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❙ ❙ Under åren 1996–1999 genomförde
Spri (Hälso- och sjukvårdens utveck-
lingsinstitut) ett antal studier inom pri-
märvården med anknytning till klinisk
kemi. Man studerade hur allmänläkare
utnyttjade laboratorieanalyser och hur
man genom fortbildning kan öka kvali-
teten och minska kostnaderna [1-3]. I
denna artikel beskrivs första etappen av
ett liknande utvecklingsarbete, med an-
knytning till utnyttjandet av radiologi
inom primärvården. Projektet var ur-
sprungligen ett samarbetsprojekt mellan
Spri och Stockholms läns landsting, men
sedan Spri upphörde vid årsskiftet 99/00
drivs projektet vidare av landstinget.

Den information som finns i medi-
cinska läroböcker och som ges under
grund- och specialistutbildningen för-
åldras snabbt. Inom radiologin har det på
senare år tillkommit nya metoder som
erbjuder bättre möjligheter till diagnos
och delvis eller helt ersätter äldre meto-
der [4]. I det stora behovet av fortbild-
ning av allmänläkare har radiologi hit-
tills haft en undanskymd plats.

Syftet med den första etappen av stu-
dien var att beskriva utnyttjandet och
praxis vad gäller radiologi inom primär-

vården och att ställa utnyttjandet i rela-
tion till befolkningens sammansättning.
Avsikten var att ge exempel på jämför-
bara data, som kan användas i landsting-
ets utvecklingsarbete.

Material och metod
Järfälla primärvårdsområde har fyra
vårdcentraler. År 1998 tjänstgjorde vid
dessa 21 fasta läkare: 3 i Barkarby, 7 i Ja-
kobsberg, 4 i Kallhäll och 7 i Viksjö. I pri-
märvårdsområdet fanns 3 privatläkare.

Primärvårdsområdet hade i slutet av
1998 en befolkning på 59 522 personer.
Den relevanta populationen i denna stu-
die utgörs dock i strikt mening inte av
kommuninvånarna utan av de personer
som var listade hos husläkarna på de fyra
vårdcentralerna, dvs 52 546 personer.
Antalet listade personer var cirka 11 pro-
cent lägre än befolkningen i primär-
vårdsområdet. Nästan hela skillnaden
kan förklaras av att de privata allmänlä-
karmottagningarna inte ingick i studien.
De privata hade 6 164 personer listade.

Priserna för undersökningarna utgör
ett genomsnitt av de åtta privata produ-
centernas priser som accepterats vid
upphandlingen av radiologi till primär-
vården för åren 2000–2001. Det finns
alltså både högre och lägre priser för oli-
ka undersökningar.

Med hjälp av journalsystemets
(Swedestar) rapportgenerator samlades
data in gällande samtliga radiologire-
misser från vårdcentralerna. Rapporten
överfördes till analysverktyget Qlik
View efter manuell genomgång av samt-
liga de remisser som ej entydigt kunde
kategoriseras i rapporten (exempel: två
eller flera undersökningar på samma re-
miss, ej definierad mottagare etc).

Studien omfattar alla de remisser som
skickats till röntgenavdelningar från de
fyra vårdcentralerna under 1998, drygt
8 000 undersökningar på drygt 52 000
listade invånare.

Under förutsättning att åldersfördel-
ning, sjukdomspanorama och remitte-

ringsfrekvens till radiologisk undersök-
ning liknar motsvarande i Stockholms
läns landsting som helhet, kan man på
basen av flera års undersökningsstatistik
dra slutsatsen att totalt ca 35 000 radio-
logiska undersökningar utförs på befolk-
ningsgruppen i Järfälla primärvårdsom-
råde under ett år, ungefär 0,67 under-
sökningar per invånare och år. Sannolikt
omfattar studien således endast 1/4 av
den totala radiologi som utfördes på in-
vånarna i Järfälla.

En remiss innehåller ofta en begäran
om flera olika undersökningar. Rönt-
genavdelningarna fakturerar alltid per
undersökning (båda händerna och båda
fötterna blir då fyra undersökningar och
motsvarande kostnad). I detta arbete re-
dovisas därför antal undersökningar och
inte antal remisser för att möjliggöra
korrekta jämförelser och för att kost-
nadsberäkna utnyttjandet.

