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Information technology has had a large impact on health care today. It has created opportunities 

among the hospitals where the chance of improvements are huge through the use of 

telemedicine.  

 

We believe that telemedicine will be used on a larger scale in the future and it is therefore 

interesting to see how it is used in health care today. This thesis is based on two projects that 

involve telemedicine in different ways. The main objective of this study is to investigate, 

identify and analyze what components are necessary to enable telemedicine collaboration and to 

identify its effectiveness compared to collaboration without telemedicine. Through a qualitative 

survey, mainly interviews, we have investigated the collaborations and analyzed the collected 

information with the assistance of our model based on four theories. 

 

Our results are that the “network of consensus” has improved the quality of both patient care 

and treatment. However, the network does not directly affect the efficiency as seen through a 

time aspect. The network has given rise to excellent patient care which, in a long-term 

perspective, will lead to fewer treatments done incorrectly and through this, savings can be 

made. Our results from the Australia cooperations are that this collaboration gives the hospital 

improvements in the working conditions for employees, thus giving rise to better results from 

the diagnosis. 
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Inom hälso- och sjukvården spelar informationsteknologi en allt större roll för utvecklingen. 

Informationsteknologin har skapat nya förutsättningar där chansen till förbättrade vårdrutiner 

finns inom många områden genom att införa och utveckla användandet av telemedicin. 

Då vi tror att den telemedicinska potentialen kommer att användas i större utsträckning i 

framtiden känner vi att det finns ett intresse för en utredning av redan existerande samarbeten 

inom telemedicin. Vi skrev denna uppsats med syftet att undersöka, identifiera och analysera 

vad som krävs för att möjliggöra ett effektivt telemedicinskt partnerskap inom sjukvården för att 

förbättra patientens vård, behandling och ta tillvara på de arbetsprocesser som skapas i och med 

ett telemedicinskt samarbete. Vi har analyserat två olika typer av telemedicinska samarbeten. Vi 

har genom en kvalitativ undersökning, främst genom intervjuer, grundligt undersökt två av de 

bestående nätverken för att sedan analysera dessa med hjälp av den modell vi har sammanställt 

från de teorier om nätverk som vi utgått ifrån.  

Utifrån analysen om Konsensusnätverket är slutsatsen att samarbetet har lett till en förbättring 

av kvaliteten i behandlingarna. Utifrån detta kan det konstateras att nätverkets existens inte leder 

till en direkt effektivisering ur ett tidsmässigt perspektiv. Nätverket leder istället till ett optimalt 

patientomhändertagande som ur ett långsiktigt perspektiv leder till färre felbehandlingar och 

därmed indirekta kostnadsbesparingar. Slutsatsen vi dragit från Australiensamarbetena är att det 
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främsta utbytet som ges till de medverkande parterna är en förbättrad kvalitet i 

arbetsförhållandena och därmed även röntgendiagnoserna.  
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1 Introduktion 
Denna introduktionsdel inleds med att introducera vårt forskningsområde och den inriktning vi 

ämnar undersöka i vår studie. Vidare redogör vi för begreppen telemedicin och teleradiologi 

och kartlägger dess användningsområden. Avsnittet avslutas med en problemdiskussion, 

avgränsningar samt en redogörelse för uppsatsens syfte. 

 

1.1 Inledning 
Informationsteknologin och digitaliseringen spelar idag en allt större roll för utvecklingen inom 

hälso- och sjukvården. På senare tid har det diskuterats och gjorts många undersökningar för 

vilka ändamål och på vilka sätt nya teknologier kommer att användas i framtiden (Sandén, 

2001). Telemedicin är ett begrepp som har sina rötter från början av 1900-talet och innebär att 

man inom sjukvården använder elektronisk kommunikation för aktiviteter som rådgivning, 

bedömningar, övervakningar och specialistkonsultation (Socialdepartementet, 2002:64). Detta 

innebär att läkare och sjukvårdspersonal kan söka stöd och hjälp för diagnostisering av en 

patient hos den som besitter mest kunskap, oberoende av var i världen motparten befinner sig. 

Syftet med telemedicinska lösningar är att underlätta och effektivisera nya arbetsprocesser, 

något som leder till kvalitetshöjningar och kostnadsbesparingar i vården. Idag har alla sjukhus i 

Sverige en grupp som jobbar med telemedicinsk utveckling. Arbetsgruppernas uppgifter är att 

koordinera och ta fram telemedicinska lösningar efter behov som kommer inifrån sjukhusen. 

Utmaningen i detta arbete är att till fullo förstå var behovet av en ny arbetsprocess ligger och 

vilken som är den bästa lösningen för att förbättra arbetsprocessen (Gran, 2009).  På Karolinska 

universitetssjukhuset i Stockholm har den telemedicinska gruppen utvecklat ett så kallat 

Konsensusnätverk för övre abdominell kirurgi. De deltagande sjukhusen utövar en gemensam 

rondverksamhet genom videokonferenser, där man under möten kan diskutera 

behandlingsmetoder över röntgenbilder som ses av alla parter. Denna typ av bildöverföring 

benämns teleradiologi. Nätverket har under de senaste åren expanderat och gör så även idag. 

Syftet med nätverket är att de medverkande sjukhusen ska utnyttja varandras kunskaper för att 

komma fram till den bästa möjliga behandlingen av patienten (Gran, 2009). I och med den 

samstämmighet som ska råda när beslut om behandlingen tas har nätverket fått sitt namn, 

Konsensusnätverket. Ett annat expanderande område inom telemedicin är att flytta en del av 

verksamheten till Australien för att kunna utnyttja tidsskillnader. Ett flertal svenska sjukhus har 

idag investerat i en arbetsstation i Australien, dit röntgenbilder kan skickas för diagnostisering 
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under nattetid. På detta vis kan svenska röntgenläkare undvika att jobba nattskift, något som är 

ett utmattande och ineffektivt arbetssätt (Eklöf, 2009). 

 

Begreppet telemedicin har funnits länge inom sjukvården. På senare tid har teknikutvecklingen 

gått snabbt och många nya möjligheter har skapats inom området (Sandén, 2001). För att hänga 

med i utvecklingen och utnyttja nya arbetssätt krävs en vilja att förändra och även en utökning 

av utvecklingsarbetet inom vården, något som i sig är stora utmaningar. Det krävs också att 

kunskapen om nya användningsområden och framgångshistorier sprids, då många 

organisationer lätt blir hemmablinda i sina gamla arbetssätt. Sjukvården befinner sig i en 

spännande utvecklingsfas där de har chansen att förbättra vårdkedjan på många områden genom 

att utöka användningen av telemedicin. 
 

