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Sammandrag 

Användandet av teleradiologi, elektronisk överföring av röntgenbilder mellan 

sjukvårdsenheter för diagnostisering och granskning, har ökat på senare år vilket kan ses 

som en följd av utökad användning av outsourcing i sjukvården. Huvudargumentet för 

teleradiologi är att det medför sänkta kostnader, dock finns det få empiriska bevis som 

stödjer detta. Syftet med denna studie är att på två svenska sjukhus undersöka huruvida 

det är kostnadsbesparande att outsourca granskningen av röntgenbilder nattetid eller ej 

samt att undersöka andra aspekter som påverkar beslut kring outsourcing av 

röntgenbildsgranskning.  

 

I studien jämförs särkostnaderna för två alternativ; att outsourca 

röntgenbildsgranskningen till ett företag med svenska läkare stationerade i Sydney och att 

behålla granskningen in-house på sjukhuset. Studien bygger på en kostnadskalkyl för de 

två alternativen som kompletteras med intervjuer och en enkätundersökning. 

Enkätundersökningen mäter förändringsvärden för arbetsmiljö, patentsäkerhet, kvalitet, 

kunskap och tid vid outsourcing av röntgenbildsgranskning.  

 

Studiens resultat visar att outsourcing av röntgenbildsgranskning kan vara ett 

kostnadsbesparande alternativ för svenska sjukhus, även om kostnadsbesparingen skiljer 

sig markant åt mellan de båda sjukhusen. Sjukhusen sparar cirka 16 000 kronor 

respektive 1 216 000 kronor per år genom att outsourca. Dessutom pekar enkätens 

resultat på att läkarnas arbetsmiljö har förbättrats då de arbetar mindre nattetid. Hur 

patientsäkerheten påverkas är dock osäkert. Studien tillhandahåller även en kalkylmall 

som kan bistå andra sjukhus i en liknande beslutssituation.  

 

Nyckelord: outsourcing, sjukvård, telemedicin, teleradiologi, kostnadsjämförelse 
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Abstract 

Teleradiology is the electronic transmission of x-ray images and other patient data 

between health care units for diagnosis and investigation. The use of teleradiology has 

increased in recent years and can be seen as a result of the increased use of outsourcing 

within the healthcare sector. The main argument for teleradiology is reduced costs but 

there is little empirical evidence for this effect. 

 

The purpose of this study is to at two Swedish hospitals examine whether it is cost-saving 

to outsource the review of x-ray images during night time. We also investigate other 

aspects that affect decisions about outsourcing of x-ray image examination.  

 

The study compares avoidable costs for two options: to outsource x-ray examinations 

night time to a company with Swedish doctors stationed in Sydney or to keep the 

examination of x-ray images in-house. The study is based on a cost-estimate of the two 

options that is supplemented with interviews and a survey. The survey examines the 

changes in work environment, patient safety, quality, knowledge and time when 

outsourcing x-ray examinations.  

 

The results of this study show that outsourcing of the review of x-ray images during night 

time can be a cost-saving alternative for Swedish hospitals. The two hospitals save 

approximately 16 000 SEK and 1 216 000 SEK per year using the outsourcing option.  In 

addition, survey results indicate that the work environment has improved for doctors’ as 

they work fewer night shifts. How patient safety is affected is however uncertain. The 

study also provides a template that can assist other hospitals in a similar decision. 

 

Keywords: outsourcing, health care, telemedicine, teleradiology, cost comparison 
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Förord 

Under hösten bestämde vi oss för att skriva vår magisteruppsats inom ramarna för 

verksamhetsstyrning. Vi var alla intresserade av att studera organisations- och 

verksamhetsstyrningsfrågor i sjukvården. Dels för att Sverige idag står inför stora 

utmaningar i och med den växande och åldrade befolkningen och att det därför är viktigt 

att hitta nya kostnadsbesparande lösningar.  Dels för att två av författarna även tidigare 

har studerat hur kvalitets- och effektivitetsmått påverkar läkare inom sjukvården i sin 

kandidatuppsats. Intresset för att studera telemedicin väcktes genom samtal med Hampus 

Eklöf och Nazeem Seyed Mohamed vid Uppsala universitet.  

 

Vi vill här ta tillfället i akt och tacka de personer som har bidragit till denna studie. Först 

och främst vill vi tacka de personer på de sjukhus som vi studerat för att de tagit sig tid att 

träffa och hjälpa oss. Utan er hjälp hade studien inte varit genomförbar. Vi vill även rikta 

ett tack till vår handledare Ulf Olsson och våra opponenter för viktiga synpunkter och 

konstruktiv kritik under hela arbetsprocessen. Slutligen vill vi tacka våra korrekturläsare 

Magnus Rehn och Sabrina Choudhury.  

 

Ambitionen med denna studie är att beräkningarna skall vara så transparenta som möjligt 

och kunna användas som mall vid beslut om outsourcing genom teleradiologi. Kontakta 

gärna oss om du har frågor kring studien eller de beräkningar som gjorts. 

 

Uppsala 12 januari, 2011 

 

 

 

Alexandra Nilsson Mikaela Rehn Amanda Skog 
alexandra.m.nilsson@gmail.com mikaela.rehn@gmail.com amanda@skog.nu 
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Begreppsförklaring  
Bakjour: En läkare som arbetar bakjour är den läkare primärjouren (se förklaring nedan) 

kallar in eller rådfrågar vid svåra fall. Detta är oftast en mer erfaren läkare, till exempel 

en överläkare (Verksamhetscheferna på röntgenklinikerna, Lilla och Stora Sjukhuset, 

2010).  

 

Bundenhet: I denna studie betecknar begreppet bundenhet den tid då en läkare är under 

jour, beredskap A eller beredskap B. 

 

DT: Datortomografi även kallad CT, är en form av röntgenundersökning som ger 

information som ställs samman till tvärsnittsbilder av kroppen. En datortomograf är en 

speciell sorts röntgenapparat som sänder många små röntgenstrålar från olika vinklar 

genom kroppen till skillnad från en vanlig röntgenundersökning då endast en 

röntgenstråle används (Vårdguiden, 2010).  

 

Jourkompensation (jourkomp): Vid jourtjänstgörning får en läkare kompensation för 

att han eller hon har arbetat jour. Denna jourkompensation (även kallad jourkomp) 

regleras i jouravtalet vid respektive sjukhus eller landsting. Jourkompensationen kan utgå 

som antingen ledighet (tid) eller kontantersättning enligt arbetsgivarens beslut efter 

samråd med den anställde. 

 

Jourtjänstgöring: Under jourtjänstgöring kan en läkare vara antingen jour, beredskap A 

eller beredskap B. Med jour menas jour på sjukhuset, alltså bundenhet på själva 

arbetsplatsen. Beredskap A avser beredskap i hemmet eller på annan plats utanför 

arbetsstället på vilken läkaren kan nås med telefon och från vilken läkaren snabbt (inom 

30 minuter) kan ta sig till arbetsplatsen. Beredskap B avser beredskap i hemmet eller 

annan plats där läkaren kan nås per telefon och inställa sig inom två timmar. 

 

PO-pålägg: Personalomkostnadspålägg är ett pålägg för att få fram total lönekostnad. 

PO-pålägget innefattar arbetsgivaravgifter enligt lag, avtalsförsäkringar, kollektivavtalad 

pension, samt facklig verksamhet. På Stora Sjukhuset inkluderas även semesterersättning 

i PO-pålägget. Så är dock inte fallet vid Lilla Sjukhuset där PO-pålägg och 

semesterersättning särredovisas. 
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Primärjour: Under jourtid (dvs. kväll, natt och helg) arbetar det på röntgenkliniken en 

läkare som så kallad primärjour. Primärjouren är den som i första hand skall sköter 

eventuell granskning av röntgenbilder. Denne läkare är oftast en underläkare eller 

specialist (Verksamhetscheferna på röntgenklinikerna, Lilla och Stora Sjukhuset, 2010). 

 

Stafettläkare: Begreppet stafettläkare betecknar en inhyrd läkare som tillfälligt arbetar 

på en sjukvårdsenhet för att fylla en vakans som inte kunnat bemannas med fast personal. 

Stafettläkare är således ett sätt att lösa läkarbrist (Verksamhetschef röntgenkliniken, Lilla 

Sjukhuset, 2010). 

 

Störning: I denna studie betecknar begreppet störning den tid då en läkare arbetar aktivt 

under jourtjänstgöring, det vill säga den tid då läkaren faktiskt granskar röntgenbilder. 

 

Us: Undersökning 
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1. Introduktion  

Under de senaste årtiondena har världen genomgått en globalisering. Avregleringar på de 

finansiella marknaderna samt nya och slopade regler för internationell handel har bidragit 

till att marknader som tidigare varit nationella öppnats upp till att bli globala (Sideri, 

1997; Dicken, 2007, s. 29). Globaliseringen har lett till en ökad användning av 

outsourcing som bland annat har möjliggjorts genom informationsteknologins snabba 

utveckling. Inom den privata sektorn har ökad globalisering och outsourcing förändrat 

strukturer för många företag och marknader. Inom den offentliga sektorn har 

globaliseringen dock ännu inte fått samma genomslag (United Nations, 2001). 

Sjukvården, som en del av den offentliga sektorn, står idag inför nya utmaningar och 

förändrade förutsättningar. Dels i form av begränsade resurser i förhållande till de behov 

som skall tillgodoses (Spri, 2006, s. 66) och dels i form av en växande och åldrande 

befolkning (Statistiska centralbyrån, 2010). I och med dessa förändringar har den 

ekonomiska styrningen fått allt större betydelse (Spri, 2006, s. 66) 

 

Traditionellt sett har sjukvården både producerats och konsumerats lokalt (McLean, 

2005), något som håller på att förändras. Ett exempel på denna förändring är utvecklingen 

av telemedicin. Telemedicin kan beskrivas som sjukvård på distans och innebär att 

patient och vårdgivare inte befinner sig på samma plats eftersom medicinsk information 

överförs med hjälp av informationsteknologi (McLean & McLean, 2007). Ett starkt 

argument för att bedriva telemedicinska samarbeten är att de är kostnadsbesparande, men 

det finns få empiriska bevis som stödjer detta (Whitten et al., 2002; Taylor, 2005; 

Håkansson & Gavelin, 2000). Trots bristen på empiriska bevis bedrivs telemedicinska 

samarbeten på de flesta sjukhus i Sverige. Ett av de mest utbredda områdena inom 

telemedicin är teleradiologi som syftar på elektronisk överföring av röntgenbilder mellan 

sjukvårdsenheter, både nationellt och internationellt (Strömgren, 2003). På tio svenska 

sjukhus bedrivs i dagsläget ett internationellt samarbete med ett teleradiologiskt företag 

nattetid. På dessa sjukhus skickas röntgenbilder elektroniskt till företaget med svenska 

läkare stationerade i Australien för bedömning och diagnossättning under nätterna. Detta 

gör att tidsskillnaden utnyttjas och att nattarbetet i Sverige minimeras. Liknande 

teleradiologiska samarbeten har tidigare utvärderats utifrån organisatoriska perspektiv i 

Sverige (Baheru, & Tehrani, 2005; Forman & Hoffner, 2010) men offentliga 

kostnadsutvärderingar av denna typ av projekt har ännu ej genomförts.  



11 
 

 

Kostnadsutvärderingar av teleradiologiska samarbeten försvåras av att hänsyn inte endast 

kan tas till kostnader utan andra aspekter bör även tas i beaktande. Vissa menar att 

teleradiologi kan effektivisera vården, underlätta jourarbete samt vara lösningen på 

problemen med rekrytering av röntgenläkare (Daucourt et al., 2006; Adang & Wensing, 

2008; Adrian, Dixon & FitzGerald, 2008).  Samtidigt varnar andra för negativa 

konsekvenser av ett alltför utbrett användande av teleradiologi då de menar att det 

riskerar både patientsäkerheten och vårdkvaliteten samtidigt som det dessutom försvårar 

utbildningen av morgondagens radiologer (Adrian et al., 2008).  

 

Syftet med denna studie är att på två svenska sjukhus undersöka huruvida det är 

kostnadsbesparande att outsourca granskningen av röntgenbilder nattetid eller ej samt att 

undersöka andra aspekter som påverkar beslut kring outsourcing av 

röntgenbildsgranskning.  Till grund för studien ligger en företagsekonomisk kalkyl 

baserad på sär- och samkostnader. Kalkylen jämför kostnaden för att outsourca en del av 

röntgenbildsgranskningen med kostnaden för egen primärjoursverksamhet nattetid och 

kompletteras med en diskussion kring andra aspekter som är relevanta vid beslut om 

outsourcing i sjukvården.  

 

Målet med denna studie är att bistå svenska sjukhus vid beslut gällande outsourcing av 

radiologisk verksamhet genom att ge en ökad förståelse för vilka kostnader och aspekter 

som bör tas i beaktande. De företagsekonomiska beräkningarna i studien har gjorts 

transparenta och lättförståeliga så att de enkelt kan användas som en mall och upprepas i 

framtiden. Studiens resultat kan genom detta bidra till att kostnadseffektivisera 

sjukvården vilket i sin tur medför en bättre allokering av samhällets resurser.  
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs outsourcing och dess för- och nackdelar. Därefter beskrivs 
begreppen telemedicin och teleradiologi. Kapitlet fortsätter sedan med tidigare forskning 
kring teleradiologi och en beskrivning av kalkyler som beslutsunderlag. Kapitlet avslutas 
sedan med en operationaliserande figur där de aspekter som påverkar ett beslut kring 
outsourcing av röntgenbildsgranskning presenteras. 
 
2.1. Outsourcing  

I och med den ökade globaliseringen ställs hårdare ekonomiska krav på organisationer 

som utsätts för allt hårdare konkurrens. Inom den offentliga sektorn har den ökade 

konkurrensen sin grund i privatiseringar och avregleringar och det ställts högre krav på 

att verksamheten ska bedrivas med mindre resurser (Ax, Johansson & Kullvén, 2005, s. 

11). Ett sätt att hantera dessa krav är att fokusera verksamhetens resurser till det man är 

bäst på och förflytta andra processer från en intern avdelning till en extern part, så kallad 

outsourcing (Gadde & Håkansson, 2001, s. 23). Motsatsen till outsourcing är att behålla 

processer inom organisationen, även kallat att behålla processer in-house. Det finns två 

typer av outsourcing, fullständig outsourcing och partiell outsourcing. Fullständig 

outsourcing innebär att en organisation lägger över en hel funktion på en extern part. 

