätt har vi vid språkliga problem använt lexikon samt diskuterat 

texternas innebörd med varandra. I arbetsprocessen har vi tillämpat Goodmans vetenskapliga 

metod och strukturerat arbetet med tabeller för att uppnå exakthet och sanning. Genom 

vetenskapliga metoder var vårt syfte att uppnå reliabilitet och validitet.  

 

Validitet är tillförlitligheten i en metod. Detta innebär att forskarna studerar det som de avser 

att mäta vilket i sin tur leder tillförlitlighet i resultatet och i vilken grad den funna kunskapen 

är generaliserbar (Willman et al., 2011, s. 185; Forsberg och Wengström, 2003, s. 109 ). En 

viktig del av vårt arbete var att utforma ett syfte och frågeställningar samt inklusions- och 

exklusionskriterier som var adekvata för studien. Dessa grundläggande element har styrt oss 

genom forskarprocessen och varit avgörande för att nå tillförlitlighet, när vi valt och analysrat 

det vetenskapliga underlaget. Resultaten består av studier från norden, övriga Europa, USA 

och Australien.  Alla studier hanterar samma problemområden vilket vi i resultatet behandlar. 

Med detta som utgångspunkt anser vi att funnen kunskap är generaliserbar inom radiologin. 

 

Vårt resultat innefattade en stor mängd data vilka vi valde att delvis presentera i tabellform, 

detta för att ge en bättre översikt. Resultattabellen visualiserar på så sätt delar av studiens 

resultat tillsammans med en beskrivande text. Under framtagning av tabellen kunde viss fakta 

kopieras direkt från artiklarnas resultat, i andra fall har vi räknat fram medelvärden av flera 

undersökningstyper. De olika studierna har olika syften och frågeställningar inom samma 

område och är inte identiska i sin utformning. Med bakgrund av detta har vi författare gjort 

subjektiva tolkningar med fokus att nå både validitet och reliabilitet i tabellen.  

 

Litteraturstudien omfattar ett stort antal högkvalitativa vetenskapliga artiklar av kvantitativ 

art. I enlighet med Willman et al. (2011, s. 110) beror styrkan i vetenskapliga underlaget på de 

enskilda studiernas kvalitet, samstämmighet och överförbarhet. 
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Resultatdiskussion  

 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva brister i den inkommande informationen i 

röntgenremissen. I resultatanalysen utgick vi från frågeställningarna: Berättigar informationen 

i röntgenremisser de undersökningar som begärs? Leder bristen på information i remissen till 

att suboptimala undersökningar utförs?  

 

Eftersom vården strävar efter att tillämpa bästa tillgängliga evidens (Patientsäkerhetslagen, 

SFS; 2010:569) innebär detta att även radiologiska undersökningar i allra högsta grad skall 

bygga på vetenskap. Genom adekvat information i remisser möjliggörs detta i meningen 

berättigad och optimerad undersökning. I enlighet med Hälso- och sjukvårdlagen (HSL, SFS 

1982:763) och Patientsäkerhetslagen (2010: 569) skall Hälso- och sjukvård bygga på hög 

patientsäkerhet och kvalitet samt vara kostnadseffektiv. Övergripande ledningssystem skall 

möjliggöra detta. Patientvården ska överbryggas av kontinuitet och säkerhet, vilket innefattar 

att remittenten och den radiologiska enheten skall samarbeta om och med patienten för att 

uppnå säkerhet. I Sverige finns styrande riktlinjer, Strålskydd 118 (2001), vilka är tillämpliga 

både vid planering (kriterier för remittering) och vid utförandet av radiologiska 

undersökningar. Riktlinjerna är vägledande och stödjer Strålsäkerhetsmyndighetens 

föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med 

joniserande strålning (SSMFS 2008:35). 

 

Resultatet visade på att en stor del av de granskade remisserna inte var berättigade på grund 

av bristande information. Enligt Remedios (2011) består hindren för att kliniker skall bidra till 

att undersökningarna blir berättigade av att de redan har en påfrestande kunskapsintensiv 

arbetssituation, tidsbrist, inkonsekvent vägledning och orimliga förväntningar från patienten.  