1.2 Telemedicin  
Telemedicin kan definieras på många sätt, men den mest använda definitionen är utarbetad av 

World Health Organization (WHO) och beskrivs som ”allt användande av informations- och 

kommunikationssystem inom hälso- och sjukvården både i direkt sjukvårdande syfte och när det 

gäller angränsande aktiviteter, exempelvis i form av undervisning och fortbildning” (Region 

Skåne, 2009). Telemedicin innebär generellt att man i sjukvården använder elektronisk 

kommunikation för patientrådgivning, bedömning, övervakning och specialistkonsultation. Tack 

vare telemedicin kan läkare och sjukvårdspersonal söka stöd och hjälp för diagnostisering av en 

patient i princip var som helst i världen (Landstingsförbundet, 2000). 

Telemedicin har praktiserats sedan början av 1900-talet, då ett flertal länder utvecklade system 

till sjöss för att kommunicera med medicinska centrum genom Morse-telegrafering.  På 1940- 

och 50-talet publicerades rapporter om användning av telemedicin inom radiologi, patologi och 

psykiatri i USA. Under 1960- och 70-talet började forskare och utvecklare vid sjukhus, 

universitet och industri i Europa, USA och Japan utveckla ett allt större intresse för området. 

Genom ytterligare utveckling på området och en ökad datoranvändning spred sig intresset även 

utanför forskarleden under 1980-talet. Kliniskt inriktade prov och studier av tillämpningar inom 

telemedicinen genomfördes och under denna tid var överföring av röntgenbilder för konsultation 

eller för ”second opinion” dominerande. Under 1990-talet började möjligheterna med 

telemedicin sprida sig till både administrativa beslutsfattare och politiker inom vården som 

aktivt började delta i planering och beslut om utvecklingsverksamheter och införande av dessa 

system (Socialdepartementet, 2002:64). 
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1.2.1 Applikationer inom telemedicin 
Vad som gör telemedicin speciellt är snabbheten och den interaktiva 

kunskapsspridningsmöjlighet den ger upphov till. För att mer ingående beskriva möjligheterna 

med telemedicin beskrivs nedan några av de tjänster som erbjuds på området (Landstinget, 

2000). 

- Konsultationer: Hittills har telemedicin främst handlat om konsultationer.  Detta innebär att 

man med hjälp av den tekniska utrustningen tar hjälp av andra läkare för att ställa en diagnos 

eller förbereda inför en operation. En telemedicinsk konsultation kan vara av olika karaktär. 

Viktigt att skilja på är om detta sker on-line (i realtid) eller off-line. Vid en planerad on-

linekonsultation har man bestämt tid i förväg då denna skall ske. Vid en akut on-

linekonsultation krävs det omedelbar tillgänglighet till en rådgivare. Detta kan innebära att man 

via telefon eller annat har direkt access till en jourhavande specialist med vilken man bestämmer 

tid för uppkoppling. En off-linekonsultation (med fördröjning) kräver däremot inte att de båda 

parternas tider för denna samordnas. En remiss kan till exempel skickas till en expert för 

bedömning via e-post eller fax, där till exempel bildmaterial och videoinspelningar kan vara 

bifogade. Experten kan då vid ett senare tillfälle svara och skicka sitt utlåtande (Landstinget, 

2000). 

- Distanshandledning: Med detta menas att en vårdinsats av något slag utförs lokalt med hjälp 

av handledning på distans. Man kan exempelvis få tillgång till ett helt expertteams kompetens 

och utrustning med hjälp av telemedicin. 

- Utskrivning eller överlämnande av patient: Genom att göra elektroniska överföringar av 

patientuppgifterna kan överlämnandet underlättas. Om man redan innan flytten har fört över all 

information om patienten kommer den mottagande enheten vara bättre förberedd och därmed 

kan mycket tid sparas. 

- Efterbesöksverksamhet: En viss del av efterbesöksverksamheten kan ersättas med 

telemedicinska ”besök”. Har patienten en lång resväg kan mycket tid vinnas på detta. 

- Second opinion: En patient som har blivit utredd och fått ett visst råd eller utlåtande kan ibland 

vilja ha en andra åsikt (second opinion) av ytterligare en läkare. Ofta är detta svårt på mindre 

sjukhus där det kanske bara finns en specialist på området. Med hjälp av telemedicin skapas nya 

möjligheter för denna tjänst. 
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- Konferenser: I en telemedicinsk konferens deltar flera parter på distans för att diskutera och ta 

ställning till behandlingsstrategi för olika fall. Genom dessa konferenser görs ofta specialisters 

kunskaper tillgängliga för de mindre sjukhusens läkare. Konferenserna är ett bra redskap för att 

få en samlad bild av patienternas tillstånd och kan bidra till att komma fram till bästa tänkbara 

behandlingsstrategi. 

- Utbildning och utbyte av erfarenheter: För vissa ovanliga tillstånd eller sjukdomar kan man 

anordna undervisningsseminarium där utvalda fall presenteras och studeras. På detta sätt får 

många läkare möjligheten att utvecklas inom områden som de annars kanske inte skulle stött på. 

Konferenser i utbildningssyfte kan behandla i stort sett allt från den senaste informationen om 

olika vårdstrategier till svåra och ovanliga fall. Telemedicin skapar på detta sätt stora 

möjligheter att sprida kunskaper och utbyta erfarenheter (Landstinget, 2000).  

 

1.3 Radiologi & teleradiologi 
Radiologi är en medicinvetenskaplig beteckning som innebär att läkare tar ingående foton av 

skelettet för att ställa korrekta diagnoser. Bilderna fås fram genom röntgenstrålning i form av 

radiovågor och visibelt ljus (Landstinget i Värmland, 2008). Användningen av radiologi ökar 

varje år, dock sker ingen större tillväxt av radiologer vilket leder till en underbemanning. Bristen 

på radiologer har lett till ett behov av strukturförändringar och exempel på en sådan kan vara 

införandet av användningen av teleradiologi (Västsvensk teleradiologi, 2009). Radiologin har på 

senare år utvecklats med digital teknik och telemedicinsk utrustning. Detta är och har under en 

lång tid varit den mest förekommande formen av telemedicin både i Sverige och i USA 

(Strömgren, 2003:19). Teleradiologi är en subkategori av telemedicin vilket innebär att 

avsändaren överför elektroniska, radiologiska bilder såsom röntgenbilder, skiktröntgen och 

magnetiska resonansbilder från en plats till en annan genom telekommunikativa system. Detta 

sker oftast genom telekonferenser eller tele-rapportering. Syftet kan vara att läkaren önskar få 

hjälp att tolka bilderna eller rådfråga någon eller några andra läkare på sjukhuset, i landet eller 

någon annanstans i världen.  Teleradiologins främsta mål är att tillhandahålla förbättrad 

hälsovård till patienter genom att sända ut snabbare diagnoser samt mer specialiserade 

tolkningar av medicinsk data och bilder. Teleradiologi är främst genomförd via standardiserade 

telefonlinjer eller via lokala nätverk, där bandbredden avgör vilka typer av bilder som kan 

skickas elektroniskt (Kumar, 2008:2). Traditionellt sett har röntgenbilder omvandlats till digitalt 

format genom scanning. När Internet expanderade under 1990-talet förbättrades teleradiologin. 