Partiell outsourcing innebär att endast en del av organisationen outsourcas (Alvarez & 

Stenbacka, 2007). Inom traditionella vinstdrivande företag handlar outsourcing oftast om 

att en hel funktion läggs ut på en extern part (SIF, 2006). Det bör då övervägas om denna 

funktion tillhör organisationens kärnkompetens (McIvor, 2000; Quinn, 1999; Kakabadse 

& Kakabadse, 2000) då det kan påverka organisationen negativt om den går förlorad 

(Prahalad & Hamel, 1990).  

 

Mer öppna, globala marknader och snabbare teknologi har minskat betydelsen av en 

organisations placering (Porter, 1998) vilket har lett till att outsourcing har ökat kraftigt 

under de senaste åren (Gottfredson, Puryear & Phillips, 2005).  De förväntade effekterna 

av outsourcing är ökad flexibilitet och kvalitet (Avery, 2000; McGovern & Quelch, 2005) 

men det huvudsakliga motivet bakom outsourcing brukar identifieras som 

kostnadsbesparingar (Greer, Youngblood & Gray 1999). Outsourcing kan även skapa 

stordriftsfördelar, tillgång till specialistkunskap från leverantörer och snabbare service för 

kunden då outsourcing oftast är mer tidseffektivt och tillåter organisationer att fokusera 

på kärnkompetensen (Reilly & Tampkin, 1996; Zhu, Hsu & Lillie, 2001; Lankford & 

Parsa, 1999). Outsourcing kan dock även innebära risker genom att organisationen 
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exempelvis kan förlora kontrollen eller bli för beroende av sin leverantör (McIvor, 2000; 

Gadde & Håkansson, 2001, s.124-126).  

2.2. Telemedicin och teleradiologi 

Telemedicin kan beskrivas som sjukvård på distans och kan ses som en form av 

outsourcing inom sjukvården (McLean & Richards, 2006). Läkare och patient befinner 

sig fysiskt sett på olika platser men med hjälp av olika kommunikationsverktyg och 

tekniska hjälpmedel kan läkaren undersöka och diagnostisera patienten. Det område inom 

telemedicin som är mest utbrett är teleradiologi (Strömgren, 2003). Teleradiologi innebär 

överföring av röntgenbilder och annan patientdata för diagnostisering och granskning. 

Överföringen kan ske mellan olika röntgenkliniker inom ett land men även mellan 

sjukvårdsinstanser internationellt (Thrall, 2007a; Västsvensk teleradiologi, 2010; 

European Society of Radiology, 2004). Nationella teleradiologiska samarbeten där 

röntgenbilder skickas mellan olika vårdinsatser inom ett land, exempelvis från ett sjukhus 

till ett annat, har använts länge. Internationella samarbeten är dock inte lika vanligt 

förekommande men används framförallt av sjukhus i USA (Millard, 2007; McLean, 

2009).  

 

I Sverige har det sedan början av 1990-talet pågått ett flertal telemedicinska samarbeten 

och projekt. Det har varit svårt att utvärdera följderna av projekten men gemensamt för de 

utvärderingar som gjorts är att de inte fokuserat på kostnadseffektivitet i någon större 

utsträckning (Wotton, 2001). Skibicki & Pourmand (2010) undersökte i sin studie vilka 

aspekter som ligger till grund för teleradiologiska samarbeten på fem svenska sjukhus. De 

tittade visserligen på kostnaden för teleradiologiska samarbeten men då detta inte var 

huvudsyftet med studien utfördes ingen grundlig kostnadskalkyl. Inom den 

internationella forskningen är situationen densamma. Genom en systematisk genomgång 

av 1 124 studier om telemedicin fann Roine, Ohinmaa & Hailey (2001) att det finns få 

studier som fokuserar på kostnader. De konstaterade även att de studier som gjorts är 

svåra att applicera på andra verksamheter och att de således inte kan användas som 

beslutsunderlag. Även Whitten (2002) har konstaterat att det inte finns tillräckligt med 

bevis för att telemedicin är ett kostnadseffektivt alternativ. 
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2.2.1. Arbetsmiljö 

Inom forskningen pågår en debatt om teleradiologi. Forskare inom området är inte helt 

överens om teleradiologins effekter. En av de aspekter som diskuteras är läkarnas 

arbetsmiljö. Teleradiologiska samarbeten resulterar ofta i att läkarnas jourarbete nattetid 

minskar, vilket förbättrar arbetsmiljön för läkarna (Alexander, 2006). Minskat nattarbete 

ses ofta som något positivt då trötthet reducerar prestationsförmågan (Horrocks & 

Pounder, 2006).  Flera studier visar att risken för felbedömningar och för att fatta dåliga 

beslut ökar nattetid (Hallas & Ellingsen, 2006; Smith-Coggins et al., 1994; Åkerstedt, 

2007) samt att nattarbete kan leda till sömnrubbningar (Åkerstedt, 2003). Dessutom är 

nattarbete förknippat med medicinska problem som bland annat magsår, hjärtsjukdomar 

och risker vid graviditet (Knutsson, 2003), vilket gör att minskat nattarbete är positivt för 

arbetsmiljön. Utifrån tidigare forskning kan arbetsmiljön således förväntas förbättras i 

och med teleradiologiska samarbeten.  

 

2.2.2. Patientsäkerhet 

Att risken för felbedömningar är högre nattetid (Hallas & Ellingsen, 2006; Smith-

Coggins et al., 1994; Åkerstedt, 2007) betyder även att teleradiologi genom minskat 

nattarbete kan bidra till ökad patientsäkerhet. Alexander (2006) menar dock att ett 

problem med teleradiologiska samarbeten är avståndet till patienten. Eftersom 

teleradiologi innebär en tolkning av en läkare på distans kan teleradiologi tära på den 

redan avlägsna relation som finns mellan röntgenläkare och patienter, vilket skulle kunna 

minska patientsäkerheten. Inte bara för att röntgenläkaren inte är på plats för att aktivt 

övervaka röntgenundersökningar utan också för att de inte är tillgängliga för samråd med 

kliniken som beställt undersökningen (Alexander, 2006). Även West (2000) menar att 

otillgänglighet kan öka risken för medicinsk felbehandling och således minska 

patientsäkerheten. Lundbäck (2007) menar dock att patientsäkerheten inte borde påverkas 

av användning av teleradiologi eftersom distansen ändå är oväsentlig. Även om 

röntgenläkaren befinner sig på samma sjukhus som patienten har en röntgenläkare sällan 

direkt kontakt med patienter. Hur patientsäkerheten påverkas i och med införandet av 

teleradiologi verkar utifrån tidigare forskning således vara osäkert. 

 

2.2.3. Kvalitet 

Andra studier har undersökt kvalitetsskillnader vid teleradiologiska samarbeten. Vissa 

hävdar att kvaliteten på läkarens utlåtande kan öka med teleradiologi då jourhavande 
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röntgenläkare kan arbeta dagtid i större utsträckning. På så sätt kan läkarna samarbeta och 

kvalitetssäkra arbetet (Uppsala universitet, 2007). Andra ser dock att teleradiologiska 

samarbeten kan påverka kvaliteten negativt. Larson & Janower (2005) menar att 

kvaliteten kan minska då sjukhuset inte kan kontrollera kompetensen hos de läkare som 

arbetar på det teleradiologiska företaget. Även språkliga och skriftliga aspekter kan 

påverka kvaliteten. Då granskande läkare och kliniken som anlitat dem kommunicerar 

skriftligt menar Adrian et al. (2008) att de teleradiologiska läkarnas språkliga kompetens 

är avgörande. Det krävs att de inblandade kan tolka klinisk information som kan vara 

skriven på ett språk som inte är deras modersmål och innehålla akronymer och speciella 

medicinska förkortningar. Enligt Adrian et al. (2008) är en viktig aspekt gällande kvalitet 

oron kring att röntgenläkare som arbetar på isolerade enheter utan klinisk kontakt inte kan 

bibehålla sin kliniska färdighet och kunskap. Det skulle kunna minska kvaliteten på de 

utlåtanden som görs. Thrall (2007b) påtalar även han att det finns risk för att kvaliteten 

hos företagen som arbetar med röntgengranskning inte upprätthålls då läkarna inte arbetar 

kliniskt. De kliniker som köper in tjänsten bör därför enligt Thrall (2007b) 

kvalitetsgranska dessa tjänster med jämna mellanrum. Utifrån tidigare forskning verkar 

det således som om kvaliteten skulle kunna minska i och med införandet av 

teleradiologiska samarbeten. 

 

2.2.4. Kunskap 

Ytterligare en aspekt som diskuteras i debatten kring teleradiologiska samarbeten är hur 

dessa påverkar kunskap och kompetens på en röntgenklinik. Idag är det brist på utbildade 

röntgenläkare vilket ytterligare har drivit på den teleradiologiska utvecklingen (Alexander 

2006). Teleradiologi medför attraktivare arbetstider för läkarna och på så sätt blir 

införandet av teleradiologi en lösning på problemen med rekrytering av kompetenta 

röntgenläkare (Daucourt et al., 2006; Adang & Wensing, 2008; Boland, 2008). Adrian et 

al. (2008) hävdar dock att outsourcing kan ha negativa konsekvenser för läkarnas och 

klinikens kunskapsutveckling. Det kan orsaka problem med upplärningen av nya 

röntgenläkare och ge upphov till ett kunskapstapp hos erfarna röntgenläkare. Då färre 

röntgenbilder granskas på kliniken kan förmågan att finna dolda abnormaliteter minska. 

Förmågan att hitta abnormaliteter utvecklas och bibehålls nämligen genom att läkaren ser 

ett stort antal normala fall (Adrian et al., 2008). Hur kunskapen påverkas av införandet av 

teleradiologi verkar utifrån tidigare forskning därför osäkert. 
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2.2.5. Tid 

En annan aspekt som diskuteras är huruvida teleradiologiska samarbeten är tidseffektivt 

och således förbättrar produktiviteten för de olika aktörerna. Produktiviteten på kliniken 

som anlitar telemedicinska företag kan förväntas öka då nattarbetet minskar eftersom 

minskat nattarbete medför minskad kompensationsledighet. Läkarna finns på så sätt mer 

tillgängliga på kliniken för arbete dagtid (Alexander, 2006). När det kommer till 

tidseffektivitet menar Lundbäck (2007) att den största besparingen med teleradiologi är 

att de röntgenläkare som granskar bilderna på distans kan disponera sin tid effektivare. 

Bedömningarna sker därför snabbare då de kan dra nytta av stordriftsfördelar. Thrall 

(2007b) menar dock att det finns en del tekniska begränsningar såsom tidsåtgång och 

skyddande av patientens integritet som måste lösas för att uppnå en bättre användning av 

teleradiologi. När det gäller tidsaspekten tyder tidigare forskning således på att 

teleradiologi skulle vara mer tidseffektivt än att sköta granskningen in-house förutsatt att 

tekniken fungerar på ett bra sätt. 

 

2.3. Kalkyler som beslutsunderlag 

För att få en bild av de kostnader telemedicinska samarbeten kan medföra och eventuellt 

spara kan en produktkalkyl användas. Produktkalkyler sammanställer kostnader och/eller 

intäkter och används för att utvärdera en viss situation. Dessa kalkyler finns i olika 

former men då alla kalkylsituationer ser olika ut är det svårt att använda någon form av 

”standardkalkyl”. Kalkylsituationen måste således avgöra hur kalkylen utformas så att 

endast de relevanta ekonomiska konsekvenserna beräknas. Kalkyler används ofta som 

beslutsunderlag eller för uppföljning av verksamheten men eftersom de är en förenkling 

av verkligheten bör de således inte vara de enda underlag man förlitar sig på. I varje 

beslutssituation bör man reflektera kring andra aspekter än de rent ekonomiska, som 

exempelvis marknad och konkurrens samt politiska, psykologiska och sociala aspekter 

(Ax et al., 2005, s. 149-150). Figuren nedan ger en överblick av hur en beslutssituation 

kan se ut och vikten av att ta hänsyn till andra konsekvenser utöver de ekonomiska. 
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Vid en situation då en organisation skall fatta beslut om att outsourca en del av 

verksamheten eller ej är det viktigt att beslutet inte enbart avgörs utifrån de kostnader 

som tillkommer eller försvinner. I denna typ av kalkyl handlar det om att välja mellan 

olika alternativ och där eftersträvas en bild av de konsekvenser båda alternativen ger 

upphov till. I kalkylen som ligger till grund för beslutet skall endast beslutsrelevant 

information beräknas. Det vill säga det är endast de kostnader och intäkter som skiljer 

handlingsalternativen åt som skall tas med i beräkningen. Detta resonemang har sin grund 

i bidragskalkyleringens idéer om sär- och samkostnad. Särkostnader är kostnader som 

uppstår eller faller bort med ett handlingsalternativ, medan samkostnader är de kostnader 

som inte förändras av valet av ett visst handlingsalternativ (Ax et al., 2005, s. 274-277). 

En jämförelse krävs mellan särkostnaderna för att outsourca och särkostnaderna för att 

producera själv. Det alternativ som visar sig ha lägst särkostnader anses vara det mest 

föredelaktiga (Ax et al., 2005, s. 293-296).  

 

2.4. Beslut om outsourcing av röntgenbildsgranskning 

Det är beslutssituationen som avgör vad som bör tas i beaktande i en kalkyl vid beslut om 

outsourcing. Utifrån tidigare forskning inom fältet för teleradiologi har följande figur 

skapats där den aktuella beslutssituationen avspeglas. Den pågående debatten kring 

teleradiologins effekter tyder på att arbetsmiljön skulle förbättras, att det är osäkert hur 

patientsäkerhet och kunskap påverkas, medan kvaliteten kan minska och 

Beslutssituation

Andra konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser i 
produktkalkylen

Figur 1. En produktkalkyl utgör endast ett av flera beslutsunderlag

Källa: Ax et al. (2005)
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Beslutssituation: 
Outsourcing av 

röntgenbildsgranskning

Arbetsmiljö
(+)

Patientsäkerhet
(+/-)

Kvalitet
(-)

Kunskap
(+/-)

Tid
(+)

Ekonomiska konsekvenser i 
produktkalkylen

Figur 2. Beslutsunderlag vid beslut om outsourcing av röntgenbildsgranskning

Jmf. Ax et al. (2005)

tidseffektiviteten öka. Dessa fem aspekter undersöks därför i denna studie för att 

komplettera den ekonomiska kalkylen. Den utifrån tidigare forskning förväntade 

förändringen i de fem aspekterna markeras med ett plus- respektive minustecken i figuren 

nedan. 
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3. Metod 

I metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet för att uppfylla studiens syfte. Här förklaras 
och försvaras de val som gjorts under studiens gång. Vidare så beskrivs hur insamlingen 
av data till beräkningar, intervjuer och enkäter gått till. Avslutningsvis redovisas 
beräkningarnas upplägg samt studiens begränsningar.  
 

