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❙ ❙ Kostnader i relation till effekter dis-
kuteras inte. Mot denna ofullständiga
bakgrund presenteras föga övertygande
slutsatser och rekommendationer. 

Något försök att presentera och dis-
kutera radiologins betydelse för sjukvår-
den och patienterna görs överhuvudtaget
inte. Den tekniska och metodologiska
utvecklingen berörs mycket marginellt
och endast för magnetisk resonans-
undersökning (MR). I en mycket kort
passus om konkurrenseffekter mellan
privat och offentlig vård tas endast MR-
undersökningar upp. 

Fokusering på MR
I denna kommentar vill vi därför fokuse-
ra på MR-undersökningar ur olika
aspekter: kapacitet, biverknings- och
komplikationsgrad, diagnostisk resurs,
teknisk utveckling samt betydelse för
sjukvården. 

Kapacitet
1999 gjordes inom Stockholms läns
landsting totalt drygt 1,1 miljoner radio-
logiska undersökningar, varav cirka
60 000 MR-undersökningar. Av dessa
utfördes cirka 1/3 i offentlig och cirka
2/3 i privat vård, vilket innebär cirka
2 000 respektive 4 000 undersökningar

per magnetkamera inom vardera vård-
formen. De båda producentleden hade
lika antal magnetkameror. Är det verkli-
gen fråga om reell underkapacitet i of-
fentlig vård respektive överkapacitet i
privat vård som Laurin och Palmquist
vill göra gällande? 

Vårdtyngden inte enda förklaringen
Den betydligt större produktionseffekti-
viteten i privat vård rubricerar dessa för-
fattare som skenbar med hänsyn till att
sjukhuspatienterna i offentlig vård har
större vårdtyngd. Den stora produk-
tionsskillnaden mellan vårdformerna
kan dock rimligen inte förklaras endast
av skillnaderna i vårdtyngd. 

En så stor skillnad i produktion för-
klaras bäst av bättre utnyttjandegrad och
effektivitet inom den privata vården.
Varje magnetkamera är en tung inve-
stering som måste förvaltas väl och har
höga fasta kostnader. Detta måste beak-
tas i kalkylerna. 

Vi håller med om att undersök-
ningspriset helst skall avspegla vård-
tyngden, men detta bör även beaktas vid
undersökningar av både rörelsehindrade
samt bår- och rullstolsbundna patienter
som undersöks i privata sektorn.

I Stockholm är enligt Laurin och
Palmquist medelpriset i offentlig vård
för MRT av ländryggen 3 398 kr, i Skå-
ne 500 kr högre, medan priset inom pri-
vata sektorn i Stockholm är 400 kr lägre.
Detta talar för att en konkurrensutsatt
verksamhet skapar lägre pris inom MR-
området. 

Ofta långa väntetider
Det finns på många håll i landet mycket
långa väntetider till MR-undersökning-
ar. Fyra–åtta månader är inte ovanligt
och det finns exempel på längre vänteti-
der. Vår uppfattning är att detta är myck-
et olämpligt i diagnostiska samman-
hang. Remissen är en färskvara och ut-
tryck för patienters lidande och oro och
bör vara föremål för rimlig och helst kort

handläggning. Radiologerna skall även
vara patienternas företrädare. 

Laurin och Palmquist skriver: »Visst
vinner några (sic!) patienter genom att
väntetiden för deras undersökningar
minskar ... «. Detta yttrande framstår för
oss som en kraftig nedvärdering av pati-
enternas behov och ställning i kombina-
tion med undervärdering av MR-tekni-
kernas diagnostiska betydelse.

Det måste även ifrågasättas om det i
formell mening finns ett produktionstak
i den offentliga vården.

Riskfri metod
Det finns kontraindikationer för MR
(t ex pacemaker, vissa aneurysmclips i
skallen etc), men beaktas dessa är MR-
metoden i princip riskfri och patienterna
utsätts inte för joniserande strålning som
vid röntgenundersökningar, datortomo-
grafi och nuklearmedicinska undersök-
ningar. 

Det är därför glädjande att Laurin och
Palmquist logiskt anger: »Av strålhygi-
eniska skäl bör därför MR-undersök-
ningar ta mer och mer av de konventio-
nella röntgenundersökningarnas roll«.
Detta är även i enlighet med EU-rekom-
mendationerna. Förutom röntgenunder-
sökningar borde författarna även ha tagit
med datortomografi och nuklearmedi-
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I USA har magnetisk reso-
nanstomografi uppskattats
stå för <1 promille av de to-
tala hälso- och sjukvårds-
kostnaderna, trots relativt
sett större användning än i
Sverige. Man måste därför
fråga sig om inte MR-ut-
vecklingen kan komma att
innebära kostnadsbespa-
ringar för sjukvården. 



cin. I relation till detta för Laurin och
Palmquist i sitt inlägg ett ologiskt reso-
nemang om kapacitetsbegränsningar av
MR-undersökningar. Resonemanget vi-
sar brist på kunskap och utvecklings-
tänkande.

Mindre risk för komplikationer
Den jodkontrast som används vid rönt-
genundersökningar och datortomografi
har betydligt högre risk för anafylaktisk
reaktion än den vid MR använda gadoli-
niumkontrasten vid vilken reaktioner är
mycket sällsynta. 

Vid kateterangiografier med röntgen-
metoden föreligger temporära och defi-
nitiva komplikationer på procent- och
promillenivå, medan de icke invasiva
MR-angiografierna är riskfria.

Sjukvårdsroll och utveckling
MR-området är i en mycket stark teknisk
och klinisk utveckling. MR-undersök-
ningar var tidigare begränsade till mor-
fologisk information, men numera er-
hålls i ökande omfattning även funktio-
nell och biokemisk information såsom
vid diffusion, perfusion, spektroskopi. 