Problem som uppstod i och med detta handlade till störst del om att de digitalt omvandlade 
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dokumenten som krävde hög bildupplösning var mycket stora filer och upptog en alltför stor 

andel pixelutrymme. Det tog helt enkelt för lång tid att ladda upp samt ladda ner bilder och 

dokumentet (Kumar, 2008:12-13). På senare tid har detta utvecklats då teknologin Picture 

Archiving and Communication Systems (PACS) införts. Röntgenbilderna skapas i digitalt 

format från början och behöver därför inte omvandlas under förloppet (Strömgren, 2003:20). Då 

patientbilderna är elektroniskt avkodade i digitalt format på avsändarens station och mottagna på 

granskningsstationen krävs ett grundläggande teleradiologisk system som består av tre 

komponenter: 

1. En station som sänder bilderna. 

2. Ett nätverk som sprider bilderna. 

3. En station som granskar de mottagna bilderna (Kumar, 2008:3). 

  

Komponenterna är sammankopplade enligt bilden nedan:  

 

 
 

Figur 1: Från University of Iowa Hospitals and Clinics: Department of Radiology, 2009. 
 

1.3.1 Teleradiologi i Sverige 
Idag arbetar ett stort antal svenska radiologer tillsammans via virtuella system. Antingen kan 

röntgenläkarna koppla upp sig för lokala ronder eller gemensamma ronder med andra sjukhus. 

Vid ett flertal svenska sjukhus träffas radiologer på regelbunden basis genom videokonferenser 

där de diskuterar patientfall samt möjliga ingrepp och metoder. Genom standardiserade 

videokonferenssystem kan de direktsända röntgenbilder och data till varandra. Då bilderna redan 

diagnostiserats vid dess ursprungliga sjukhus är detta ett sätt för läkarna att diskutera fallen med 

varandra och utnyttja varandras kunskap (Gran, 2009). Idag har informations- och 

kommunikationsteknologin utvecklats och i och med nya, avancerade datorer och utvecklade 

höghastighetsbredband kan bilder och dokumentation snabbt kommuniceras mellan läkare. Det 

finns många fördelar med att arbeta med teleradiologi och utveckla ett nätverk bland svenska 

likaväl utländska sjukhus. Exempel på dessa kan vara:  
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• Sjukvården kan på ett bättre sätt nyttja de begränsade tillgångarna som råder bland 

personalen.  

• Radiologerna tillåts arbeta mer produktivt.  

• Kunskap från radiologer kan utnyttjas oavsett var i världen man befinner sig.  

• Radiologer kan få en ”second opinion” från andra läkare samt hjälp vid akuta fall.  

• Ekonomiska fördelar.  

• Ökad kvalitet vid granskning av röntgenbilder (Västsvensk Teleradiologi, 2009). 

 

1.4 Sjunet – sjukvårdens kommunikationsnät 
Sjunet är vårdens och omsorgens kommunikationsnät och generellt är det en väg för 

datakommunikation mellan vårdinstanser. Sjunet är det nät som idag används när sjukhus 

tillhörande olika landsting vill koppla upp sig med varandra. Detta gemensamma, rikstäckande 

nät främjar samverkan och förenklar rutiner för kommunikation mellan vård och omsorg och är 

på så vis till nytta både för patienter och för vårdgivare. Nätet används så tillvida också vid 

telemedicinska uppkopplingar då sjukhus i olika landsting vill nå varandra. Arbetet med Sjunet 

startade 1998. Projektet påbörjades för att landstingsförbundet tyckte att en förutsättning för 

nationell samverkan inom hälso- och sjukvården var en uppbyggnad av en gemensam IT-

infrastruktur. Vid årsskiftet 2000/2001 överläts Sjunet till Carelink för förvaltning och 

utveckling. Carelink är en intresseförening som bildades av Landstingsförbundet, 

Kommunförbundet, Apoteket AB och Föreningen vårdföretagarna (Sjunet – sjukvårdens nät, 

2007).  

 

1.5 Problemdiskussion 
Telemedicinska samarbeten och nätverk är ett relativt nytt fenomen som påverkar rådande 

arbetsprocesser och skapar nya möjligheter. Trots detta finns det många olika 

användningsområden där sjukhusen skulle kunna använda sig av telemedicinska lösningar i 

större utsträckning. Inom alla organisationer finns ett motstånd till förändringar, och för att 

motverka dessa motstånd krävs det också att man minskar osäkerheten kring det okända. För att 

lösa detta problem anser vi att det krävs en kartläggning av befintliga telemedicinska nätverk 

och hur dessa påverkar vårdprocesser. Det leder oss till följande frågeställningar:  
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• Vilka är de största fördelarna med införandet av telemedicin inom svensk sjukvård? 

• Hur kan telemedicinska lösningar effektivisera arbetsprocesser? 

• Vilka motstånd har telemedicin hittills mött inom svensk sjukvård? 

• Hur ska man kunna utöka användandet av telemedicin i framtiden? 

 

1.6 Syfte 
Målsättningen är att utföra två deskriptiva fallstudier för att kartlägga hur införandet och 

användningen av telemedicin har påverkat olika typer av arbetsprocesser. Uppsatsens syfte är 

därför att identifiera och analysera hur ett telemedicinskt nätverk ser ut och vilket syfte den 

tekniska användningen har. Vidare vill vi undersöka hur effektivt detta partnerskap är och vilka 

fördelar de medverkande parterna får. Vi tror att denna studie skulle kunna öka medvetenheten 

om telemedicinska lösningar och bana väg för fler telemedicinska samarbeten inom den svenska 

sjukvården. Vi riktar därmed studien till landsting, sjukhusledningar, enskilda läkare, 

telemedicinska grupper, vårcentraler samt potentiella finansiärer. 

 

1.7 Avgränsning 
I denna studie har vi valt att inrikta oss på den telemedicinska användningen inom radiologi, 

eftersom teleradiologi är ett utbrett område. Vi har valt att undersöka två befintliga projekt. Det 

ena, det så kallade Konsensusnätverket, är fullt utvecklat och satt i drift. Det andra är ett 

samarbete med Australien där nattjoursarbetande radiologer kan dra nytta av tidsskillnaden 

genom att skicka akutröntgenbilder till Australien för diagnos nattetid. Vi har valt att enbart 

intervjua radiologer och läkare från sjukhus som ingår i Konsensusnätverket eller som arbetar 

med nattjoursverksamhet. Vi har även valt ut andra personer som vi anser vara viktiga aktörer i 

nätverket. 