3.1. Undersökningsstrategi 

För att bistå sjukhus i beslutet om att behålla granskningen av röntgenbilder nattetid in-

house alternativt att outsourca granskningen kombinerar denna studie kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Studiens huvudfokus har varit att göra en företagsekonomisk 

kostnadsjämförelse av teleradiologiska samarbeten inom sjukvården. Då en ekonomisk 

kalkyl inte bör vara det enda beslutsunderlag i denna situation utan hänsyn även bör tas 

till andra aspekter (Ax et al., 2005, s.149-150), kompletterades kalkylen med en enkät 

och intervjuer. Enkätens syfte var att undersöka vilken inverkan införandet av det 

teleradiologiska samarbetet har haft på arbetsmiljö, patientsäkerhet, kvalitet, kunskap och 

tid på de två utvalda sjukhusen. Att just dessa fem aspekter valdes har sin grund i 

resonemangen i den teoretiska referensramen.  

 

Som kalkylobjekt valdes två sjukhus av olika storlek, nedan kallade Stora Sjukhuset och 

Lilla Sjukhuset. Anledningen till att sjukhus av olika storlek valdes är att verksamheten 

vid stora och små sjukhus kan skilja sig åt.  Genom att välja två sjukhus av olika storlek 

kan andra svenska sjukhus förhoppningsvis lättare applicera denna studie på den egna 

verksamheten. Underlag till kostnadsjämförelsen i form av avtal, utdrag ur 

timrapporterings- och lönesystem samt fakturor ligger till grund för kostnadsjämförelsen. 

Att beräkningarna till stor del bygger på kopior av skriftliga underlag ger studien en hög 

reliabilitet, då skriftliga originalhandlingar är mer exakta än muntlig information. 

Beräkningarna för Lilla Sjukhuset bygger till relativt stor del på intervjuer, samtal och e-

postkorrespondens med verksamhetschefen då det var svårt att ta fram den information 

som behövdes för beräkningarna. Resultaten för Lilla Sjukhuset bör därför betraktas och 

analyseras med viss tillförsikt.   

 

3.2. Datainsamling 

Ett företag stationerat i Spanien och Australien arbetar med att granska röntgenbilder åt 

sjukhus i flera länder i världen, bland annat i Sverige. De har anställt svenska läkare som 
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i dagsläget samarbetar med tio svenska sjukhus. Vidare i uppsatsen benämns detta företag 

som Företaget. De tio svenska sjukhus som idag anlitar Företagets tjänster kontaktades 

med en förfrågan om samarbete via e-post (se Bilaga 1). Denna förfrågan skickades till 

verksamhetscheferna på röntgenkliniken samt ekonomiansvarig alternativt controller på 

respektive sjukhus. Att valet föll på att skicka förfrågan till verksamhetschef och 

ekonomiansvarig/controller förklaras av att vi antog att dessa personer borde ha tillgång 

till det material som krävdes för den ekonomiska utvärderingen. Av de tio kontaktade 

sjukhusen svarade sex att de var intresserade av ett samarbete. Av dessa fem valdes två 

sjukhus; Stora Sjukhuset och Lilla Sjukhuset. Genom att studera två sjukhus ökades 

validiteten som även stärktes genom att den kvalitativa delen av studien har utformats 

med syftet att exemplifiera, inte generalisera (jmf. Christensen et al., 2001). Eftersom 

delar av det material vi fått ta del av är ”känslig information” har sjukhusnamn, 

kontaktpersoner och företagets namn anonymiserats och alla beräkningar är kodade. 

 

3.2.1. Underlag för beräkningar 

För att beräkna kostnaderna för de två alternativen skickades inledningsvis en förfrågan 

om följande underlag till de två sjukhusen så snart samarbetet var bekräftat: fakturor från 

Företaget gällande 1 januari till 30 juni 2010, avtalet mellan Företaget och sjukhusen, 

antalet undersökningar av olika typ per natt, lönekostnader inklusive sociala avgifter för 

läkarna 1 januari till 30 juni 2010, eventuella utbildningskostnader och kostnader för 

teknik. Denna förfrågan kompletterades sedan med ett antal förfrågningar om mer 

detaljerad information. Dessa underlag tillsammans med intervjuer och samtal med 

personalen på sjukhusen ligger till grund för de antaganden som görs i beräkningarna. Att 

titta på en sexmånadersperiod gav en rättvis bild av verksamheten då eventuella 

exceptionella värden under en månad eller säsongsvariationer inte fick stort genomslag. 

Att undersökningsperioden ligger nära i tiden gör att studien kan ses som en tillförlitlig 

mall för beslut om outsourcing av röntgenbildsgranskning.  

 

3.2.2. Intervjuer 

Intervjuer kan kategoriseras på tre sätt, strukturerade, semi-strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s. 320). Denna studie 

består av både semi-strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer som mer kan 

beskrivas som samtal. På Stora Sjukhuset genomfördes en semi-strukturerad intervju (se 

Bilaga 2) där verksamhetschef samt controller för röntgenkliniken närvarade. Under den 
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intervjun deltog två intervjuare för att ha möjlighet att diskutera tolkningar och 

uppfattningar i efterhand. På Lilla Sjukhuset genomfördes en semi-strukturerad 

telefonintervju med verksamhetschefen på röntgenkliniken. Anteckningar togs under 

samtliga intervjuer för att öka reliabiliteten då intervjuaren i efterhand kan gå igenom 

materialet i lugn och ro (jmf. Repstad, 2007) De båda intervjuerna genomfördes utifrån 

de forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som 

presenteras av Vetenskapsrådet (Codex, 2010). Utöver dessa intervjuer har vi även haft 

en kontinuerlig kontakt med både verksamhetschefer och controllers genom telefonsamtal 

och e-post, vilket kan beskrivas som ostrukturerade intervjuer. På Stora Sjukhuset har vi 

dessutom haft kontakt med den person som är bemanningsansvarig på röntgenkliniken.  

 

3.2.3. Enkät 

Enkätens syfte var, som beskrivs ovan, att undersöka vilken inverkan införandet av det 

teleradiologiska samarbetet har haft på arbetsmiljö, patientsäkerhet, kvalitet, kunskap och 

tid på sjukhusen. Genom att testa enkäten på fem personer innan den slutgiltiga versionen 

skickades ut säkerställdes att frågorna i enkäten var lättförståliga (Dahmström, 2000, s. 

112).  För att underlätta den kvantitativa datainsamlingen användes hemsidan 

Surveymonkey. Distributionen av enkäten skedde med hjälp av verksamhetscheferna på 

de båda sjukhusen som skickade ut en länk till enkäten samt instruktioner via e-post till 

alla anställda läkare på kliniken (se Bilaga 3). För att öka svarsfrekvensen skickade de två 

verksamhetscheferna utöver det första e-postmeddelandet även ut två påminnelser till 

samtliga respondenter. Att låta verksamhetscheferna distribuera enkäten gav även 

fördelen att respondenterna var anonyma vilket torde öka svarsfrekvensen men inte 

påverka studiens trovärdighet. Det intressanta har i detta fall inte varit vem som svarat 

utan hur respondenterna har besvarat frågorna. 

 

Enkäten hölls öppen i två veckor och bestod av 18 frågor (se Bilaga 4). De två första 

frågorna var öppna frågor där respondenterna fick fylla i sjukhus och befattning. Därefter 

ställdes frågor med utgångspunkt i de fem aspekter som undersöktes för att mäta vilken 

inverkan det teleradiologiska samarbetet haft på arbetsmiljön, patientsäkerheten, kvalitet, 

kunskap och tid. För varje aspekt presenterades tre positiva påståenden där 

respondenterna på en likertskala fick uppskatta till vilken grad de höll med om 

påståendena (Rosengren & Arvidson, 2002). Skalan var 1-5 där ett lågt värde innebar att 

respondenten inte instämde med påståendet och ett högt innebar att respondenten 
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instämde helt med påståendet. Syftet var att ta fram förändringsvärden för de utvalda 

aspekterna och på så sätt få en bild av läkarnas uppfattning. Utöver rangordningsskalan 

fanns även alternativet ”Vet ej” för att fastställa hur hög osäkerhetsfaktorn var. 

Respondenterna fick totalt ta ställning till 15 påståenden och ett exempel är följande 

påståenden som visar förändringsvärdet för aspekten arbetsmiljö: ”Jag arbetar bättre 

under dagen jämfört med natten”, ”Jag upplever det som positivt med mindre nattarbete” 

och ”Jag fattar bättre beslut på dagen jämfört med under natten”.  Enkätens sista fråga var 

en öppen fråga där respondenterna hade möjlighet att lämna övriga synpunkter. 

 

Enkätens resultat presenteras i stapeldiagram för varje aspekt i kapitel 4. Svaren från 

enkäten sammanställdes även i en tabell som visar hur stor andel av respondenterna som 

svarat samt hur många som valt att inte svara. Genom den sammanställande tabellen fick 

vi en bild av vilken aspekt som haft mest positivt förändringsvärde när de tre påståendena 

summerades för varje aspekt. I tabellen presenteras även ett medelvärde för varje aspekt 

som räknades fram för att få en bild av hur läkarna i genomsnitt uppfattar att respektive 

aspekt påverkats av det teleradiologiska samarbetet. När medelvärdet beräknades 

exkluderades alla ”Vet ej” svar.  

 

Det finns nackdelar med att göra enkätstudier. Till exempel försvinner möjligheten att 

ställa följdfrågor och det finns alltid risk för högt bortfall, speciellt om frågorna är för 

många då respondenten kan tröttna (Bryman & Bell, 2007, s. 244-246). Enkäten kan inte 

ändras efter att den skickats ut vilket gör det viktigt att rätt frågor ställs. Att enkäten 

innehöll relativt få frågor samt att den testades innan den distribuerades borde dock 

minimera dessa risker. Att använda en webbenkät borde även reducera en del av dessa 

risker då respondenten inte behöver sända tillbaka svaren med vanlig post och risken för 

bortfall på grund av otydlig handstil minskas (Bryman & Bell, 2007, s. 244-246). 

 

3.3. Beräkningar 

Kalkylen som ligger till grund för kostnadsjämförelsen delades utifrån studiens syfte upp 

i två alternativ; Alternativ Outsourcing (att outsourca granskningen till Företaget nattetid) 

och Alternativ In-house (att sjukhusen själva står för granskningen nattetid). Kalkylen 

baserades på sedvanliga principer vid kalkylering med sär- och samkostnader som grund 

vilket innebär att endast särkostnader beräknades (jmf. Ax et al, 2005). Detta innebär att 

kostnader för primärjoursarbete under helgen inte togs med i beräkningen då inget av 
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sjukhusen outsourcar granskningen nattetid under helgen. Även kostnader för lokaler, 

utrustning, material, administration samt lönekostnader för sjuksköterskor uppskattades 

vara desamma för de båda alternativen (Verksamhetscheferna röntgenklinikerna, Stora 

och Lilla Sjukhuset, 2010). Antagandet baserades på att röntgenbilderna som skickas till 

Företaget fortfarande tas på sjukhusen i Sverige. Samma resurser och maskiner används 

som när granskningen sker in-house. Kostnaden för administration innefattar i Alternativ 

Outsourcing kostnaden för att kontrollera fakturor och betala dessa. Kostnaden för detta 

ansågs dock vara marginell och vägs upp av kostnaden för motsvarande tid för 

tidsrapportering och löneadministration om en läkare på sjukhuset istället skulle arbeta 

natt som är fallet vid Alternativ In-house. Kostnaden för bakjouren beräknades inte då det 

oavsett om röntgenbildsgranskningen outsourcas eller sker med primärjoursverksamhet 

in-house alltid finns en bakjour i beredskap. Kostnaden för bakjouren är således lika för 

de båda alternativen, alltså en samkostnad.  

 

Kostnadsjämförelsen mellan Alternativ In-house och Alternativ Outsourcing gjordes 

utifrån två perspektiv, kostnad per natt och totalkostnad per fem dagars vecka (måndag 

till fredag). Att jämförelsen utgick från en fem dagars vecka förklaras av att sjukhusen, 

som beskrivs ovan, endast använder tjänsten under vardagsnätter. Kostnaden för 

helgnätter är således en samkostnad för båda alternativen. Den undersökta 

sexmånadersperioden 1 januari till 30 juni 2010 som ligger till grund för beräkningarna 

innefattade ett antal röda dagar då Företaget inte arbetade. Justering för detta har gjorts i 

beräkningarna för att få korrekta genomsnittliga siffror för vardagsnätter under perioden. 

 

Det bör uppmärksammas att arbetet på Lilla Sjukhuset ser lite annorlunda ut i jämförelse 

med Stora Sjukhuset. Lilla Sjukhuset sköter även granskningen av röntgenbilder åt ett 

annat närliggande sjukhus nattetid när de inte anlitar Företaget.  Både Lilla Sjukhuset och 

det närliggande sjukhuset har ett avtal med Företaget. Under de dagar Företaget inte 

sköter granskningen så sköter dock Lilla Sjukhuset granskningen för båda sjukhusen som 

tillhör samma landsting. Både intäkter och kostnader för de båda sjukhusen tillhör samma 

kostnadsställe, vilket påverkar uträkningarna för både Alternativ Outsourcing och 

Alternativ In-house. Om de båda sjukhusen skulle avsluta samarbetet med Företaget 

skulle Lilla Sjukhuset sköta all granskning nattetid. Därför slås båda sjukhusens 

kostnader för granskning av röntgenbilder nattetid ihop för båda alternativen. Alla 
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beräkningar som gjorts för Lilla Sjukhuset inkluderar alltså även granskning av 

röntgenbilder för det närliggande sjukhuset.  

 

Beräkningarna för Alternativ Outsourcing och Alternativ In-house för de båda sjukhusen 

finns noggrant beskrivna under kapitel 4. 