Orsakerna kan också enligt Malone et al. (2011) bero på gamla trender och mönster i 

remisshanteringen, betydande och systematiska kommunikationsproblem mellan 

vårdavdelningar och utbredd användning av defensiv medicin. Studdert et al. (2005) påvisade 

att nästan alla läkare (93 %) i sin studie utövade defensiv medicin. Av dessa läkare 

rapporterade 43 % att de i sin senaste defensiva handling hade använt sig av radiologi i 

kliniskt obefogade situationer. Detta uppstår enligt Dunnick, Appelegate och Arenson (2005)  

på grund av remittentens rädsla för att missa en diagnos i en pressad situation. Även 

allmänhetens höga förväntningar på radiologisk diagnostik kan påverka remittenten. Enligt 
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Pe’rez och Gulle’n (2007) förekommer onödig radiologisk diagnostik 12,55 gånger oftare om 

remitterande läkare känner påtryckningar från patienten.  

 

I vår studie framkommer det även att det finns en allmän brist på medvetenhet bland 

remittenterna om radiologiska riktlinjer. Även studien av Bautista et al. (2009) visar på ett 

mycket lågt utnyttjande av dessa riktlinjer. Endast 2,4 % av läkarna i studien använde sig av 

ACR (American College of Radiology) riktlinjer. Som kontrast till detta redovisar Hadley, 

Agola och Wong (2006) i sin studie att användandet av dessa riktlinjer kunde minska 

kostnader med 39 % och förväntade stråldoser med 44 %. Akbari et al. (2008) menar att 

remisserna mest sannolikt kommer att förbättras om konsulterande röntgenpersonal utbildar 

remittenterna angående riktlinjer för röntgenremisser. Att endast förse remittenter med 

riktlinjer har inte visat sig ge hållbara resultat. För att uppnå en förbättring krävs utbildning 

och att remissriktlinjer implementeras i remittenternas arbetskultur. Utbildning är 

grundläggande för att uppnå en säker, kostnadseffektiv och etisk vård. Enligt Francois (2011) 

prioriteras det inte att lära sig vikten av att skriva korrekta remisser i läkarutbildningen, trots 

att det finns gott om litteratur inom ämnet.   

 

Våra resultat tyder också på att allmänläkare har bristande kunskaper om ståldoser och de 

associerade riskerna med dessa. Många praktiserande läkare har inte hållit jämna steg med 

utvecklingen inom radiologin, vilka tekniker som finns tillgängliga eller på vilka indikationer 

man bäst utnyttjar dessa (Dunnick, Applegate & Arenson, 2005). I studien av Kada (2010) 

kunde endast 17 % av läkarna svara på vilken den ungefärliga effektiva dosen var vid en 

konventionell röntgenundersökning av lungorna. Mer än 40 % var omedvetna om att MR och 

ultraljud inte innebär någon joniserande strålning. Majoriteten var alltså inte medveten om 

strålningsrisker i samband med radiologiska undersökningar de brukade använda i sin praktik.  

 

Den radiologiska diagnostiken har ökat enormt under de tre senaste decennierna och har blivit 

ett verktyg som revolutionerat medicinsk praxis över hela välden. För närvarande står den 

medicinska bestrålningen för cirka 98 % av ståldosen till världens befolkning från konstgjorda 

källor (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation [UNSCEAR] 

2008). Berättigandet av undersökningarna har dock hamnat i skuggan eftersom den tekniska 

utvecklingen inom området gått mycket snabbt och uppmärksamheten därför riktats mot den 

enastående diagnostiken (Malone, 2011). I vårt resultat framkom det att många DT 

undersökningar hade kunnat undvikas eller ersättas med andra metoder vilket hade skonat 
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patienten från höga stråldoser. Enligt de senaste globala siffrorna står DT undersökningar för 

43 % av den totala kollektiva effektiva dosen från den medicinska bestrålningen (UNSCEAR, 

2008). Enligt Brenner & Hall (2007) uppskattas det att cirka 1,5 till 2,0 %. av alla cancerfall i 

USA kan bero på strålningen från DT undersökningar. Enligt Holmberg, Malone, Rehani, 

McLean och Czarwinski (2010) är ökningen av DT undersökningar en avgörande orsak till 

den snabbt ökande kollektiva dosen till världens befolkning samt den växande kumulativa 

dosen till individer. En betydande del av denna ökning beror på diagnostik som inte är 

berättigad. För att förhindra detta och bromsa den negativa utvecklingen måste 

medvetenheten ökas och attityden förändras. 