Då vi i ett initialt skede bestämde oss för att endast undersöka Konsensusnätverket har mest 

resurser lagts ner på att studera detta nätverk. På grund av den begränsade tiden har därför 

endast en mindre undersökning gjorts av den fallstudie som behandlar nattjourssamarbeten 

mellan Sverige och Australien. Denna kan därför ses som en förundersökning där vi kommer att 

ge förslag på vidare forskning. Vi avser dock att utföra en analys av båda studierna. 
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2 Metod 
I denna del presenteras de metodval vi gjort utifrån syftet med uppsatsen. Dessa utgör 

nödvändiga avgränsningar, undersökningsmetoder samt en utvärdering av reabiliteten och 

validiteten i metodvalen. 

 

2.1 Val av metod 
Som forskare kan man skilja mellan olika metodiska angreppssätt vilket görs med utgångspunkt 

från den information man undersöker. Dessa angreppssätt brukar delas upp i kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder omvandlar information till siffror och statistisk data 

medan kvalitativa metoder bygger på forskarens egen uppfattning eller tolkning. Den kvalitativa 

metoden kännetecknas av närhet till den källa man hämtar sin information ifrån (Holme & 

Solvang, 1995:13). I denna studie används en kvalitativ metod eftersom vi vill beskriva hur 

aktörerna uppfattar deltagandet i nätverket. På detta vis får vi ett större djup i svaren och en 

bättre helhetsbeskrivning av våra frågor. Med tanke på syftet med studien kommer den att vara 

av deskriptiv karaktär. 

 

2.2 Insamling av empirisk data 
Vår uppsats ämnar undersöka och beskriva det så kallade Konsensusnätverket som ett flertal 

svenska sjukhus är involverade i samt hur telemedicin kan användas i radiologers 

nattjoursarbete. Det finns relativt lite dokumenterad information om Konsensusnätverket och 

teleradiologiska nattjoursarbetet. Primärdatan är därför huvudsakligen hämtad från personliga 

intervjuer men även från mailintervjuer. Vi har arbetat med både informantintervjuer och 

respondentintervjuer. Eftersom det finns begränsade sekundärkällor som behandlar de nätverk 

som ska studeras är intervjuerna viktiga för våra fallstudier. Sekundärdatan har inhämtats från 

artiklar, böcker, rapporter och offentliga publikationer. Artiklarna är framtagna genom 

sökmotorer såsom Business Source Premier, Artikelsök, Retriever och Google. Vi har även 

inhämtat artiklar och fakta från diverse hemsidor. Böckerna är funna via databaserna Libris och 

Disa som finns att tillgå genom Uppsala Universitet. Dessa data utgör främst bakgrundsempirin 

och teoridelen. Teorierna vi använt oss av är hämtade från A model of industrial networks av H. 

Håkansson & J. Johansson (1992), The knowledge creating company av I. Nonanka & H. 

Takeuchi (1995), Utvecklingskrafter i nätverk av L. Svensson, E. Jacobsson & C. Åberg (2001), 

samt Structural holes and good ideas av R.S Burt (2004). I ett initialt skede hade vi också valt 
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att inkludera Porter’s five forces av M.E Porter (1980) och The virtual value chain av J.F 

Rayport & J.J Sviokla (1995), men då arbetet fortskred blev det tydligt att dessa teorier inte var 

kompatibla med uppsatsens syfte och togs därför bort.  

 

2.3 Förarbete 
Vi kom i kontakt med ämnet genom Torsten Palm, universitetsadjunkt på 

informationsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet. Uppsatsskrivandet bestod till 

en början av två enskilda projekt av olika grupper. Efter en tids förundersökning insåg vi dock 

att våra sammanslagna kunskaper skulle leda oss fram till en bättre studie om vi gjorde den 

tillsammans som en enskild uppsats. 

 

2.4 Val av respondenter 
Holme och Solvang (1995:114) skriver att intervjuernas syfte ska vara ”att öka 

informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det 

fenomen man studerar”. Vi listade vilka respondenter vi önskade kontakta och började med att 

ringa alternativt skicka e-post till respektive person för att boka intervjutider. De utvalda 

respondenterna fick därmed representera alla aktörer i nätverket. Innan respondenterna fick ta 

del av frågorna gjorde vi provintervjuer på varandra. De kriterier vi satt upp vid urvalet av 

respondenter var följande: 

• De ska vara en aktör i ett av nätverken som arbetar med nattjoursröntgen eller övre 

abdominell kirurgi. 

• De ska ha god kunskap om nätverken och den tillhörande organisationen. 

• De ska ha en tids erfarenhet av nätverken och den tillhörande organisationen.  

 

2.4.1 Respondenter 
Innan vi valt inriktning på studien intervjuade vi Ulf Nylund och Anders Fallgren från 

telemedicinska gruppen vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Intervjuerna genomfördes den 11 

september på den telemedicinska avdelningen. Vi talade med dem för att få mer kunskap om 

begreppet telemedicin, få se hur utrustningen fungerade samt få en bild hur Akademiska 

sjukhuset arbetar med tekniken. Under samma period läste vi tidskrifter, artiklar och böcker 

beträffande telemedicin i Sverige och i utlandet för att bättre kunna konstruera intervjufrågor 

och begränsa vårt syfte. Under samma dag, 11 september, intervjuade vi endoskopiläkaren 
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Wilhelm Graf vid Akademiska Sjukhuset för att diskutera vilka områden som kunde vara 

lämpliga för vår studie. Han informerade oss om att radiologi är det vanligaste området inom 

svensk telemedicin, därmed beslutade vi oss för att fokusera på detta.  

För att bli mer insatta i ämnet fick vi på Ekonomikum i Uppsala den 15 september en utbildning 

av Ola Gran, dataingenjör och metodspecialist i den telemedicinska gruppen vid Karolinska 

Institutet. Gran har haft en betydande roll i uppstartandet av Konsensusnätverket och samordnar 

idag de deltagande sjukhusen. Under den cirka fem timmar långa utbildningen fick vi en tydlig 

bild av det så kallade Konsensusnätverket samt telemedicinens betydelse för 

radiologiutvecklingen. Efter detta möte valde vi slutligen att fokusera på detta nätverksamarbete 

inom övre abdominell kirurgi. Vi kontaktade Gran vid ytterligare tre tillfällen för att komplettera 

vårt material samt för att få kontaktuppgifter till deltagare i Konsensusnätverket. 