Resultat
Invånarna i Järfälla primärvårdsområde
har från de fyra vårdcentralerna under
1998 remitterats till 8 318 radiologiska
undersökningar, varav 6 325 har utförts
på Jakobsbergs röntgenavdelning. Kost-
naden beräknas till mellan 5 och 6 mil-
joner kronor. Säsongsvariationerna är
stora. Under september begärdes mer än
dubbelt så många röntgenundersökning-
ar som under juli.

Den genomsnittliga årskostnaden per
invånare var 111 kronor, 84 kronor för
män och 138 kronor för kvinnor (Tabell
I). Om man beräknar genomsnittskost-
naden per patient, och delar den totala
kostnaden på de patienter som genom-
gått minst en undersökning, uppgick
kostnaderna till 1 112 kronor per patient
och år, för män 1 083 kronor och för
kvinnor 1 142 kronor. I åldersgruppen
0–15 år var kostnaden ungefär hälften så
stor, medan övriga åldersgrupper hade
ungefär lika stora kostnader.

Omkring 10 procent av patienterna
på en vårdcentral fick remiss till röntgen.
Några patienter genomgick flera under-
sökningar, som mest 13.

Kostnaderna varierade mellan olika
vårdcentraler. Till exempel hade Bar-
karby en årskostnad på 140 kronor per
invånare medan årskostnaden i Kallhäll
var 97 kronor. Kvinnor genomgick fler
undersökningar än män. Ungefär 1/4 av
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Radiologin kostade i genomsnitt
111 kronor per invånare och år

Hur utnyttjas radiologin av primärvården och hur ser utnyttjandet ut i
förhållande till befolkningens sammansättning? Det är några frågor
som har studerats i ett projekt vars första etapp just har avslutats
inom Stockholms läns landsting och vars resultat här kortfattat pre-
senteras.
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befolkningen över 65 år röntgenunder-
söktes. Gruppen 75+ hade mer än dub-
belt så ofta genomgått radiologisk un-
dersökning som gruppen 45–64 år (Ta-
bell I).

De fem vanligaste undersökningarna
var i fallande ordning: skelettröntgen,
lungröntgen, ultraljud buk, gastroskopi
och mammografi. Av det totala antalet
röntgenundersökningar omfattade 55
procent skelett och leder och 19 procent
lungor. Fördelningen av kostnaderna ser
annorlunda ut, eftersom skelett- och
lungröntgen är relativt billiga undersök-
ningar. Totalt blev kostnaden för dessa
grupper 56 procent (skelett 44 procent
och lungor 12 procent). MR och datorto-
mografi kostade tillsammans 717 000
kronor (12 procent), dvs lika mycket
som lungröntgen.

Diskussion
Järfälla primärvårdsområde valdes ut för
studier bl a på grund av att det där under
1998 inte förekom några stora omorga-

nisationer, att läkarna var relativt statio-
nära, att befolkningen var relativt statio-
när, att data var någorlunda lättåtkomli-
ga samt att de tillfrågade och ansvariga
var intresserade av studien.

För närvarande är en genomgång av
remisser det bästa sättet att studera ut-
nyttjandet av radiologi vid en vård-
central i ett storstadsområde där remis-
ser kan skickas till flera olika röntgenav-
delningar. En sådan analys har dock sina
felkällor. Det är inte alltid som en begä-
ran i en remiss har utförts. Patienten kan
ha uteblivit från röntgenundersökning-
en. Undersökningsmetoden kan ha änd-
rats efter ett samtal mellan röntgenläka-
ren och den remitterande läkaren. Re-
missen för en och samma frågeställning
kan ha utformats olika beroende på vil-
ken läkare som skrivit remissen.

På sjukhus håller sig remitterande
kliniker à jour med den radiologiska tek-
nikens utveckling genom de dagliga
röntgenronderna som ger tillfälle till dis-
kussion om enskilda patienter, men även

om principerna för samverkan. Sådana
röntgenronder är ovanliga inom primär-
vården. I Järfälla förekommer de inte.
Ett närmare samarbete mellan allmänlä-
kare och sjukhusläkare skulle underlätta
kunskapsspridningen i båda riktningar-
na. För att information från t ex röntgen-
avdelningarna ska leda till verklig kun-
skap och bestående praktisk tillämpning
fordras en fortlöpande kontakt mellan
röntgenavdelningar och allmänläkare.