Som Laurin och Palmquist nämner
har radiologins kostnadsandel inom
sjukvården i Sverige varit i stort sett
konstant och understigande 5 procent
under senare decennier trots radiologins
utveckling med införande av många nya
tekniker. Detta inkluderar MR, som så-
ledes inte kan påstås vara kostnadsdri-
vande. 

Besparingspotential
I USA har MR uppskattats stå för <1 pro-
mille av de totala hälso- och sjukvårds-
kostnaderna, trots relativt sett större an-
vändning än i Sverige. Man måste därför
fråga sig om inte MR-utvecklingen kan
komma att innebära kostnadsbesparing-
ar för sjukvården. 

Talande exempel är MR-angiografi-
erna som är betydligt billigare än kateter-
angiografierna och har dessutom, som ti-
digare nämnts, inga komplikationsris-
ker. Vid en komplikation måste förutom
patientens lidande även beaktas den
kostnadsökning som följer. 

Öppna magnetkameror gör att klaus-
trofobiska samt överviktiga patienter
kan undersökas, även sådana patienter
som inte kan undersökas med datorto-
mografi. Med de öppna magnetkameror-
na kan således även dessa i bilddiagnos-
tiskt avseende diskriminerade patienter
tas om hand.

Ökande betydelse
MR-metodernas höga sensitivitet och
specificitet och den starka tekniska ut-
vecklingen ökar successivt MR-under-
sökningarnas betydelse i sjukvården

inom alla organområden, även på be-
kostnad av andra radiologiska metoder. 

Exempelvis har utvecklingen visat att
modern MR-diagnostik inom knäleden
med speciella brosksekvenser etc har er-
satt artroskopi som »gyllene standard«.
Överhuvudtaget kan MR-diagnostiken
genom sina stora möjligheter och höga
nivå med fördel ersätta en rad andra dia-
gnostiska metoder. Likaså sker en
mycket stark kontrastmedelsutveckling
inom MR med bl a organspecifika me-
del.

Hjärt–kärlområdet
Den snabba och framgångsrika utveck-
lingen av både teknik och undersök-
ningsmetoder inom MR-området ökar
de diagnostiska möjligheterna. Som ett
aktuellt exempel kan nämnas hjärt–kärl-
området som är ett volymmässigt myck-
et stort organområde inom vilket en
mängd olika tekniker används: röntgen,
ultraljud, nuklearmedicin, datortomo-
grafi och i Sverige i mycket begränsad
omfattning MR. 

MR-metoderna för detta organområ-
de är i stark utveckling och i många av-
seenden redan etablerade vid en del ut-
ländska centra. I en icke invasiv under-

sökning skall MR-protokollet på sikt vid
ett och samma undersökningstillfälle
(one-stop-shopping) klara följande be-
dömningar: morfologi, myokardiets glo-
bala och regionala funktion, perfusion,
viabilitet, kranskärlen. Observera att nu-
varande pris i Stockholm för enbart
kranskärlsangiografi enligt Laurin och
Palmquist är drygt 10 000 kr! 

Undersökningar av hjärnan
Ett annat exempel på liknande bedöm-
ningar som inom hjärtat är vid slaganfall
i hjärnan. Detta protokoll är redan i hög
grad utvecklat för klinisk användning.
Utöver den nu gängse diagnostiken med
MR-metoder inom hjärnan, ryggen och
det muskuloskeletala systemet i övrigt
föreligger mycket framgångsrik dia-
gnostik och utveckling inom buk- och
bäckenorganen. 

Avslutande kommentar
MR-metoden bör få ökad och effektiva-
re användning inom sjukvården. Sjuk-
vårdens ökande behov av MR-undersök-
ningar bör tillgodoses både inom offent-
liga och privata sektorn. Optimalt resurs-
utnyttjande av MR-tekniken bidrar till
kostnadseffektiv sjukvård. •
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❙ ❙  Vi ställde några försiktigt formulera-
de frågor mot slutet av inlägget. Intensi-
teten i svaret talar för att vi råkat trampa
på en mycket öm tå! 

Skiljelinje mellan öppen och sluten vård
Skiljelinjen går inte mellan privat eller
offentlig vård utan mellan sluten och öp-
pen vård. Vi menar att det är den slutna
vården som kan och skall driva på MR-
utvecklingen. Detta utvecklingsarbete

förklarar en del av skillnaden i s k effek-
tivitet mellan öppen och sluten vård. I
öppen vård, antingen den är privat eller
offentlig, har MR helt enkelt ett annat
uppdrag än i sluten vård. 

Att hålla budgeten = produktionstak
Att »hålla budgeten« innebär ett produk-
tionstak. Om det inte finns pengar i bud-
geten kan inte sjukhusen driva MR-ka-
meror på kvällar och nätter. 

Vi anser att det är självklart att MR-
undersökningarna bör öka. Om detta är
vi eniga med författarna. MR-undersök-
ningar effektiviserar sjukvården och
minskar risker, de är smärtfria och de
sänker stråldosen. 

Det är dock inte orimligt att tycka att
MR-behoven för de svårast sjuka bör
tillgodoses först. •

Replik:

MR-behoven för de svårast 
sjuka bör komma i första hand

Författarna har en betydande akademisk förankring och de har även
god kännedom om den privata MR-verksamheten. I likhet med dem
anser vi att MR-tekniken erbjuder utomordentliga möjligheter, men
det var inte detta vår artikel handlade om. Vårt inlägg behandlade
priser på röntgenundersökningar. 
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