För att förstå den tekniska sidan av sjukhusens telemedicinska utrustningar intervjuade vi 

Lennart Ståhlberg som arbetar som Key Account Manager på STV Video & Data. Lennart 

Ståhlberg är grundaren av den speciella videokonferensbehållare som sjukhusen använder för att 

kommunicera med varandra. Intervjun ägde rum den 22 september på deras kontor i Solna. 

Under den närmare 90 minuter långa intervjun fick vi mer förståelse för de tekniska aspekterna 

vilket hjälpte oss förstå STV:s viktiga roll i nätverket.  

För att få ytterligare inblick i hur radiologer ser på teleradiologi och har utnyttjat den nya 

tekniken intervjuade vi radiolog överläkaren Hampus Eklöf vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. Eklöf var grundaren till projekt Nattuggla, ett teleradiologiskt projekt mellan Sverige 

och Australien som vi valt att undersöka mer utförligt. Vi träffades den 23 september på 

Akademiska sjukhuset för en 45 minuter lång intervju där vi diskuterade projektet samt hur 

radiologerna vid Akademiska Sjukhus arbetar vid röntgenronder.  

Den 28 september träffade vi Magnus Nilsson, sektionschef för övre abdominell kirurgi på 

Gastrocentrum vid Karolinska universitetssjukhuset. Intervjun pågick under en timmes tid på 

Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Vi gick igenom hur arbetet och organisationen på 

sjukhuset har förändrats i och med telemedicinens införande samt hur radiologernas arbete har 

strukturerats.  

Vi genomförde endast en intervju via email, med Peter Fehrm, överläkare på radiologi 

avdelningen på Danderyds sjukhus. Fehrm och övriga radiologer vid Danderyds sjukhus arbetar 

med att sända röntgenbilder nattetid till Australien. Svaren från mailintervjun var mycket 
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betydelsefulla för att få ytterligare information om tillvägagångssättet med att skicka 

röntgenbilder internationellt.  

Vår sista intervju ägde rum den 12 oktober med professor Jan Johansson på Cafe Myntet i 

Sigtuna. Vi träffade honom under en timmes tid för att få vägledning med tolkningen av den 

teori han skrivit och som vi byggt vår analysmodell på.  

Vi kontaktade även ytterligare ett flertal personer som vi valde att inte inkludera i arbetet.   

• Sabine Koch, telemedicinska gruppen på Karolinska universitetssjukhuset.  

• Kjell Brunson, Hextronic.  

• Mats Brunell,  Hextronic.  

• Thomas Molen, medicinskteknisk ingenjör, Västerbottens läns landsting.  

• Ett flertal läkare. 

 

2.5 Intervjuernas genomförande 
Alla intervjufrågor har varit relativt öppna och lett till efterföljande diskussion. Vi har 

kombinerat formerna öppna och fokuserade intervjuer. De öppna intervjuerna ämnar till att låta 

respondenterna svara obundet medan de fokuserade intervjuerna som vi arbetat med framför allt 

är semistrukturerade med förbestämda ämnen och frågor som ska diskuteras (Dalen, 2008:31). 

Vi ville ha en viss närhet till våra respondenter för att diskutera kring frågorna samt urskilja 

deras kroppsspråk och därmed gjorde vi majoriteten av intervjuerna personligen. Intervjuer 

används för att få ut deskriptiv data om hur vissa människor erfar olika områden av en situation 

(Dalen, 2008:9). Sammanlagt utförde vi åtta intervjuer med läkare, tekniker, metodspecialister 

och en professor i företagsekonomi. Intervjuerna ägde rum under september och oktober månad 

på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska Institutet i Stockholm, STV Video & Data i 

Stockholm, Café Myntet i Sigtuna samt på Ekonomikum i Uppsala. Vi har valt att inte utnyttja 

tekniska hjälpmedel såsom bandspelare eller ljudband. Vi ville skapa en avslappnad stämning 

där respondenterna kände att de vågade uttrycka sig och diskutera fritt kring frågorna. Vi har 

därför endast antecknat samtalen på tre olika datorer som sedan har renskrivits och återgetts 

grundligt.  
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2.6 Studiens trovärdighet; validitet och reabilitet 
Dalen (2008:114) skriver att kvalitativ forskning kräver att man använder en annan terminologi 

av validitet och reabilitet än den som används vid kvantitativa undersökningar. En förutsättning 

för reabilitet, det vill säga pålitlighet, i kvantitativa undersökningar är att metoderna för 

insamling och analys av data ska kunna kontrolleras av andra forskare. Reabilitet, är inte lika 

passande som validitet när kvalitativa material används. Eftersom vår studie är av kvalitativ 

natur är därför validiteten viktigare än reabiliteten. Vår roll som forskare har med stor 

sannolikhet påverkat validiteten i de personliga intervjuerna. Validitet kan liknas vid giltighet, 

det vill säga i vilken utsträckning mätinstrumentet mäter det som faktiskt ska mätas. Det 

betecknas vidare som frånvaro av systematiska ”mätfel” (Nationalencyklopedin, 2009). Vi har 

urskiljt ett antal punkter där vår studies giltighet kan ifrågasättas: 

• Vi har försökt att vara objektiva men genom diskussioner har vår subjektivitet kunnat 

influera de andra gruppmedlemmarna. Då alla fyra författare har deltagit vid samtliga 

intervjuer har vi dock kunnat analysera och tolka den mottagna informationen från olika 

synvinklar. Det har varit lättare att kontrollera vår subjektivitet genom att arbeta 

tillsammans.  

• Eftersom ingen av oss har haft några förkunskaper om telemedicin eller sjukvården i 

allmänhet kan detta leda till misstolkningar av termer och begrepp. Då vi inte har någon 

erfarenhet av vården kan dock detta vara ett sätt att undvika subjektivitet i tolkningarna. 

• När det gäller utförandet av intervjuerna kan samtliga gruppmedlemmars deltagande på 

respektive intervju ha påverkat arbetets validitet. Enligt Dalen (2008) kan flera 

intervjuare påverka kvaliteten om dessa inte har samma perspektiv på hur utförandet 

samt utläggningarna av intervjuerna ska ske.  

• För att göra studien mer grundlig och tillförlitlig hade vi kunnat intervjua parter som valt 

att inte delta i nätverken. För att få en bättre validitet hade vi också kunnat intervjua fler 

personer vid olika sjukhus.  