 
3.4. Begränsningar  

Ur lönesystemet som används på Lilla Sjukhuset var det inte möjligt att få fram 

aggregerad information på den nivå som behövdes för våra beräkningar. Kostnaden för 

jourarbete nattetid kunde exempelvis inte isoleras. I samråd med verksamhetschefen och 

controllern på sjukhuset fick vi därför göra vissa antaganden och uppskattningar för att 

slutföra beräkningarna. Som tidigare nämnts kan kopior av originalhandlingar och utdrag 

ur lönesystemet anses ge mer exakt information. Vi anser dock att våra uppskattningar 

och antaganden är tillförlitliga då vi konsulterat verksamhetschef och controller som 

arbetar med verksamheten dagligen.  

 

En annan begränsning som gäller båda sjukhusen berör den jourkompensation som tas ut 

i ledig tid och hur många extra tjänster detta skulle innebära. För en exakt beräkning av 

extra tjänster krävs en fiktiv schemaläggning och detta har inte gjorts då schemaläggning 

kräver kunskap om läkarnas kompetens och anställningsvillkor.  

 

Även om enkätfrågornas utformning anses ge den kvantitativa undersökningen en hög 

reliabilitet berörde frågorna respondenternas uppfattningar vilka kan variera med tiden. 

Att majoriteten av frågorna i enkäten var rangordningsfrågor kan också ses som en 

begränsning då det kan vara svårt för respondenterna att uppskatta hur mycket lägre eller 

högre en enhet är i förhållande till en annan (Holme & Solvang, 2006, s. 171).  Att dra 

slutsatser utifrån värderingar ger därför delvis osäkra resultat. Vi har i denna studie inte 

heller använt några statistiska metoder för att säkerställa signifikansen av resultaten vilket 

också bidrar till att försiktighet måste visas mot de slutsatser som dras av enkäten. 

Enkäten hade ett bortfall på 40 procent vilket kan bero på att organisationer och individer 

i allt större utsträckning ombeds att besvara olika typer av enkäter kan skapa en ovilja att 

delta i enkätundersökningar (Saunders, et al., 2009, s. 395). Det finns även möjligt att 

enkäten inte nått fram till läkarna. 
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4. Beräkningar och resultat 

I detta kapitel beskrivs de beräkningar som gjorts för att utföra kostnadsjämförelsen 
mellan det Stora och Lilla Sjukhuset. Därefter presenteras resultaten av beräkningarna 
för de båda sjukhusen både för Alternativ Outsourcing och för Alternativ In-house. 
Utöver resultaten av beräkningarna presenteras även det material som samlats in i 
enkätundersökningen. 
 
4.1. Arbetet på en röntgenklinik 

Arbetet på en röntgenklinik varierar under dygnets timmar. Under dagen arbetar ett flertal 

läkare med både planerade och akuta röntgenundersökningar. Nattetid utförs däremot 

färre röntgenundersökningar och de som görs är akuta vilket innebär att bemanningen är 

betydligt lägre. Då arbetar endast två läkare, en primärjour och en bakjour 

(Verksamhetschef röntgenkliniken, Stora Sjukhuset, 2010). Jourtjänstgöring ger höga 

lönekostnader och påverkar bemanningen på sjukhuset då läkare som arbetar under natten 

avlönas dubbelt eller kompenseras med ledig tid. På senare år har privata företag börjat 

erbjuda ett alternativ till att bedriva egen jourverksamhet på sjukhusen genom 

teleradiologi. I denna studie har vi beräknat och jämfört kostnaden för att köpa in 

granskning av röntgenbilder nattetid med att bedriva egen primärjoursverksamhet på 

sjukhuset. 

 

4.2. Alternativ Outsourcing 

Alternativ Outsourcing innebär att sjukhusen köper in granskning av röntgenbilder 

nattetid måndag till fredag. Via vanlig bredbandsuppkoppling skickas bilderna från 

sjukhusen i Sverige till Företaget (Verksamhetschef röntgenkliniken, Lilla Sjukhuset, 

2010).  Natten mot lördag och söndag sker granskningen dock in-house på respektive 

sjukhus eftersom Företaget inte arbetar under helger (Verksamhetschef röntgenkliniken, 

Stora Sjukhuset, 2010). Företaget ersätter således sjukhusens primärjour, men en bakjour 

finns alltid beredd att rycka in vid komplicerade situationer eller om själva 

undersökningen kräver närvaro av en röntgenläkare. Sjukhusen faktureras månadsvis per 

antal undersökningar och Företaget tar ut olika priser beroende på typ av undersökning.  

Priset för undersökningarna inkluderar allt vilket innebär att inga ytterligare 

serviceavgifter tillkommer.  
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4.2.1. Alternativ Outsourcing Stora Sjukhuset 

Stora Sjukhuset anlitar Företaget för granskning av röntgenbilder mellan kl. 00.00-07.00 

fem nätter i veckan (måndag 00.00 till fredag 07.00). Första steget för att beräkna 

kostnaderna för Alternativ Outsourcing på Stora Sjukhuset var att beräkna det 

genomsnittliga antalet undersökningar per natt utifrån fakturorna för perioden 1 januari 

2010 till 30 juni 2010. Därefter multiplicerades det genomsnittliga antalet undersökningar 

per natt med pris per undersökning som framgick av avtal och fakturor för att få fram 

kostnaden per natt. Kostnaden per natt multiplicerades sedan med fem för att få fram 

kostnaden per vecka. Då priset skiljer sig beroende på typ av undersökning redovisas 

respektive undersökningskategori för sig samt totala siffror i Tabell 1 nedan.  

 

 
 

Tabell 1 visar att Stora Sjukhuset gör i genomsnitt 10,4 undersökningar per natt under 

vardagsnätter. Den genomsnittliga kostnaden för Alternativ Outsourcing är 4 377 kr per 

natt medan kostnaden per vecka uppgår till 21 884 kr.  

 

4.2.2. Alternativ Outsourcing Lilla Sjukhuset 

Lilla Sjukhuset anlitar Företaget för granskning av röntgenbilder mellan kl. 22.00 – 07.30 

fem nätter i veckan (söndag 22.00 till fredag 07.30). Första steget för att beräkna 

kostnaderna för Alternativ Outsourcing på Lilla Sjukhuset var (precis som för Stora 

Sjukhuset) att beräkna det genomsnittliga antalet undersökningar per natt utifrån 

fakturorna för perioden 1 januari 2010 till 30 juni 2010. Därefter multiplicerades det 

genomsnittliga antalet undersökningar per natt med pris per undersökning som framgick 

av avtal och fakturor för att få fram kostnaden per natt. Kostnaden per natt 

multiplicerades sedan med fem för att få fram kostnaden per femdagarsvecka. Då priset 

skiljer sig beroende på typ av undersökning redovisas respektive undersökningskategori 

för sig samt totala siffror i Tabell 2 nedan.  

 

Tabell 1. Kostnad för Alternativ outsourcing nattetid måndag 00.00 till fredag 07.00, Stora Sjukhuset
Pris per us Genomsn. ant. us/natt Genomsn. kostnad/natt Genomsn. kostnad/vecka (5 dagar)

DT Skalle 305 2,2 680 3 401
Övrig DT 628 2,8 1 768 8 842
Konventionella us 362 5,3 1 928 9 641
Totalt 10,4 4 377 21 884
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Tabell 2 visar att Lilla Sjukhuset gör i genomsnitt 2,4 undersökningar per natt under 

vardagsnätter. Den genomsnittliga kostnaden för Alternativ Outsourcing är 1 704 kr per 

natt medan kostnaden per vecka uppgår till 8 521 kr. Priserna för Lilla Sjukhuset är 

angivna i Euro i avtal och fakturor. Vi har därför konverterat dessa priser till svenska 

kronor enligt Riksbankens genomsnittliga valutakurs för perioden 1 januari 2010 till 30 

juni 2010 (Riksbanken, 2010).  

 

4.3. Alternativ In-house 

Vid beräkningen av kostnaden för Alternativ In-house ska två delar beaktas; kostnaden 

för den jourkompensation som tas ut i kontant ersättning respektive den som tas ut i ledig 

tid, se Figur 3 nedan. 

Figur 3. Illustration av kostnaden för att bedriva primärjoursverksamhet in-house 

 

 

Ersättningen för primärjoursarbete är intjänad jourkompensation som antingen kan tas ut i 

ledig tid eller i kontant ersättning, jourkompensation kan liknas med en timbank. 

Sjukhusens kostnad för primärjoursarbete avgörs av hur stor del av arbetstiden som är 

bundenhet respektive störning. Bundenhet är den tid då läkaren har jourtjänstgöring men 

Tabell 2. Kostnad för Alternativ outsourcing nattetid söndag 22.00 till fredag 07.30, Lilla Sjukhuset
Pris per us Genomsn. ant. us/natt Genomsn. kostnad/natt Genomsn. kostnad/vecka (5 dagar)

Röntgen 538,9 1,0 538 2 692
DT 832,9 1,4 1 166 5 829
Totalt 2,4 1 704 8 521
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inte arbetar aktivt. Under denna tid kan läkaren göra annat som till exempel att sova. 

Under bundenhet ersätts läkaren inte med en hel timmes jourkomp per timme bundenhet 

utan endast en andel. Andelens storlek varierar mellan olika sjukhus. Om läkaren däremot 

störs under sin bundenhet för att arbeta aktivt får denne en högre ersättning, det innebär 

att läkarna under natten tjänar in dubbla jourkompstimmar under störning. Läkaren blir 

alltid ersatt för minst en halvtimmes arbete även om själva granskningen tar kortare tid. 

Detta innebär att även om läkaren arbetar aktivt i endast fem minuter får denne ersättning 

för 30 minuter. 

  

Grundtanken är att jourkompensation ska tas ut i ledig tid dagen efter nattjänstgöringen 

men den kan även sparas och tas ut i ledig tid alternativt kontant ersättning vid ett senare 

tillfälle. Oavsett om jourkompensation tas ut i ledig tid eller i kontant ersättning innebär 

det en kostnad för sjukhuset. Om intjänad jourkompensation tas ut i tid ersätts läkaren 

med bibehållen månadslön under den lediga tiden som tas ut, det vill säga läkaren får 

betald ledighet. Denna kostnad kan dock inte anses belasta jourtjänstgöring då det i regel 

ingår i en läkares heltidstjänst och således ses som en samkostnad. Kliniken måste dock 

bemannas upp med en ersättare till den lediga läkaren när denne tar ut jourkompensation i 

tid. Kostnaden för uppbemanning är en särkostnad och belastar således 

primärjourstjänstgöringen.  

 

Om läkaren istället tar ut intjänad jourkompensation i kontant ersättning får läkaren 1/137 

av sin månadslön (till skillnad mot timlönen som är 1/165 av månadslönen) för varje 

intjänad timme. Informationen kommer från jouravtalen vid de båda sjukhusen.  

 

I de två tabellerna (Tabell 3 och 4) nedan visas grundläggande information för att beräkna 

kostnaden för Alternativ In-house på Stora och Lilla Sjukhuset. Beräkningarna baseras på 

uppgifter från perioden 1 januari 2010 till 30 juni 2010. Informationen är hämtad från 

underlag från sjukhusens lönesystem samt uppgifter som lämnats i intervjuer, samtal och 

genom e-postkorrespondens.  
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4.3.1. Beräkningar Alternativ In-house Stora Sjukhuset 

Vid beräkningen av kostnaderna för att sköta primärjoursarbetet in-house på Stora 

Sjukhuset var det första steget i uträkningen att räkna ut lönekostnaderna eftersom 

kostnaden för den jourkompensation som tas ut i kontant ersättning baseras på läkarens 

lön. Uppgifterna från lönesystemet bygger på dagens bemanning. På sjukhusets 

röntgenklinik finns idag 28 heltidstjänster som bemannas av 34 läkare. Av dessa är nio 

underläkare, sex specialister och tretton överläkare. Underläkare och specialister arbetar 

primärjour i större utsträckning än överläkare. För att få en korrekt bild av kostnaden för 

just primärjoursarbete är det således missvisande att använda den genomsnittliga 

timlönen. Vi har därför gått igenom lönesystemet för perioden 1 januari till 30 juni 2010 

och tittat på primärjoursarbetet under lördagar och söndagar. Detta för att det inte är 

möjligt att titta på veckodagar då de outsourcar röntgenbildsgranskningen. Vi har tagit 

fram fördelningen av primärjoursarbete, både bundenhet och störning, för de olika 

befattningarna och på så sätt fått fram en vägd genomsnittlig timlön (cirka 298 kr exkl. 

PO-pålägg). I Bilaga 4 redovisas uträkningen av den vägda genomsnittslönen. Denna 

vägda genomsnittliga timlön tar hänsyn till att underläkare och specialister arbetar 

primärjour oftare och den vägda timlönen blir således lägre än vad ett ”vanligt” 

genomsnitt visar (336 kr exl. PO-pålägg, se Tabell 3 ovan). Den vägda genomsnittslönen 

Tabell 3. Förutsättningar för arbetet på Stora Sjukhuset

Antal jourtimmar per natt (24.00-07.00) 7
Varav bundehet 3
Varav störning 4

Genomsnittlig lön för läkare Månadslön Timlön
Överläkare 67 011 406
Bitr överläkare 58 500 355
Specialist 58 867 357
ST 37 644 228
Genomsnittslön alla befattningar 55 506 336

Arbetstimmar/mån för en läkartjänst 165

PO-pålägg inkl. semesterersättning 50%

Andel av lönen som jourkompensation enl. jouravtal
Bundenhet 0,25 × arbetade h bundenhet
Störning 2 × arbetade h störning
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används för att beräkna kostnaden för den jourkompensation som tas ut i kontant 

ersättning. 

 

När den vägda timlönen tagits fram krävdes information om hur många timmar av 

primärjoursarbetet som var störning respektive bundenhet. Denna information kunde 

utläsas från lönesystemet avseende arbetet på lördag och söndag natt. Vi kunde på så sätt 

ta fram den genomsnittliga tiden för störning per natt under lördag och söndag natt (fyra 

timmar). Arbetsbelastningen under helger är dock högre än under vardagsnätter eftersom 

fler undersökningar genomförs. Det kan således anses missvisande att andelen störning är 

lika stor på vardagar.  

 

Alternativet var att utgå från den totala tiden för störning per natt under lördag och 

söndag och dividera med antalet undersökningar per natt under lördag och söndag. 