 

Alla 16 vetenskapliga artiklar i vår studie visar på att röntgenremisser ofta är ofullständiga. 9 

av artiklarna påvisar att det på grund av detta utfördes många undersökningar som inte var 

optimerade. Enligt Cook, Birchall och Jeans (1991) och Malone et al. (2011) leder 

ofullständiga remisser ofta till sämre remissvar och till att onödiga undersökningar 

genomförs. Dessa onödiga undersökningar avslöjar sällan orsaken till en patients symtom, 

men däremot ofta avvikelser som inte påverkar hälsan. Fynden kan leda till att patienten får 

genomgå ytterligare utredningar vilka inte ger mervärde i patientvården . Detta är uppenbart 

ett ineffektivt utnyttjande av tid och resurser.  

 

Enligt Almén, Leitz och Richter (2009) är bedömningen av berättigande komplex uppgift, 

många faktorer måste vara kända och beaktas i processen. Detta innefattar parametrar såsom 

patientdosen, anamnes, resultatet av andra undersökningar och de radiologiska resurserna som 

finns tillgängliga. En berättigad undersökning börjar med en adekvat remiss och innehåller en 

optimerad undersökning och en korrekt diagnos i remissvaret. 
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Slutsats 

 

 

Remissen är det huvudsakliga instrumentet för information mellan remittent och 

röntgenavdelningen. Som det viktiga instrument för kommunikation som remissen utgör 

förtjänar den att hanteras i enlighet med riktlinjer och krav som finns för en god och effektiv 

vård. På grund av att informationen eller bristen på den avgör vid ställningstagande till 

berättigande och optimering så bör insatser för att förbättra detta prioriteras. Eftersom brister i 

informationen dessutom potentiellt leder till att onödiga undersökningar utförs, med onödig 

bestrålning som följd finns all anledning att utbilda remittenterna. Utbildningsinsatserna bör 

dessutom sättas in redan under läkarutbildningen för att lägga en god grund för fortsatt 

utveckling. Problemet med ofullständigt ifyllda remisser kan exempelvis hanteras genom att 

den elektroniska remissen har tvingande fält som remittenten måste fylla i på ett korrekt sätt 

för att kunna skicka iväg remissen. Andra sätt att undervisa respektive att få remissen väl 

ifylld bör utredas.   
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BILAGOR 

 

BILAGA 1  

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT & CCT 

protokollet kommer utvecklas, kompletteras och anpassas för varje unik systematisk 

litteraturstudie (Willman et al., 2011, s. 106) . 

 

Beskrivning av studien 

 

Forskningsmetod 

RCT  

CCT (ej randomiserad)  

Multicenter, antal center  

Kontrollgrupp/er  

 

Patientkarakteristiska (eller antall remisser som undersökts) 

Antal  

Ålder/( År publicering)  

Man /kvinna/ (Land )  

 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Ad ekvat inkludering /exklusion…… JA NEJ 

 

Intervention……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått 

…………………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Urvalsförfarandet beskrivet? Ja Nej  

Representeativt urval? Ja  Nej  

Randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start Ja Nej Vet ej 

Analyserade i den grupp som de randomiserades till Ja  Nej Vet ej 

Blindning av patienter Ja Nej Vet ej 

Blindning av vårdare Ja Nej Vet ej 

Blindning av forskare Ja  Nej Vet ej 

Bortfall Ja Nej  

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja Nej  

Bortfallsstorleken beskriven? Ja  Nej  

Adekvat statistisk metod? Ja Nej  

Etiskt resonemang? Ja Nej  

Hur tillförlitligt är resultatet? Ja  Nej  

Är instrumenten valida? Rätt sak man mäter Ja Nej  

Är instrumenten reliabla? Nogrannhet i mätningen Ja Nej  

Är resultatet generaliserbart? Ja  Nej  

 

Huvudfynd( hur stor var effekten? , hur beräknades effekten? NNT; konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

Hög Medel Låg 

 

 

Kommentarer: 