• I vår uppsats läggs stor vikt vid ett fåtal specifika respondenter. De anställda vid 

Karolinska universitetssjukhuset samt Akademiska Sjukhuset ska representera alla 

medverkande sjukhus och läkare i nätverket, vilket kan anses något missvisande. Dalen 

(2008:121) nämner att när man ska tolka sitt material kan man träffa på denna typ av 

hinder som benämns ”elitbias”. Detta innebär att ”forskaren lägger för stor vikt vid vissa 
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informanter som han eller hon kanske har uppfattat som nyckelinformanter rörande det 

studerade fenomenet”. Något som kan påverka trovärdigheten är alltså att vi endast 

intervjuat ett fåtal aktörer och sedan behandlat deras åsikter som generella inom 

nätverket.  

• Det som framkommit under intervjuerna är respondenternas personliga tankar och 

uppfattningar. Eftersom vi talat med personer som är väl insatta i nätverket och i de 

telemedicinska begreppen anser vi trots ovanstående att den data vi har insamlat är 

trovärdig. Något som styrker trovärdigheten ytterligare är att ingen av respondenterna 

har valt att vara anonyma, trots att de blivit erbjudna möjligheten. 

 

3 Teori 
I detta avsnitt presenterar vi de teorier som anses tillämpliga till uppsatsens syfte. Avsnittet 

inleds med en nätverksteori som förklarar hur ett affärsnätverk fungerar i grunden. Denna är en 

nätverksteori som beskriver förändringsprocesser i företag som väljer att knyta samman 

aktörer, aktiviteter och resurser. Efter denna presenteras teorier om kunskapsskapande, 

strukturella hål och motstånd. Dessa ämnar komplettera och fördjupa nätverksteorin eftersom 

de beskriver processer som sker inom ett nätverk då organisationer sammankopplas. 

Avslutningsvis knyts dessa teorier samman till en analysmodell, vilken ligger till grund för 

analysen. 

 

3.1 Industriella nätverk 
Denna teori ämnar kartlägga de viktigaste byggstenarna som finns i ett nätverk. När man 

undersöker ett företags nätverk är en grundläggande utgångspunkt att varje enskilt företag eller 

organisation har relationer till andra företag och organisationer. Dessa relationer kan vara till 

kunder, leverantörer och företag som producerar kompletterande och/eller konkurrerande 

produkter. Företaget ingår i ett nät av flera företag och dessa olika nät är sedan sammankopplade 

och beroende av varandra. (Hammarkvist, Håkansson, & Mattson, 1982:21). Ett nätverk består 

alltså av förbindelser och relationer mellan grupper, organisationer eller individer. Enligt 

Hasselberg & Peterson (1996:46) är det förbindelsen mellan aktörerna som tillsammans bildar 

ett nätverk. Det finns olika grunder för dessa förbindelser, som exempelvis kan vara geografisk 

närhet eller tillhörighet till samma organisatoriska eller sociala sammanhang. Håkansson och 

Johansson beskriver nätverksmodellen ”A model of industrial networks”, med tre variabler; 
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aktörer, aktiviteter och resurser. Dessa tre variabler är kopplade till varandra genom ett nätverk. 

Aktörerna är de som utför aktiviteter och/eller kontrollerar resurserna. I aktiviteterna använder 

aktörerna särskilda resurser för att i sin tur ändra andra resurser på olika sätt. Resurser är medel 

som används av aktörerna för att utföra aktiviteter.  Nedan följer en utförligare beskrivning av 

varje variabel som ingår i denna typ av nätverk (Håkansson & Johansson, 1992). 

 

3.1.1 Aktörer 
Aktören är den som kontrollerar aktiviteterna och resurserna. Denne kan vara en individ, en 

grupp av individer, ett företag, en del av ett företag, eller en grupp av företag. Aktörerna kan 

verka på olika organisationsnivåer i nätverket och dessa överlappar varandra genom att de på 

lägre nivåer kan vara en del av aktörerna på de högre nivåerna. Deras viktigaste roller är 

(Håkansson & Johansson, 1992:28-30): 

- Att besluta vilka aktiviteter som ska utföras och hur de ska utföras, samt vilka resurser som är 

kritiska när dessa aktiviteter ska utföras. Aktören gör detta ensam eller tillsammans med någon 

annan aktör. 

- Att utveckla relationer med andra aktörer genom utbytesprocesser. Aktörerna är mer eller 

mindre inblandade i nätverk av starka eller mindre starka relationer. Dessa relationer ger dem 

tillgång till andra aktörers resurser. 

- Att basera sina aktiviteter på kontrollen de har över resurserna. Denna kontroll kan vara 

indirekt eller direkt. Indirekt kontroll baseras på relationer med andra aktörer och det beroende 

som är relaterat med dessa. Direkt kontroll är baserat på ägarskap. Relationer med andra aktörer 

ger en indirekt kontroll över resurser som är direkt kontrollerade av dessa aktörer. 

- Målorientering. Oavsett de specifika målen hos respektive aktör, är det generella målet för 

aktörerna att öka sin kontroll inom nätverket. Ökad kontroll kan användas till att nå nya mål. 

Genom direkt eller indirekt kontroll kan resurser mobiliseras för andra ändamål. 

Nätverkskontroll nås genom kontroll över resurser och/eller aktiviteter. Ökad kontroll över 

resurser handlar om att öka den direkta kontrollen över resurser, att öka den indirekta kontrollen 

över andra resurser genom relationer och att reducera den indirekta kontrollen hos andra aktörer 

genom relationer, vilket ger en ökad självständighet hos aktören. Kontroll över aktiviteter är på 

så sätt en fråga om kontroll över både resurser och kunskap. 
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- Differentierad kunskap. Aktörer besitter en differentierad kunskap om aktiviteter, resurser och 

andra aktörer inom nätverket. Denna kunskap är baserad på de olika erfarenheter aktörerna har 

av aktiviteterna inom nätverket. Detta gör att kunskapen om de delar av nätverket som är nära 

aktören blir större än kunskapen om de delar som ligger längre bort från aktören.  Aktörerna har 

således kunskap om olika delar av nätverket och även om de har kunskap om samma delar 

behöver inte denna kunskap vara identisk.  

Nätverkskontroll är aldrig jämnt fördelad över aktörerna inom nätverket. Ett försök från en aktör 

att öka sin kontroll påverkar en annan aktörs kontroll. Ökad kontroll för en aktör leder till 

minskad kontroll för åtminstone en annan aktör. Å andra sidan kommer även ökad kontroll för 

en aktör leda till ökad kontroll för andra aktörer. Det existerar alltid en kamp inom ett nätverk 

att vinna kontroll, och i denna kamp använder aktörerna sin kunskap om nätverket och sina 

relationer med andra aktörer (Håkansson & Johansson, 1992:28-30). 