Uppgifter om antalet undersökningar per natt under lördag och söndag fick vi av 

klinikens bemanningsansvarige. På så sätt fick vi fram hur lång tid en genomsnittlig 

undersökning tar och kunde multiplicera det med antalet undersökningar på vardagsnätter 

som framgår av fakturorna från Företaget. Genom att räkna på detta sätt fick vi fram en 

genomsnittlig störning på 1,5 timmar per natt under vardagsnätter (dessa uträkningar 

finns beskrivna i Bilaga 6). Denna störning anses dock orimlig då det inte är sannolikt att 

läkarna skulle utföra 10,4 undersökningar under 1,5 timme för att sedan inte blir störda 

mer. Siffran tar således inte hänsyn till på spridningen av störningar under natten. Att 

räkna på detta sätt kan således ses som ett ”best case scenario”, det vill säga ett scenario 

med minimalt antal störningstimmar och således lägsta möjliga kostnad för Alternativ In-

house på Stora Sjukhuset (beräkningarna för detta ”best case scenario” finns redovisade i 

bilaga 6). 

 

För att beräkningarna skulle ge en mer rättvisande bild av verksamheten användes därför 

den genomsnittliga störningstiden från helgnätter, trots att det då sker fler 

undersökningar. Att de genomsnittliga 10,4 undersökningarna under vardagsnätter skulle 

ta längre tid än de 27,8 undersökningar som i genomsnitt utförs under helgnätter anses 

orimligt. Att räkna med fyra timmars störning per natt även på vardagar kan således ses 

som ett ”likely scenario” då det inte är rimligt att läkarna i genomsnitt skulle bli störda 

mer under vardagsnätter än under helgen. Ett ”worst case scenario” för en natt är 

naturligtvis att läkaren skulle vara störd under hela natten, det vill säga alla sju timmar. 
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Att anta att störningstiden i genomsnitt skulle vara så hög skulle dock inte ge en 

rättvisande bild. Eftersom primärjourtjänstgöring för Alternativ In-house är sju timmar 

(kl. 00-07) och tiden för störning nu är känd (4 timmar per natt) kan antalet timmar 

bundenhet tas fram genom att subtrahera störningen från primärjourtjänstgöring (3 

timmar per natt). 

 

Sjukhusets kostnad för primärjourstjänstgöring består av den jourkompensation som 

läkarna tjänar in. På Stora Sjukhuset tas 10 procent av jourkompensationen ut i kontant 

ersättning medan 90 procent tas ut i ledig tid. Beräkningarna för den utbetalda 

jourkompensationen visas i Tabell 5a. Tabellen visar kostnaden för jourkompensation 

som tas ut i kontant ersättning.  

 

Eftersom en läkare får 1/137 av sin månadslön (till skillnad mot timlönen som är 1/165 av 

månadslönen) för varje intjänad timme om jourkompensationen tas ut i kontantersättning, 

uppgår kostnaden per timme till 538 kr. 

 

Kostnaden för den uppbemanning som krävs vid uttag av jourkompensation i ledig tid 

redovisas sedan i Tabell 5b. Vid beräkningen av kostnaden för uppbemanning används 

den genomsnittliga timlönen (336 kr exl. PO-pålägg, 504 kr inkl. PO-pålägg). 

Underläkare och specialister arbetar primärjour i större utsträckning än överläkare. Det är 

därför rimligt att anta att det inte till större del är underläkare och specialister som står för 

uppbemanningen eftersom de tar ut stor del av jourkompensationen i ledighet. 

Uppbemanningen borde därför vara jämt fördelad mellan de olika läkargrupperna och 

således används den genomsnittliga timlönen och inte den vägda genomsnittslönen som 

används vid beräkningarna av jourkompensationen som tas ut i kontant ersättning. 
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Den totala kostnaden för jourkompensationen, det vill säga kostnaden för Alternativ In-

house, beräknades sedan genom att addera kostnaden för jourkompensationen med 

kostnaden för uppbemanning. Den totala kostnaden för jourkompensation på Stora 

Sjukhuset visas i Tabell 5c. 

 

 
 

Skulle Stora Sjukhuset sköta röntgenbildsgranskningen nattetid även måndag till fredag 

skulle kostnaden uppgå till 4 440 kr per natt medan kostnaden för en vecka (fem dagar) 

skulle uppgå till 22 199 kr.  

 

4.3.2. Beräkningar Alternativ In-house Lilla Sjukhuset 

Vid beräkningen av kostnaderna för att sköta primärjoursarbetet in-house på Lilla 

Sjukhuset var det första steget i uträkningen, precis som för det Stora Sjukhuset, att räkna 

ut lönekostnaderna. På Lilla Sjukhuset arbetar tolv specialister som tillsammans täcker 

Tabell 5a. Jourkompensation, Stora Sjukhuset
Per natt Per vecka

Intjänade jourkompstimmar bundenhet 0,8 3,8
+ Intjänade jourkompstimmar störning 8 40
= Totalt antal Intjänade jourkompstimmar 8,8 43,8

Totalt ant. Intjänade jourkompstimmar 8,8 43,8
× Jourkompstimmar som tas ut i kontant ersättning 10% 10%
= Antal jourkompstimmar som tas ut i kontanters. 0,9 4,4
× Lönekostnad inkl. PO och semester vid uttag i kontanters. 538 538
= Kostnad för jourkomp som tas ut i kontanters. 471 2 354

Summa kostnad utbetald jourkomp 471 2 354

Tabell 5b. Kostnad för uppbemanning
Per dag Per vecka

Antal jourkompstimmar som tas ut i tid 7,9 39,4
Antal timmar för en läkartjänst 8 40
Antal tjänster som skulle krävas 1 1
Genomsnittlig timlön inkl. PO 504 504

= Kostnad för den extra tjänsten 3969 19845

Tabell 5c. Total kostnad Alternativ In-house, Stora Sjukhuset

Summa kostnad utbetald jourkomp 471 2 354
+ Kostnad uppbemanning 3 969 19 845
= Total kostnad 4 440 22 199
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upp åtta tjänster då en del av läkarna arbetar deltid. Det finns även fyra underläkare på 

kliniken och i genomsnitt 1,5 stafettläkare då det råder läkarbrist på sjukhuset. 

Läkarbristen var den största anledningen till att Lilla Sjukhusets ingick ett avtal med 

Företaget (Verksamhetschef röntgenkliniken, Lilla Sjukhuset, 2010). På Lilla Sjukhuset 

kunde den information vi bett om inte på ett rättvisande sätt tas ut ur lönesystemet. 

Beräkningarna bygger därför till stor del på antaganden från verksamhetschefen på 

röntgenkliniken. Verksamhetschefen uppskattade den genomsnittliga lönen för de läkare 

som arbetar primärjour på kliniken till 60 000 kr i månaden vilket innebär 364 kr i 

timmen exklusive PO-pålägg och semesterersättning.   

 

Det första steget i beräkningarna för Alternativ In-house på Lilla Sjukhuset var att 

beräkna hur stor del av jourtjänstgöringen som är störning respektive bundenhet. Utifrån 

fakturorna från Företaget kunde det genomsnittliga antalet undersökningar per natt tas 

fram (2,4 st). Verksamhetschefen uppskattade att varje undersökning tar en timme då 

primärjouren befinner sig hemma och läser bilderna via teleradiologi alternativt måste 

åka in till sjukhuset. När läkaren läser bilderna hemma via teleradiologi tar det längre tid 

än när Företaget granskar bilderna. Detta beror på flera faktorer, filerna är stora men 

uppkopplingen är i hemmet är betydligt sämre än den Företaget använder vilket gör att 

uppladdningen av bilder tar lång tid, läkaren måste även logga in på ett tidskrävande sätt 

och ”vakna till” innan bedömningen sker. Uppskattningen att en undersökning tar en 

timme ska dock ses med försiktighet då vissa undersökningar går tar kortare tid än så 

medan andra tar längre tid. Information om exakt genomsnittlig tid per undersökning har 

tyvärr inte funnits att tillgå. Lönekostnaderna på Lilla Sjukhuset inkluderar ett PO-pålägg 

på 42,34 procent samt semesterersättning på 12 procent.  

 
Eftersom primärjourtjänstgöringen för Alternativ In-house är 9,5 timmar (kl. 22-07.30) på 

Lilla Sjukhuset och tiden för störning nu är känd (2,4 timmar per natt) kan antalet timmar 

bundenhet tas fram (7,1 timmar per natt). På Lilla Sjukhuset tas 50 procent av 

jourkompensationen ut i ledig tid och 50 procent kontant ersättning, Tabell 6a redovisar 

kostnaden för jourkompensation som tas ut i kontant ersättning. Lönekostnaden vid uttag 

i kontant ersättning är precis som vid beräkningarna för Stora Sjukhuset 1/167 av 

månadslönen inkl. PO-pålägg, i detta fall 676 kr. 
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Kostnaden för att bemanna upp kliniken, det vill säga den extra tjänsten redovisas sedan i 

Tabell 6b. Då det i dagsläget råder läkarbrist på Lilla Sjukhuset skulle de inte klara av att 

bemanna upp kliniken med egen personal. Vid Alternativ In-house skulle Lilla Sjukhuset 

därför behöva ta hjälp av stafettläkare för att klara bemanningen och dessa stafettläkare 

har en timkostnad på 1500 kr vid det Lilla Sjukhuset (Verksamhetschef Röntgenkliniken 

Lilla Sjukhuset, 2010). Det är den lönekostnaden som vi använt i beräkningarna i Tabell 

6b.  

 

 
 

 
 

Den totala kostnaden för jourkompensationen, det vill säga kostnaden för Alternativ In-

house, beräknades sedan genom att addera kostnaden för jourkompensationen med 

kostnaden för uppbemanning, se Tabell 6c. 

 

  

 

Skulle Lilla Sjukhuset sköta röntgenbildsgranskningen nattetid måndag till fredag blir 

kostnaden 6 381 kr per natt medan kostnaden per femdagarsvecka uppgår till 31 905 kr.  

Tabell 6a. Jourkompensation, Lilla Sjukhuset
Per natt Per vecka

Intjänade jourkompstimmar bundenhet 1,1 5,3
+ Intjänade jourkompstimmar störning 4,8 24
= Totalt ant. Intjänade jourkompstimmar 5,9 29,3

Totalt ant. Intjänade jourkompstimmar 5,9 29,3
× Jourkompstimmar som tas ut i kontant ersättning 50% 50%
= Antal jourkompstimmar som tas ut i kontanters. 2,9 14,7
× Lönekostnad inkl. PO och semester vid uttag i kontanters. 676 676
= Kostnad för jourkomp som tas ut i kontanters. 1 982 9 911

Summa kostnad utbetald jourkompensation 1 982 9 911

Tabell 6b. Kostnad för uppbemanning, Lilla Sjukhuset
Per dag Per vecka

Antal jourkompstimmar som tas ut i tid 2,9 14,7
Antal timmar för en läkartjänst 8 40
Antal tjänster som skulle krävas 0,4 0,4
Kostnad för stafettläkare per timme 1500 1500

= Kostnad för den extra tjänsten 4 399 21 994

Tabell 6c. Total kostnad Alternativ In-house, Lilla Sjukhuset
Per natt Per vecka

Summa kostnad utbetald jourkomp 1 982 9 911
+ Kostnad uppbemanning 4 399 21 994
= Total kostnad 6 381 31 905
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4.4. Jämförelse mellan Alternativ Outsourcing och Alternativ In-house 

I Tabell 11 och 12 nedan ser vi att Stora Sjukhuset sparar 315 kr per vecka på att 

använda den teleradiologiska tjänsten medan Lilla Sjukhuset sparar 23 384 kr per vecka 

genom att köpa in den teleradiologiska tjänsten istället för att bedriva 

röntgenbildsgranskning in-house nattetid under vardagar.  

 
 

 

 

4.5. Övriga konsekvenser för beslutssituationen 

Utöver kostnadsjämförelsen mellan att outsourca röntgenbildsgranskning nattetid under 

vardagar jämfört med att behålla granskningen in-house gjordes även en kvantitativ 

enkätundersökning. Enkäten sändes ut till alla läkare som arbetar på någon av 

röntgenklinikerna, 34 på Stora Sjukhuset och 16 på Lilla Sjukhuset. Enkäten innehöll 

frågor som undersökte hur läkarna uppfattade att det teleradiologiska samarbetet har 

påverkat arbetsmiljö, patientsäkerheten, kvalitet, kunskap och tid och resultaten visas 

med hjälp av stapeldiagram. På Stora Sjukhuset svarade 19 respondenter och Lilla 

Sjukhuset 11 respondenter, vilket innebär en total svarsfrekvens på 60 procent.  

 

4.5.1. Arbetsmiljö 

Diagram 1 visar resultaten av aspekten arbetsmiljö. Respondenterna fick här ta ställning 

till tre påståenden; ”Jag arbetar bättre under dagen jämfört med natten”, ”Jag upplever det 

som positivt med mindre nattarbete” och ”Jag fattar bättre beslut på dagen jämfört med 

under natten”.   

 

  

Tabell 7. Jämförelse mellan Alternativ Outsourcing och Alternativ In-house, Stora Sjukhuset
Per natt Per vecka

Kostnad Alternativ Outsourcing 4 377 21 884
Kostnad Alternativ In-house 4 440 22 199
Skillnad 63 315

Tabell 8. Jämförelse mellan Alternativ Outsourcing och Alternativ In-house, Lilla Sjukhuset
Per natt Per vecka

Kostnad Alternativ Outsourcing 1 704 8 521
Kostnad Alternativ In-house 6 381 31 905
Skillnad 4 677 23 384
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Diagrammet visar att majoriteten av respondenterna svarade att de instämde helt med alla 

tre påståenden (dvs. de fyllde i siffran 5) gällande aspekten arbetsmiljö. Diagrammet 

visar även att alla respondenter valde att ta ställning till alla tre påståenden och att ingen 

av respondenterna svarade att de inte instämde med något av påståendena. Flera 

respondenter valde att kommentera arbetsmiljöfrågan i enkätens sista fråga där 

respondenterna hade möjlighet att lämna övriga kommentarer. En respondent från Lilla 

Sjukhuset beskrev att de tidigare haft problem med sömnrubbningar och sjukskrivning till 

följd av jourarbete vilket ger ytterligare läkarbrist på Lilla Sjukhuset. En annan 

respondent påpekade att närvaron dagtid har ökat, både fysiskt och själsligt.  

 

4.5.2. Patientsäkerhet 

Diagram 2 visar resultaten av aspekten patientsäkerhet. De påståenden som 

respondenterna fick ta ställning till här var följande: ”Patientsäkerheten har förbättrats i 

och med samarbetet med Företaget”, ”Antalet felbedömningar nattetid har minskat i och 

med samarbetet med Företaget” och ”Antalet avvikelserapporteringar har minskat i och 

med samarbetet med Företaget”.  
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Majoriteten av respondenterna valde för samtliga påståenden att inte ta ställning och för 

de respondenter som valde att ta ställning var svaren spridda. Påståendet 

”Patientsäkerheten har förbättrats i och med samarbetet med Företaget” var det med flest 

svar, där svarade de flesta en 3:a eller 4:a. Det påstående som visade sig vara svårast att 

besvara var det om antalet avvikelserapporter. Vi försökte därför få fram statistik över 

antalet avvikelserapporter från sjukhusen men fick då veta att ingen tillförlitlig statistik 

över detta fördes.  