Ett sätt att förverkliga detta kan vara
att inrätta allmänläkarkonsulter. En all-
mänläkarkonsult är en länk mellan sjuk-
hus och primärvård. Uppgiften är att
utarbeta gemensamma vårdprogram och
riktlinjer och se till att dubbla utredning-
ar undviks [5]. Ett exempel: Efter en ge-
nomförd enkät riktad till allmänläkarna i
Malmö framkom ett stort intresse för
röntgenträffar, och sedan 1997 har det
då och då varit föreläsningar i specifika
ämnen och falldemonstrationer. En all-
mänläkarkonsult med ansvarsområde
för radiologi är nu initierad med verk-
samhet fyra timmar per månad. Ett annat
sätt, för att påverka praxis, är att genom-
föra fortbildning inkluderande återför-
ing m m, som med framgång prövades i
Spriprojektet angående klinisk kemi i
primärvården [2, 3].

Skall röntgen utnyttjas optimalt kan
man troligen reducera vissa undersök-
ningar, t ex skelettröntgen av främst ryg-
gar, och i stället utföra mer MR i selek-
terade fall.

I samband med undersökningen kan
också noteras betydelsen av en struktu-
rerad kodning vid remisskrivandet. T ex
uppstod stora svårigheter när parametrar
som »remissmottagare« och »önskad
undersökning« hade skrivits in som fri
text. En begäran om röntgen av hjärta
och lungor visade sig vara möjligt att
skriva på 52 olika sätt! En väg att gå är
att följa Socialstyrelsens klassifikation
av röntgenundersökningar. Det förefal-
ler lämpligare att utgå från remissvaren
och vid dokumentationen ange respekti-
ve klassifikationskod i svaret som är
kopplat till remissen. Svaren borde över-
föras elektroniskt direkt in i journalen
från respektive röntgenavdelning. Såda-
na krav har inte ställts från landstinget i
samband med upphandlingar. Det är an-
geläget att skapa standardiserade rap-
porter, om det skall gå att jämföra ut-
nyttjandet av radiologi vid vårdcentraler
på ett pålitligt sätt.

Hur praxis kan påverkas genom fort-
bildning är just nu föremål för fortsatta
studier i en andra etapp.
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Figur 1. Andel av invånarna som undersökts med olika undersökningstekniker uppdelat
på män och kvinnor.

Tabell I. Andel av invånarna som remitterats för röntgenundersökning, respektive medel-
kostnaden per invånare.

Andel, procent Kostnad, kronor
Åldersgrupp, år Män Kvinnor Män Kvinnor

0–15 3,4 3,8 23 26
16–44 5,9 9,0 56 93
45–64 9,0 15,4 111 190
65–74 17,4 25,8 210 335
75– 25,0 29,0 290 328

Totalt 84 138
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I KORTHET

Utnyttjandet av radiologin inom
primärvården har studerats i ett
projekt vars första etapp just har
avslutats.

Som exempel på resultat kan
nämnas att ungefär 1/4 av befolk-
ningen över 65 år röntgenunder-
söktes under ett år.

Utnyttjandet och praxis har relate-
rats till befolkningens samman-
sättning för att på det sättet ge ex-
empel på jämförbara data.

Studien vänder sig till allmänläka-
re och radiologer, men även till
sjukvårdsplanerare.

Genomsnittskostnaden per invå-
nare var 111 kronor om året, för
kvinnor 138 kronor och för män
84 kronor. Genomsnittskostnaden
per invånare varierade från 97
kronor för en vårdcentral till 140
kronor för en annan.

För att utnyttja röntgen optimalt
kan man troligen reducera vissa
undersökningar, t ex skelettrönt-
gen av ryggar, och i stället utföra
MR i selekterade fall.

Inom radiologin har nya metoder
tillkommit på senare år varför
fortbildning av allmänläkare för-
modligen kommer att bli en viktig
framtidsfråga.

Hur praxis kan påverkas genom
fortbildning är just nu föremål för
fortsatta studier i en andra etapp.
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