 

3.1.2 Aktiviteter 
En aktivitet uppstår när en eller flera aktörer kombinerar, utvecklar, utbyter eller skapar resurser 

för att nyttiggöra andra resurser. Eftersom aktörerna i ett nätverk har olika karaktärsdrag, är 

aktiviteterna uppdelade i två typer (Håkansson & Johansson, 1992:30-31):  

- Förändringsaktiviteter (transformation activities): Genom dessa aktiviteter görs förändringar i 

resurser. Dessa aktiviteter är alltid under direkt kontroll av någon aktör.  

- Överföringsaktiviteter (transfer activities): Dessa aktiviteter överför direkt kontroll över en 

resurs från en aktör till en annan. Överföringsaktiviteter länkar på så sätt ihop 

förändringsaktiviteter mellan aktörer. De är aldrig kontrollerade av en enstaka aktör och de 

påverkar och är påverkade av relationerna mellan de involverade aktörerna. 

Enstaka aktiviteter är sammanlänkade på olika vis. De innehåller delar av mer eller mindre 

repetitiva aktivitetscykler där ett antal aktiviteter som är beroende av varandra repeteras. En 

komplett aktivitetscykel innehåller alltid både förändrings- och överföringsaktiviteter. Antingen 

är vissa överföringsaktiviteter utförda för att möjliggöra förändringsaktiviteter, eller tvärtom. En 

komplett aktivitetscykel är aldrig kontrollerad av en enda aktör. Vissa aktivitetscykler är nära 

sammankopplade medan andra har en svagare sammankoppling. En sekvens av nära 

sammankopplade aktivitetscykler som tillsammans utgör en logisk helhet, utgör en 

transaktionskedja. Aktörer som utför enstaka aktiviteter lär sig att utföra dem på ett sätt som är 
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beroende av aktivitetscykelns natur och den transaktionskedja som denna är en del av. Detta 

experimentella lärande skapar rutiner och informella regler som ger aktiviteterna en viss 

institutionaliserad form och på så sätt skapas stabilitet. Aktiviteter i nätverk är sammankopplade 

med varandra i olika former och i olika utsträckning. Generellt är vissa aktiviteter nära 

sammanlänkade till vissa aktiviteter och lösare till andra. Aktivitetsnätverket kan alltid beskrivas 

som ofullkomligt eftersom nya aktiviteter, förändringar i gamla aktiviteter, eller 

omstruktureringar kan göra nätverket mer effektivt (Håkansson & Johansson, 1992:30-31). 

 

3.1.3 Resurser 
För att kunna utföra förändrings- och överföringsaktiviteter behövs resurser. Resurser 

samverkar, och denna samverkan kräver i sin tur andra resurser. Alla resurser är på något sätt 

kontrollerade av aktörer, antingen av enstaka eller av en grupp aktörer. Resurser är också 

heterogena. De har egenskaper i ett obegränsat antal dimensioner. Detta betyder att de 

möjligheter som finns för att utnyttja en specifik resurs aldrig kan specificeras till fullo. 

Resursen kan alltid användas på fler sätt och inom fler områden, vilket betyder att det inte är 

möjligt att definitivt bestämma hur en viss resurs kan kombineras med andra resurser. Kunskap 

om och erfarenhet av resurserna är en viktig aspekt. För det första, när heterogena resurser 

kombineras, ökar deras gemensamma prestation genom lärande och anpassning. Detta gäller i en 

liten skala när mycket specifika resurser kombineras och de utför specifika aktiviteter. Detta kan 

också gälla i en större skala när ett antal resurser som kontrolleras av en aktör kombineras med 

ytterligare ett antal resurser. För det andra, när heterogena resurser kombineras, uppstår ny 

kunskap som skapar möjligheter för ytterligare och förbättrade kombinationer. Nya insikter om 

hur resurser kan hanteras kan bryta existerande aktivitetscykler och transaktionskedjor och 

skapar därmed frön för ytterligare utveckling och förändring i det industriella nätverket. Alltså, 

när resurserna är heterogena, medför förändringar ytterligare förändring. Det gäller både för 

resurserna som används i aktiviteterna och för de som utför och påverkar aktiviteter. Det gäller 

också både för förändringsaktiviteter och för överföringsaktiviteter. Resurser kan beskrivas 

utifrån tre karaktäristiska drag (Håkansson & Johansson 1992:32-33):  

- De aktörer som kontrollerar resurserna. De kan kontrolleras direkt av en aktör eller 

tillsammans av flera aktörer. Indirekt kan resurserna kontrolleras av de aktörer som har en 

relation med den aktör som direkt kontrollerar resursen. Ju mindre tillgänglig en resurs är, desto 

mer viktigt är kontrollen över den och desto mer ansträngning kommer att göras för att vinna 
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kontroll över den. Om det finns ett överskott av resursen, finns det inget intresse hos aktörerna 

att kontrollera den.  

- Utnyttjandet av resursen och dess aktiviteter.  Hur många dimensioner av aktiviteten används 

och hur standardiserat är användandet i varje dimension? Detta kan förstås som en skala där 

resursen används i en dimension på ett standardiserat sätt som en extremitet och i multipla 

dimensioner på ett specialiserat sätt som den motsatta extremiteten. Standardisering och 

specialisering refererar till hur resursen används av en aktör i jämförelse med användningen av 

andra aktörer. 

- Resursernas mångfald. Till vilken utsträckning och till vilken kostnad kan resursen användas i 

andra aktivitetscykler och i andra överföringskedjor (Håkansson & Johansson 1992:32-33)? 

 

3.1.4 Nätverket 
De tre element som är beskrivna ovan skapar en struktur som i sin tur utgör ett nätverk. Aktörer 

utvecklar och upprätthåller relationer med varandra. För att förstå aktörernas situation krävs 

kunskap om den natur som präglar relationerna med andra aktörer, samt en idé om det bredare 

nätverket runtom.  På samma sätt är de industriella aktiviteterna relaterade till varandra i 

mönster som kan ses som nätverk. Också resurser är relaterade till varandra i nätverk. Dessa tre 

nätverk är nära relaterade till varandra och vävs in i ett aggregerat nätverk.  De tre nätverken är 

därmed bundna till varandra genom krafter och utifrån dessa krafter kan nätverket analyseras. 

Dessa krafter kan beskrivas som följande: 

Funktionellt beroendeförhållande: Aktörer, aktiviteter och resurser formar tillsammans ett 

system inom vilket en heterogen, varierad efterfrågan kombineras med ett heterogent utbud. 

Kombinerandet syftar till att förädla resurser till produkter och tjänster.  De tre typerna av 

nätverk är därmed funktionellt relaterade till varandra. 

Maktstruktur: Med kontroll av aktiviteter och resurser som basis finns det viktiga maktrelationer 

mellan aktörerna. Prestationen hos aktiviteterna är till viss utsträckning organiserad med dessa 

maktrelationer som grundval. 