 

4.5.3. Kvalitet 

För att bedöma det teleradiologiska samarbetets inverkan på kvaliteten på de båda 

röntgenklinikerna fick respondenterna ta ställning till följande påståenden, ”Kvalitén i 

diagnostiseringen har förbättrats i och med samarbetet med Företaget”, ”Bildöverföringen 

har tekniskt sett fungerat bra sedan samarbetet med Företaget inleddes” och ”De skriftliga 

bedömningarna från Företaget är av god kvalitet”.  Resultatet redovisas i Diagram 3 

nedan. 
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Ställningstagandet till dessa påståenden skilde sig stort mellan de tre påståenden som 

gavs. Det första påståendet ”Kvaliteten i diagnostiseringen nattetid har förbättrats i och 

med samarbetet med Företaget” var det där flest respondenter valde att inte ta ställning 

(”Vet ej”). Av de som besvarade detta påstående svarade flest en 1:a eller 4:a. 

Majoriteten av respondenterna instämde helt med det andra påståendet: 

”Bildöverföringen har tekniskt sett fungerat bra sedan samarbetet med Företaget 

inleddes” medan flest respondenter svarade en 4:a på sista påståendet ”De skriftliga 

bedömningarna från Företaget är av god kvalitet”. I enkätens sista fråga valde några av 

respondenterna att kommentera just kvaliteten och en respondent skrev att kvaliteten 

beror mer på vilken person som granskar än om granskningen sköts av sjukhuset eller 

Företaget. Respondenten menade att kvaliteten därför kan skilja sig även på den egna 

kliniken och andra tog upp vikten av att arbeta med kvalitetssäkring. Att kvalitet handlar 

mer om vem det är som granskar än var granskningen görs framkom även vid intervjun 

med verksamhetschefen på röntgenkliniken vid Lilla Sjukhuset. 

  



39 
 

4.5.4.  Kunskap 

Diagram 4 visar resultaten för aspekten kunskap. För att undersöka aspekten fick 

respondenterna ta ställning till följande påståenden: ”Viktig kunskap och erfarenhet har 

inte gått förlorad i och med det minskade nattarbetet”, ”Samarbetet med företaget har 

påverkat utbildning för ST-läkarna på ett positivt sätt” och ”Jag anser att läkarna på 

Företaget har hög kompetens”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av de respondenter som valde att ta ställning till de tre påståendena instämde majoriteten 

med påståendena, svarsalternativ 4 och 5 hade flest svar. Alla respondenter tog ställning i 

det första påståendet ”Viktig kunskap och erfarenhet har inte gått förlorad i och med det 

minskade samarbetet” medan några respondenter valde att inte ta ställning till de andra 

påståendena: ”Samarbetet med Företaget har påverkat utbildningen för ST-läkare på ett 

positivt sätt” och ”Jag anser att läkarna på Företaget har hög kompetens”. 

 

4.5.5. Tid 

Den sista aspekten som undersöktes var tid. För att undersöka tidsaspekten ombads 

respondenterna att ta ställning till följande påståenden: ”Granskningen av varje enskild 

bedömning nattetid tar kortare tid i och med samarbetet med Företaget”, ”Patienternas 

väntetid har minskat i och med samarbetet med Företaget” och ”Läkaren som arbetar 
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bakjour kallas in mer sällan nattetid i och med samarbetet med Företaget”.  Resultatet 

redovisas i följande diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre påståendena gällande aspekten tid valde många respondenter att inte ta ställning 

till, främst gällande det andra påståendet om patienternas väntetid. Av de som tog 

ställning till det första påståendet ”Granskningen av varje enskild bedömning nattetid tar 

kortare tid i och med samarbetet med Företaget” svarade de flesta en 3:a, 4:a eller 5:a 

vilket innebär att de till stor del instämmer. Ett liknande resultat kan utläsas för det andra 

påståendet ”Patienternas väntetid har minskat i och med samarbetet med Företaget”, men 

där var andelen respondenter som inte tog ställning till påståendet högre. Det sista 

påståendet ”Läkaren som arbetar bakjour kallas in mer sällan nattetid i och med 

samarbetet med Företaget” var det som flest respondenter tog ställning till och där 

svarade majoriteten att de instämmer helt. 

 

 
4.5.6. Jämförelse mellan de övriga aspekterna 

I Tabell 13 nedan presenteras den procentuella fördelningen för svarsalternativen för de 

fem aspekter som undersöktes i enkäten och andelen som inte tagit ställning. Antalet 

observationer för respektive aspekt är 90, då det finns tre påståenden under varje aspekt 

och varje påstående består av 30 observationer. Tabellen nedan visar även medelvärden 
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för de respondenter som besvarat frågorna (”Vet ej” svar är exkluderade). Antalet 

observationer per aspekt är indikerat med n.  

 

 
 

Den aspekt med högst andel osäkra respondenter var patientsäkerheten med 51 procent 

”Vet ej” och den med lägst andel var arbetsmiljö där ingen respondent svarade ”Vet ej”.  

När medelvärdena för de respondenter som besvarat frågorna hade beräknats visade 

aspekten arbetsmiljö högst medelvärde på 4,7. Lägst medelvärde uppvisade 

patientsäkerheten med ett medelvärde på 3,1. 

  

Tabell 9. Procentuell fördelning och medelvärden för de övriga aspekterna
1 2 3 4 5 Vet ej Medelvärde

(Instämmer ej) (Instämmer helt)

Arbetsmiljö 0% 2% 6% 14% 78% 0% 4,7 (n = 90)
Patientsäkerhet 8% 3% 19% 14% 4% 51% 3,1 (n = 44)
Kvalitet 4% 4% 13% 37% 21% 20% 3,8 (n = 72)
Kunskap 2% 2% 13% 31% 39% 12% 4,2 (n = 79)
Tid 6% 1% 10% 16% 30% 38% 4,0 (n = 56)
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras huruvida teleradiologi är kostnadsbesparande 
samt hur det teleradiologiska samarbetet påverkar de övriga aspekterna. Kapitlet 
avslutas med en diskussion om vilket av de två alternativen som är det mest fördelaktiga 
valet. 
 
5.1. Är teleradiologi kostnadsbesparande? 

I en beslutssituation där valet står mellan att outsourca röntgenbildsgranskning nattetid 

eller att behålla granskningen in-house bör framförallt kostnader men även andra 

konsekvenser beaktas (jmf Ax et al., 2005). Resultaten av kalkylen i denna studie tyder 

på att Alternativ Outsourcing kan vara ett ekonomiskt fördelaktigt val då detta alternativ 

uppvisade lägst särkostnader för de båda sjukhusen. Resultaten skilde sig dock markant 

mellan de två sjukhusen. 

 

Stora Sjukhuset sparar 315 kronor per vecka genom att anlita Företaget jämfört med att 

bedriva egen röntgenbildsgranskning nattetid måndag till fredag. Detta motsvarar en total 

besparing på cirka 16 000 kronor per år, ett resultat som snarare kan ses som att 

Alternativ Outsourcing är ett kostnadsneutralt alternativ än ett kostnadsbesparande då 

skillnaden är så liten. Eftersom ingen kalkylsituation är den andra lik och det inte finns 

några standardkalkyler (Ax et al., 2005, s.149-150) görs dock situationsspecifika 

antaganden och förenklingar för varje kalkyl. Ett antagande som gjorts vid beräkningen 

för Alternativ In-house vid Stora Sjukhuset är att fördelningen mellan störning och 

bundenhet är densamma under måndag till fredag natt som under lördag och söndag natt. 

Ett antagande som i denna studie kallats för ”likely scenario”. Beräkningar har dock även 

gjort för ett ”best case scenario” där de genomsnittliga 10,4 undersökningarna per natt 

antas genomföras direkt efter varandra inom loppet av cirka 1,5 timme, det vill säga en 

störning som kan anses vara den lägst tänkbara. Resultatet av denna beräkning redovisas i 

Bilaga 6 och visar att det i detta fall skulle bli cirka 11 000 kr dyrare per vecka för Stora 

Sjukhuset att köpa in röntgenbildsgranskningen nattetid. Eftersom det resultat vi fått fram 

i beräkningarna visar en kostnadsbesparing som snarare kan ses som ett kostnadsneutralt 

alternativ och beräkningarna för ”best case scenario” visar på ökade kostnader genom 

Alternativ Outsourcing är en noggrann undersökning av den exakta fördelningen mellan 

störning och bundenhet av största vikt.  
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Vid beslut outsourcing av röntgenbildsgranskning bör sjukhus därför noggrant undersöka 

hur fördelningen mellan bundenhet och störning nattetid ser ut. 

 

Beräkningarna för Lilla Sjukhuset visade däremot att de kan göra relativt stora 

besparingar genom att välja Alternativ Outsourcing. Lilla Sjukhuset sparar cirka 23 000 

kronor per vecka genom att outsourca röntgenbildsgranskningen jämfört med att sköta 

röntgenbildsgranskningen på sjukhuset. Detta innebär en kostnadsbesparing på cirka 

1 216 000 kronor per år. Kalkylen för Lilla Sjukhuset måste dock analyseras med viss 

försiktighet då flera av dessa underlag bygger på antaganden och uppskattningar som 

gjorts i samråd med verksamhetschef och controller på sjukhuset. Att båda sjukhusen gör 

besparingar genom Alternativ Outsourcing, även om besparingen för Stora Sjukhuset är 

marginell, är naturligtvis positivt, men samtidigt bör de sättas i sitt sammanhang. 

Sjukhusen bör överväga om dessa kostnadsbesparingar överväger de risker som 

outsourcing medför i form av förlorad kontroll och detta är särskilt viktigt för Stora 

Sjukhuset då endast sparar cirka 16 000 kr per år (jmf Gadde & Håkansson, 2001, s.124-

126).  

 

Det är också intressant att analysera vilka faktorer det är som påverkar resultaten. Ser 

man till ”Alternativ outsourcing” spelar antalet undersökningar stor roll, då båda 

sjukhusen betalar för antal undersökningar som genomförs. Det visar sig då kostnaden för 

att köpa in röntgenbildsgranskningen idag skiljer åt mellan sjukhusen. Stora sjukhuset 

betalar i genomsnitt 4377 kr per natt till företaget samtidigt som Lilla sjukhuset betalar 

1704 kr. Detta kan förklaras av att Stora sjukhuset gör köper betydligt fler granskningar 

per natt, 10,4 i jämförelse med Lilla sjukhusets 2,4 undersökningar. Även priset per 

undersökning har betydelse, denna studies beräkningar är gjorda med de priser som 

Företaget har idag men dessa kan ändras vilket kan påverka resultatet. Det är även 

intressant att uppmärksamma att Lilla Sjukhuset faktureras med ett högre pris per 

undersökning än Stora Sjukhuset vilket påverkar Alternativ Outsourcing. Skulle de ha 

samma prisbild som Stora Sjukhuset skulle de spara ännu mer och skillnaden mellan 

sjukhusen alltså bli ännu större.  

 

När det gäller ”Alternativ In-house” tyder kalkylens resultat på att det är lönekostnaderna, 

hur stor andel störning respektive budenhet som läkarna arbetar samt hur stor del av 

jourkompensationen som tas ut i ledig tid respektive kontant ersättning som driver 
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kostnaderna. Lilla sjukhuset sparar betydligt mer pengar på att outsourca 

röntgenbildsgranskningen i jämförelse med Stora sjukhuset. Det beror dels på att en 

undersökning på Lilla sjukhuset tar lång tid i jämförelse med Stora sjukhuset, 2,4 

undersökningar tar 2,4 timmar medan 10,4 undersökningar tar 4 timmar på Stora 

sjukhuset. Ställs detta i förhållande till varandra så genererar en undersökning på Lilla 

sjukhuset betydligt mer arbetstid i form av störning än en undersökning på Stora 

sjukhuset. Resultaten visar även att läkarna på Lilla sjukhuset tar ut större andel av 

jourkompensationen i kontant ersättning än i ledig tid. Det innebär en högre kostnad för 

sjukhuset då de dels betalar ut en ersättning som är högre än den vanliga timlönen till den 

läkare som är ledig. Samtidigt skall denne person ersättas och avdelningen bemannas 

upp. Kostnaden för uppbemanning blir höga på Lilla sjukhuset då de måste anlita 

stafettläkare när någon tar ut jourkompensation, det innebär en betydligt högre 

lönekostnad än om det skulle vara ordinarie personal som ersatte den lediga läkaren. 

 

Orsaken till att Företaget kan erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ för sjukhusen kan 

vara att de drar nytta av stordriftsfördelar och på så sätt erbjuder granskning av 

röntgenbilder till ett förmånligt pris till sjukhusen (jmf. Reilly & Tampkin, 1996). Dock 

bör sjukhusen beakta risken för att bli för beroende av en leverantör (jmf. McIvor, 2000). 

Det skulle förmodligen vara svårt för sjukhusen att avbryta samarbetet från en dag till en 

annan, bland annat på grund av bemanningen av extratjänsten som ett avbrutet samarbete 

skulle innebära. Ytterligare en risk som kan uppstå för organisationer vid outsourcing är 

om den verksamhet som outsourcas tillhör organisationens kärnkompetens då denna kan 

gå förlorad (imf. McIvor, 2000; Quinn, 1999; Kakabadse & Kakabadse, 2000; Prahalad 

& Hamel, 1990). Granskning och bedömning av röntgenbilder måste anses vara en 

röntgenkliniks kärnkompetens. Dock kan samarbetet med Företaget ses som partiell 

outsourcing och inte fullständig (Alvarez & Stenbacka, 2007) då all granskning inte läggs 

ut på en extern part. Detta gör att sjukhusen kan ta del av de fördelar som samarbetet 

medför i form av kostnadsbesparingar och förbättrad arbetsmiljö. Samtidigt reduceras 

riskerna vid outsourcing, till exempel att kärnkompetensen går förlorad. 

 

5.2. Hur påverkar teleradiologi de övriga aspekterna? 

Enligt tidigare forskning förväntas arbetsmiljön förbättras i och med införandet av ett 

teleradiologiskt samarbete då risken för felbedömningar och medicinska problem 

reduceras genom minskat nattarbete (Alexander, 2006; Hallas & Ellingsen, 2006; Smith-
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Coggins et al., 1994; Åkerstedt, 2007). I denna studie bekräftas dessa resultat då 

majoriteten av läkarna ansåg att samarbetet med Företaget haft en positiv inverkan på 

arbetsmiljön då det inneburit minskat nattarbete. Att resultaten från enkäten visar en 

förbättrad arbetsmiljö förstärktes även av att flera läkare valde att betona just detta i den 

sista öppna frågan. Bland annat styrks Åkerstedts (2003) resonemang om att nattarbete 

leder till sömnrubbningar. Att ingen av läkarna valde att inte ta ställning till denna fråga 

gör att resultaten för denna aspekt måste ses som tillförlitliga. Arbetsmiljön är utifrån 

denna studies reslutat den aspekt som förbättrats mest. När svaren för de tre påståendena 

lades samman svarade hela 78 procent att de instämmer helt med påståendena. Förbättrad 

arbetsmiljö tycks således vara en tydlig fördel med teleradiologiska samarbeten. 

 

Resultaten av enkäten visar att det råder stor osäkerhet kring hur patientsäkerheten 

påverkas av samarbetet med Företaget. När de tre påståendena gällande patientsäkerhet 

slogs ihop visade det sig att hela 51 procent valt att inte ta ställning. Medelvärdet på 3,1 

tyder även det på osäkerhet. Resultatet går således hand i hand med tidigare forskning 

som visat att det är osäkert hur patientsäkerheten påverkas. Hallas & Ellingsen (2006), 

Smith-Coggins et al., (1994) och Åkerstedt (2007) menar att risken för felbedömningar är 

högre nattetid vilket betyder att teleradiologi även kan bidra till ökad patientsäkerhet. 

Samtidigt hävdar Alexander (2006) och West (2000) att en tolkning på distans kan 

minska patientsäkerheten. Lundbäck (2007) menar dock att patientsäkerheten inte borde 

påverkas av användning av teleradiologi eftersom distansen ändå är oväsentlig. Orsaken 

till att läkarna i denna studie inte verkar ha en uppfattning om hur patientsäkerheten 

påverkats kan vara att ingen tillförlitlig statistik förs över avvikelserapporter och misstag. 

Denna osäkerhet är en intressant iakttagelse då patientsäkerheten borde vara central för 

all verksamhet på sjukhusen. Resultaten tyder på att sjukhusen har valt att ingå 

samarbeten med Företaget trots att det inte finns någon uppfattning av hur 

patientsäkerheten påverkas, något som kan ifrågasättas. 

 

Tidigare forskning tyder på att kvaliteten skulle minska i och med teleradiologiska 

samarbeten (Larson & Janower, 2005; Thrall, 2007b; Adrian et al., 2008). Resultaten av 

enkätundersökningen visar att läkarna anser att de skriftliga bedömningarna från 

Företaget är av god kvalitet och att bildöverföringen har fungerat bra vilket enligt Adrian 

et al. (2008) är av stor vikt. Majoriteten har dock valt att inte ta ställning till påståendet 

huruvida kvaliteten i diagnostiseringen har förbättrats sedan samarbetet med Företaget 
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inleddes. En respondent tog i sista frågan upp just kvaliteten och skrev att den varierar 

både när sjukhuset anlitar Företaget och när de själva sköter granskningen vilket kan vara 

en orsak till att många respondenter valt att inte ta ställning. Resultaten går således delvis 

emot tidigare forskning men kan sägas tyda på att ökad kvalitetsgranskning borde vara av 

stor vikt (jmf. Thrall, 2007b). 

 

Utifrån tidigare forskning verkar det vara osäkert hur teleradiologiska samarbeten 

påverkar kunskap och kompetens på röntgenkliniker. Forskning om outsourcing visar 

dock att det kan ge tillgång till viktig kunskap (Reilly & Tampkin, 1996; Zhu et al., 2001; 

Lankford & Parsa, 1999). Detta innebär att teleradiologi borde gynna 

kunskapsutvecklingen och kompetensen på ett sjukhus. Resultaten av enkäten tyder på att 

kunskap inte gått förlorad i och med det teleradiologiska samarbetet. De visar även att 

läkarna anser att utbildningen av ST-läkare påverkats positivt. Denna studie visar således 

att det inte skett något kunskapstapp. Detta kan bero på att teleradiologi har hjälpt sjukhus 

att rekrytera personal tack vare attraktivare arbetstider (Daucourt et al., 2006; Adang & 

Wensing, 2008; Boland, 2008), vilket indirekt borde leda till att de kan rekrytera de mest 

kompetenta läkarna. Att sjukhusen har kvar jourverksamhet under helger och dagtid och 

således inte går miste om eventuella speciella fall som kan uppkomma under nattetid 

bidrar också till att kompetens och kunskap upprätthålls (jmf. Adrian et al., 2008). 

Medelvärdet på 4,2 när de tre påståendena slås ihop för aspekten kunskap anses som 

högt, vilket gör att resultaten av denna studie snarare tyder på att kunskapsaspekten 

påverkats positivt än att det skulle vara osäkert hur den påverkas. 

 

Enligt Alexander (2006) bör produktiviteten öka genom ett teleradiologiskt samarbete då 

minskad jour innebär minskad jourkompensation i form av ledighet. Lundbäck (2007) 

hävdar också att teleradiologi är ekonomiskt lönsamt då läkare på teleradiologiska företag 

kan använda sin tid mer effektivt eftersom de kan granska bilder åt flera sjukhus 

samtidigt och bedömningarna därför kan ske snabbare. Således visar tidigare forskning 

att tidseffektiviteten skulle kunna öka. Majoriteten av läkarna (38 procent) valde att inte 

ta ställning till påståendena under denna aspekt men bland de som svarade tyder det 

sammanvägda medelvärdet för tidsaspekten på 4,0 att tidseffektiviteten skulle kunna öka. 
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5.3. Outsourcing eller in-house? 

Valet mellan Alternativ Outsourcing och Alternativ In-house beror dels på vilka 

ekonomiska konsekvenser alternativen har men även hur övriga aspekter påverkas. 

Huruvida kostnadsbesparingar generellt sett kan ses som ett argument för Alternativ 

outsourcing är svårt att säga om vi utgår från kalkylerna i denna studie, det beror snarare 

på vilken situation ett sjukhus befinner sig i. I en situation som liknar den vid Stora 

Sjukhuset där 90 % av jourkompensationen tas ut i ledig tid och stafettläkare inte behöver 

användas för uppbemanning tyder våra resultat på att det inte är en möjlig 

kostnadsbesparing som skall ligga till grund för beslut om att outsourca 

röntgenbildsgranskning eller ej. Den summa som vi fick fram i vår kalkyl är marginell. 

Eftersom kostnadsbilden ser så lika ut mellan de två alternativen bör man istället 

överväga vilken inverkan beslutet har på de övriga aspekterna. Befinner sig ett sjukhus 

däremot i en situation som liknar den på Lilla Sjukhuset, med höga lönekostnader då 

stafettläkare behöver användas för att bemanna upp kliniken kan Alternativ Outsourcing 

ses som ett sätt att sänka kostnaderna.  

 

När det gäller hur övriga aspekter påverkas visar enkätens resultat att arbetsmiljön 

förbättras genom Alternativ Outsourcing. Det råder dock viss osäkerhet kring hur andra 

aspekter påverkas, framförallt när det gäller påverkan på patientsäkerheten. När 

beräkningarna vägs samman med enkätens resultat visar det sig således att om 

beslutsituationen liknar den vid Stora Sjukhuset kan sjukhuset välja mellan de båda 

handlingsalternativen. Det sjukhus i den situationen bör utreda är och hur de övriga 

aspekterna påverkas och där kanske främst fokusera på hur outsourcing påverkar 

patientsäkerheten då detta är något som är osäkert även i vår studie. Dock är det viktigt 

att även se de positiva effekter outsourcing kan ha på arbetsmiljön. Liknar situationen den 

vid Lilla Sjukhuset är Alternativ Outsourcing det mest fördelaktiga handlingsalternativet 

då ekonomiska besparingar kan göras och arbetsmiljön förbättras. Trots ekonomiska 

besparingar bör man i beslutssituationen ha i åtanke att det är osäkert hur 

patientsäkerheten påverkas. Det bör även beaktas att beräkningarna i denna studie är 

gjorda utifrån de priser som sjukhusen och Företaget förhandlat fram och som gäller i 

dagsläget. Dessa priser kan givetvis variera över tiden vilket påverkar kostnadsbilden för 

Alternativ Outsourcing. Det är även troligt att andra aktörer skulle kunna erbjuda samma 

tjänst till motsvarande pris. Dessa aktörer behöver nödvändigtvis inte vara privata företag 

utomlands utan kan till exempel vara svenska sjukhus som tar emot röntgenbilder från 
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andra sjukhus i Sverige. På så sätt skulle den kapacitet som skulle finnas i form av 

primärjour på sjukhusen kunna utnyttjas bättre. Ett nationellt samarbete skulle alltså 

kunna vara ett alternativ till att outsourca röntgenbildsgranskningen till ett företag i 

Sydney. Dock skulle ett sådant samarbete innebära att de positiva förändringarna i 

läkarnas arbetsmiljö skulle gå förlorade, något som kan ses som en förlust då resultaten 

av studiens enkät tydligt visar att just det minskade nattarbetet är en av fördelarna med 

teleradiologiska samarbeten. 
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att på två svenska sjukhus undersöka huruvida det är 

kostnadsbesparande att outsourca granskningen av röntgenbilder nattetid eller ej samt att 

undersöka andra aspekter som påverkar beslut kring outsourcing av 

röntgenbildsgranskning.  Resultaten av studien visar att de båda sjukhusen sparar pengar 

genom att outsourca röntgengranskningen men storleken på besparingen skiljer sig 

markant mellan de båda sjukhusen, 16 000 kr per år för Stora Sjukhuset respektive 

1 216 000 kr för Lilla Sjukhuset. Resultatet indikerar således att den situation mindre 

sjukhus befinner i sig kan påverka hur kostnadsbesparande outsourcing av röntgenbilder 

nattetid är. Det skulle därför vara intressant att i framtiden se en studie som undersöker 

om det finns en signifikant skillnad mellan hur kostnadseffektivt outsourcing via 

teleradiologi är vid större respektive mindre sjukhus.  

 

Av enkätstudien framkom att läkarna överlag var positiva till teleradiologi. Den aspekt 

som fick mest positivt utslag var arbetsmiljön medan det rådde en hög osäkerhetsfaktor 

kring aspekten patientsäkerhet. En slutsats som kan dras från detta är att läkarnas 

arbetssituation tycks ha blivit bättre sedan införandet av det teleradiologiska samarbetet 

men att det behövs tillförlitlig statistik kring hur patientsäkerhet påverkas. Detta stödjer 

således de antaganden som gjordes i den teoretiska referensramen. Resultaten av denna 

studie visar även att kvaliteten kan öka vid ett införande av teleradiologi vilket går emot 

den förväntade förändringen utifrån tidigare forskning. Tills skillnad från tidigare 

forskning visar denna studie att klinikernas kunskap påverkas positivt. Osäkerheten kring 

hur tid påverkas var hög, men uppfattningen bland de svarande går hand i hand med 

tidigare forskning som menar att tidseffektiviteten skulle öka. Då teleradiologi är ett 

relativt nytt fenomen och det finns utrymme för att ytterligare undersöka teleradiologins 

konsekvenser skulle det vara intressant att undersöka påverkan på just dessa aspekter. 

Hur de påverkas borde väga tungt vid beslut om outsourcing av röntgenbildsgranskning. 

Kostnadsbesparingarna bör framförallt vägas mot patienternas säkerhet.  

 

Denna studie bidrar med empiriska bevis för att teleradiologi kan vara 

kostnadsbesparande eller kostnadsneutralt.  Genom att gå tillbaka till beslutssituationen 

(jmf. Figur 2) är det tydligt att när kostnadsjämförelsen och resultaten från 

enkätundersökningen analyseras gemensamt framstår Alternativ Outsourcing som ett 
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konkurrenskraftigt alternativ. Läkarna på de båda sjukhusen var överlag är positiva till 

det teleradiologiska samarbetet och båda sjukhusen sparar dessutom pengar på att 

outsourca röntgenbildsgranskningen, även om besparingen för Stora Sjukhuset var 

marginell och snarare kan ses som kostnadsneutral än kostnadsbesparande. Resultaten 

tyder således på att fler svenska sjukhus bör överväga att outsourca 

röntgenbildsgranskning nattetid men många är de faktorer som bör ligga till grund för 

beslutet. Att utöka införandet av partiellt outsourcad radiologi kan även ses som en 

lösning på de utmaningar som den svenska sjukvården står inför. Ett ökat användande av 

denna typ av tjänst bör rimligtvis också öppna upp för fler aktörer och skapa hårdare 

konkurrens på marknaden för teleradiologi.  

 

Denna studie kan ses som ett hjälpmedel för framtida kalkylering och beslut om 

teleradiologiska samarbeten. Studiens huvudsakliga bidrag är därför framförallt den 

kalkylmall som tagits fram. Även om alla beslutssituationer ser olika ut kan kalkylmallen 

ligga till grund för beslut om outsourcing genom teleradiologi.  
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8. Bilagor 
 

8.1. Bilaga 1- Mail vid kontakt med sjukhus 
 
Hej! 

Vi är tre studenter vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet som 
skriver vårt examensarbete om kostnadseffektivisering inom sjukvården. 

Vi gör en oberoende utvärdering av kostnaderna för teleradiologiska samarbeten där 
vissa jourpass nattetid köps in från ett företag med svenska läkare stationerade i Sydney. 
Som vi förstår det använder ni denna tjänst och vi är därför intresserade av att komma i 
kontakt med er för att utvärdera samarbetet. 

Vi är både intresserade av att beräkna kostnaderna för att skicka röntgenbilderna jämfört 
med att själva sköta verksamheten och av att utvärdera kvalitén i form av tidsvinster, 
patientsäkerhet och samhällsnytta. 

Om ni skulle vara intresserade av att samarbeta med oss behöver vi information och 
underlag gällande kostnaderna samt möjlighet att göra en enkätundersökning eller 
telefonintervju. 

Vi vill gärna ha svar så snart som möjligt. Maila oss på xxxx eller ring  xxxxx. 

 
Med vänliga hälsningar, 
Mikaela Rehn, Alexandra Nilsson och Amanda Skog 
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8.2. Bilaga 2- Intervjumall 
 
Bakgrund 

 Hur länge har ni anlitat Företaget? 
 Under vilken tidsperiod på dynget skickas/skickades bilderna för extern 

bedömning? 
 Vilka dagar i veckan används tjänsten? 
 Vem tog initiativet till att inleda samarbetet? 
 Vilka var argumenten bakom införandet av ett teleradiologiskt joursamarbete? 
 Vad var huvudmålet med att upphandla teleradiologiska tjänster? 

 
Patientsäkerhet och arbetsmiljö 

 Hur tror du att samarbetet har påverkat patientsäkerheten? 
 Har joursamarbetet haft någon inverkan på arbetsmiljön för röntgenläkarna?  
 Hur fungerar arbetsprocessen idag i förhållande till före avtalet? 
 Har ni någon statistik över avvikelserapportering? 

 
Antalet röntgenläkare 

 Har joursamarbetet inneburit att ni har fler röntgenläkare tillgängliga för 
dagarbete? 

 Hur många röntgenläkare arbetar natt jämfört med innan? 
 Har samarbetet påverkat utbildningen för era ST-läkare?  
 Hur har joursamarbetet påverkat rekryteringen av röntgenläkare? 

 
Tid 
 Upplever du att det är mer tidseffektivt att skickat iväg röntgenbilder för bedömning 

nattetid? 
 Tar varje enskild bedömning kortare eller längre tid vid joursamarbetet? 
 
Helhet 

 På vilket sätt skulle det teleradiologiska joursamarbetet kunna förbättras? 
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8.3. Bilaga 3- E-post till respondenter 
 

Hej, 
 
Vi är tre studenter vid företagsekonomiska institutionen på Uppsala universitet som 
skriver vårt examensarbete om teleradiologi.  
 
På Er klinik finns ett samarbete med ett företag med läkare stationerade i Sydney som 
sköter granskningen av röntgenbilder för Er. Vi utreder huruvida detta samarbete är 
kostnadseffektivt eller inte. Eftersom det inte bara är kostnader som spelar roll vid beslut 
om denna typ av samarbeten vill vi få en bild av hur Du upplever att samarbetet påverkat 
arbetet vid kliniken. 
 
Vi ber Dig därför att besvara enkäten på följande länk: 
http://www.surveymonkey.com/s/XXXXXXX 
 
Enkäten riktar sig till läkare på Radiologen och tar några minuter att fylla i. Sista 
svarsdag är tisdagen den 14 december 2010. Enkäten är anonym och Dina svar bidrar till 
en bättre undersökning. 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Mikaela Rehn, Alexandra Nilsson och Amanda Skog 
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8.4. Bilaga 4 – Enkät 
 
 
Teleradiologi 
 
På Er klinik finns ett samarbete med ett företag med läkare stationerade i Sydney som sköter 
granskningen av röntgenbilder för Er. Vi utreder huruvida detta samarbete är kostnadseffektivt eller 
inte. Eftersom det inte bara är kostnader som spelar roll vid beslut om denna typ av samarbeten vill 
vi få en bild av hur Du upplever att samarbetet påverkat arbetet vid kliniken. 
 
Detta är en frivillig och anonym undersökning och Dina svar bidrar till en bättre studie. För att även 
företaget i Sydney ska förbli anonymt kallas det i denna enkät för "Företaget".  
 
Senaste svarsdag är tisdagen den 14 december 2010. Tack för din medverkan!  

 
1. Vilket sjukhus arbetar Du på? 

 
 

2. Vilken är Din befattning? 

 
 

3. Nattarbete 

  Instämmer 
inte alls (1) (2) (3) (4) Instämmer 

helt (5) Vet ej 

Jag arbetar bättre under dagen 
jämfört med under natten       
Jag upplever det som positivt med 
mindre nattarbete       
Jag fattar bättre beslut under 
dagen jämfört med under natten       
 
 
4. Patientsäkerhet 

  
Instämmer 

inte alls 
(1) 

(2) (3) (4) Instämmer 
helt (5) Vet ej 

Patientsäkerheten har förbättrats i och 
med samarbetet med Företaget       
Antalet felbedömningar nattetid har 
minskat i och med samarbetet med 
Företaget 

      

Antalet avvikelserapporteringar har 
minskat i och med samarbetet med 
Företaget 
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5. Kvalitet 

  
Instämmer 

inte alls 
(1) 

(2) (3) (4) Instämmer 
helt (5) Vet ej 

Kvalitén i diagnostiseringen nattetid har 
förbättrats i och med samarbetet med 
Företaget 

      

Bildöverföringen har tekniskt sett 
fungerat bra sedan samarbetet med 
Företaget inleddes 

      

De skriftliga bedömningarna från 
Företaget är av god kvalitet       
 

6. Kunskap 

  Instämmer 
inte alls (1) (2) (3) (4) Instämmer 

helt (5) Vet ej 

Viktig kunskap och erfarenhet har inte 
gått förlorad i och med det minskade 
nattarbetet 

      

Samarbetet med TMC har påverkat 
utbildningen för ST-läkare på ett 
positivt sätt 

      

Jag anser att läkarna på TMC har hög 
kompetens       
 

7. Tid 

  
Instämmer 

inte alls 
(1) 

(2) (3) (4) Instämmer 
helt (5) Vet ej 

Granskningen av varje enskild 
bedömning nattetid tar kortare tid i och 
med samarbetet med Företaget 

      

Patienternas väntetid har minskat i och 
med samarbetet med Företaget       
Läkaren som arbetar bakjour kallas in 
mer sällan nattetid i och med 
samarbetet med Företaget 

      

 

8. Övriga synpunkter och kommentarer 
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8.5. Bilaga 5 – Beräkning av vägd timlön, Stora Sjukhuset 

 

Vid beräkningen av den vägda timlönen vid Stora Sjukhuset var det första steget att ta 

fram timlönen för respektive läkarbefattning under bundenhet och störning måndag till 

fredag natt enligt tabellen nedan. Denna timlön fås genom att använda jouravtalet där det 

framgår att timlönen under bundenhet är 25 procent av vanlig timlön, medan timlön 

under störning ersätts med 200 procent av ”vanlig” timlön. 

 

 
 

Steg två i beräkningen av vägd genomsnittslön var att beräkna arbetstimmar under lördag 

och söndag natt, tid per undersökning samt genomsnittligt antal undersökningar per natt 

enlig tabellerna nedan. 

 

 
 
När detta gjorts kunde antalet timmar störning och bundenhet per natt beräknas. Antal 

timmar störning per natt beräknades genom att multiplicera genomsnittlig tid per 

undersökning (0,14614) med det genomsnittliga antalet undersökningar per natt under 

måndag till fredag (10,37). Bundenheten beräknades sedan genom att subtrahera 

störningen (1,52) från den totala arbetstiden (7 timmar). 

 

 

Timlön måndag-fredag natt
Position Månadslön Timlön Timlön under bundenhet Timlön under störning

Överläkare 67 011,00 406,13 101,53 812,25
Bitr överläkare 58 500,00 354,55 88,64 709,09
Specialist 58 867,00 356,77 89,19 713,54
ST 37 644,00 228,15 57,04 456,29

Arbetstimmar

Arbetade timmar per natt 7
Genomsn. Antal timmar störning per natt 4,04
Genomsn. Antal timmar bundenhet per natt 2,96

Tid per undersökning
Lör Sön Totalt 

Antal arbetade störningstimmar lör- 4,04 4,04 8,07
Antal us lör-sön natt 25,79 29,71 55,50
Genomsn tid per us (h) 0,16 0,14 0,14614

Genomsnittligt antal undersökningar per natt mån-fre
Genomsn. ant us per natt mån-fre

DT Skalle 2,23
Övrig DT 2,82
Konventionella undersökningar 5,33
Totalt 10,37

Antal h störning per natt mån-tors 1,52
Antal h bundenhet per natt mån-tors 5,48
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Utifrån lönesystemet kunde följande fördelning av arbetet under lördag söndag tas fram 

genom att vi tittade på exakt vilka läkare som arbetat under vilka nätter samt hur stor del 

av deras arbetstid nattetid under lördag och söndag som varit bundenhet respektive 

störning. Informationen i tabellen nedan sammanställer den information vi fick fram och 

visar hur stor andel av det totala antalet timmar jour och störning under perioden 1 januari 

till 30 juni 2010 som utförs av respektive läkarbefattning. Denna fördelning användes 

som ”fördelningsnyckel” för beräkningarna för måndag till fredag. 

 

 
 
Fördelningsnyckeln ovan användes sedan för att beräkna en vägd lönekostnad per natt 

som speglar kostnaderna och fördelningen under lördag och söndag nätter under perioden 

1 januari till 30 juni 2010. 

 

 
 
Slutligen kunde en vägd lönekostnad tas fram genom att dividera kostnad per natt för 

bundenhet respektive störning i tabeller nova med antalet timmar bundenhet respektive 

störning per natt. Den vägda genomsnittslönen per timme togs sedan fram genom att 

justera för att den vägda lönekostnaden innefattade andel enligt jouravtal. Vägd 

genomsnittslön är således 597 kr/2 enligt 200 procent av lön under störning och 74kr *4 

enligt jouravtalets 25 procent av lön under bundenhet dvs. cirka 298 kr.  

 

 
 
Slutligen adderades ett PO-pålägg på 50 procent till den vägda genomsnittliga lönen per 

timme, vilket gav en vägd genomsnittlig lön per timme inklusive PO-pålägg på 447 kr. 

Genomsn andel av bundenhet resp störning per läkargrupp
Bundenhet Lör Störning Lör Bundenhet Sön Störning Sön Genomsn bundenhet /natt lör-sön Genomsnstörning /natt lör-sön

Överläkare 3,00% 9,00% 22,67% 23,26% 12,83% 16,13%
Bitr överläkare 33,93% 24,63% 6,99% 8,90% 20,46% 16,77%
Specialist 24,96% 23,22% 6,47% 8,68% 15,71% 15,95%
ST 38,10% 43,15% 63,88% 59,16% 50,99% 51,15%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Vägd lönekostnad per natt enligt "fördelningsnyckeln ovan"
Bundenhet Störning

Överläkare 71,45 198,59
Bitr överläkare 99,46 180,23
Specialist 76,87 172,53
ST 159,50 353,82
Kostnad per natt 407,28 905,16

Vägd lönekostnad per timme störning exkl. Po-pålägg 597
Vägd lönekostnad per bundenhet störning exkl. Po-pålägg 74

Vägd genomsn lön per timme exl. PO-pålägg 298
Vägd genomsn.  lön per timme Inkl. PO-pålägg 447
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8.6. Bilaga 6 – Beräkning av ”best case scenario”,  Stora Sjukhuset  
 

Beräkningarna av ett ”best case scenario” vid Stora Sjukhuset bygger på en beräknad 

störning baserad på genomsnittligt tid per undersökning. Genom att räkna på detta sätt 

blev den genomsnittliga störningen 1,5 timmar per natt under vardagsnätter. 

Förutsättningarna för denna typ av beräkning återfinns i tabellen nedan. 

 

 

Beräkningarna baserades på samma vägda timlön och genomsnittliga timlön som 

användes för beräkningarna i kapitel 4. I denna” best case scenario” beräkning utgick vi 

ifrån den totala tiden för störning per natt under lördag och söndag och dividerade med 

antalet undersökningar per natt under lördag och söndag. På så sätt fick vi fram hur lång 

tid en genomsnittlig undersökning tar och kunde multiplicera det med antalet 

undersökningar på vardagsnätter som framgår av fakturorna från Företaget, eftersom 

Företaget sköter granskningen under vardagsnätter.  

Kostnaderna för jourkompensation och uppbemanning påverkas även de av att störningen 

är 1,5 timmar istället för fyra. Se beräkningar i tabellerna nedan. 

 

Förutsättningar för arbetet på Stora Sjukhuset

Antal jourtimmar per natt (24.00-07.00) 7
Varav bundehet 5,5
Varav störning 1,5

Genomsnittlig lön för läkare Månadslön Timlön
Överläkare 67 011 406
Bitr överläkare 58 500 355
Specialist 58 867 357
ST 37 644 228
Genomsnittslön alla befattningar 55 506 336

Arbetstimmar/mån för en läkartjänst 165

PO-pålägg inkl. semesterersättning 50%

Andel av lönen som jourkompensation enl. jouravtal
Bundenhet 0,25 × arbetade h bundenhet
Störning 2 × arbetade h störning



64 
 

 

 

 

 

 

Den totala kostnaden för Alternativ In-house blir om detta ”best case scenario” med 1,5 

timmars störning används 2 233 kr per natt och 11 163 kr per vecka. Skillnaden mellan de 

två alternativen om störning antas vara 1,5 timmar per natt vid Stora Sjukhuset under 

vardagsnätter redovisas nedan. 

 

Detta ”best case scenario” visar alltså att det är 10 721 kr dyrare per vecka att köpa in 

röntgenbildsgranskningen nattetid än att bedriva röntgenbildsgranskningen in-house.  

 

 Jourkompensation, Stora Sjukhuset
Per natt Per vecka

Intjänade jourkompstimmar bundenhet 1,4 6,9
+ Intjänade jourkompstimmar störning 3 15
= Totalt antal Intjänade jourkompstimmar 4,4 22,0

Totalt ant. Intjänade jourkompstimmar 4,4 22,0
× Jourkompstimmar som tas ut i kontant ersättning 10% 10%
= Antal jourkompstimmar som tas ut i kontanters. 0,4 2,2
× Lönekostnad inkl. PO och semester vid uttag i kontanters. 538 538
= Kostnad för jourkomp som tas ut i kontanters. 237 1 184

Summa kostnad utbetald jourkomp 237 1 184

Kostnad för uppbemanning
Per dag Per vecka

Antal jourkompstimmar som tas ut i tid 4,0 19,8
Antal timmar för en läkartjänst 8 40
Antal tjänster som skulle krävas 0,5 0,5
Genomsnittlig timlön inkl. PO 504 504

= Kostnad för den extra tjänsten 1996 9979

Total kostnad Alternativ In-house, Stora Sjukhuset

Summa kostnad utbetald jourkomp 237 1 184
+ Kostnad uppbemanning 1 996 9 979
= Total kostnad 2 233 11 163

Jämförelse mellan Alternativ Outsourcing och Alternativ In-house, Stora Sjukhuset
Per natt Per vecka

Kostnad Alternativ Outsourcing 4 377 21 884
Kostnad Alternativ In-house 2 233 11 163
Skillnad -2 144 -10 721