Kunskapsstruktur: Designen av aktiviteterna och användningen av resurserna är 

sammankopplade genom nuvarande och tidigare aktörers kunskap och erfarenhet. För varje ny 

aktör som kommer in i nätverket höjs kunskapen. 
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Tidsrelaterad struktur: nätverket är en produkt av tidigare händelser, investeringar i relationer, 

kunskap, rutiner, med mera. Förändringar i nätverket måste accepteras av stora delar av 

nätverket. På grund av detta kommer all förändring vara marginell och nära relaterad till det 

förflutna. Denna kraft visar att stabilitet och utveckling går hand i hand. Utveckling inom vissa 

områden kräver stabilitet i andra, och tvärtom. Utveckling av aktiviteter kan i sin tur vara ett 

hjälpmedel för att skapa stabilitet i maktstrukturen.  Stabila relationer mellan aktörerna kan vara 

till hjälp då en aktör försöker utveckla användningen av en viss resurs.  

Aktörer i ett nätverk kan agera. Möjligheterna att agera är dock begränsade på grund av 

relationen mellan aktörer, aktiviteter och resurser. Samtidigt är dessa relationer också ett 

hjälpmedel för att åstadkomma viktiga förändringar inom nätverket. Relationer gör det möjligt 

att mobilisera stora delar av nätverket när en förändring behöver göras. Enligt denna 

nätverksteori av Håkansson & Johanson som beskrivits ovan ser vi att stabilitet och förändring 

inom ett nätverk är beroende av varandra (Håkansson & Johanson, 1992). 

 

3.2 Utvecklingskrafter och motstånd i nätverk 
Svensson, Jacobsson & Åberg beskriver i sin bok Utvecklingskrafter i nätverk; Om lärande 

mellan företag hur nätverk kan användas som en metod för utvecklingssamarbete mellan 

företag. Nedan följer en beskrivning av affärs- och produktionsnätverk och behovet av 

utvecklingsnätverk hos företag (Svensson, Jacobsson & Åberg, 2001). 
 

3.2.1 Affärs‐ och produktionsnätverk 
Företag har länge samarbetat för att minska kostnader. Exempel på dessa typer av samarbeten 

kan vara att samordna sina inköp, hyra lokaler tillsammans, byta personal, teckna gemensamma 

avtal eller att ordna utbildning ihop. Syftet med dessa affärs- eller produktionsnätverk är att 

effektivisera produktionen och bedriva affärer på ett mer genomtänkt sätt och att åstadkomma 

resultat på kort sikt (Svensson et al., 2001:46). Idag ses nätverk som en lösning på rådande 

samhällsproblem, vilket har medfört att intresset för att använda sig av en nätverkstrategi har 

vuxit sig större (Svensson et al., 2001:34). Nätverksarbetet fungerar som en social process och 

en interaktion mellan individer från olika verksamheter eller företag. För att få ett nätverk att 

fungera optimalt ställs stora krav på grupprocessen och på att det finns en återkoppling till den 

egna arbetsplatsen och arbetsprocessen (Svensson et al., 2001:41). Chisholm beskriver ett 

nätverk som ”ett antal självständiga organisationer som tillsammans kan uppnå ett mål som de 

inte kan var för sig” (Chisholm, 1998:21).  
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Att ingå i ett nätverk kan fungera som ett stöd för verksamhetsutvecklingen. Målgruppen för 

dessa är därför ofta småföretagare som i inte har resurser för att kunna bedriva ett långsiktigt 

och kvalificerat utvecklingsarbete. Dessa har ingen utvecklingsorganisation och har svårt att 

finansiera expertkompetens, och i vissa fall är det också geografiskt svårt för dem att nå den 

behövda expertkompetensen. Nätverk är alltså en metod för utvecklingssamarbete mellan 

företag som möjliggör ett gemensamt, externt utvecklingsorgan. I ett nätverk arbetar man med 

att få parterna engagerade och mer öppna för nya arbetsprocesser, för att de ska kunna använda 

sig av gemensamma erfarenheter och kunskap. De nya perspektiv som skapas från detta är att 

undvika ”hemblindhet”, att se saker på nya sätt och att komma till nya lösningar. 

Utvecklingsnätverk arbetar för att stärka alla enskilda parters förmåga till strategisk utveckling. 

På lång sikt ska det kunna vara möjligt att klara av en omställning av verksamheten, samt de nya 

krav som kan uppstå från omvärlden (Svensson et al., 2001:45-47).  

 

3.2.2 Motstånd till nya arbetsprocesser 
Det finns även problem med att implementera nya arbetssätt i organisationer, vilka oftast beror 

på att det råder en stabilitet och kontinuitet inom organisationen. Dessa krafter försvarar 

utveckling och intagandet av ny kunskap. Problemen kan finnas på tre olika nivåer: 

- Individnivå. Här finns det en rädsla för förändring, konkurrens och ett hot mot den egna 

positionen. 

- Organisationsnivå. På organisationsplanet handlar motståndet om revir- och maktstrider, men 

även om dålig uppföljning och kortsiktig planering. 

- Nätverksnivå. Den sista nivån är nätverket mellan de olika parterna där det bildas rivalitet 

mellan olika yrkesgrupper, hierarkier och regioner (Svensson et al., 2001:50-51). 

 

3.3 Det kunskapsskapande företaget 
Nonaka & Takeuchi (1995) har utvecklat ett ramverk där traditionella och icke traditionella 

synsätt på kunskap integreras till en teori om organisatoriskt kunskapsskapande; ”The 

knowledge creating company”. Denna teori innehåller två dimensioner. För det första utgår den 

från att kunskap endast skapas av individer i en organisation. Utifrån Michael Polanyis teori gör 

de också skillnad mellan variablerna tyst och explicit kunskap (citied in Nonaka & Takeuchi 

1995:59).  
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Tyst kunskap är personlig, kontextspecifik och svår att formalisera och kommunicera (Polanyi, 

citied in Nonaka & Takeuchi 1995:59). Tyst kunskap kan beskrivas utifrån kognitiva och 

tekniska element. Det kognitiva elementet baseras på så kallade ”mentala modeller”. Dessa 

modeller hjälper individer att uppfatta och definiera sin omvärld och består av scheman, 

paradigm, perspektiv, övertygelser och ståndpunkter (Johnson-Laird, citied in Nonaka & 

Takeuchi 1995:59). Det tekniska elementet hos tyst kunskap inkluderar know-how, kunskap om 

ett yrke och färdigheter. Tyst kunskap skapas i nuet, i en specifik och praktisk kontext. Att dela 

tyst kunskap mellan individer genom kommunikation är en analog process som kräver ett 

samtidigt processande av det problem som delas av individerna (Nonaka & Takeuchi, 1995:59-

60). Explicit kunskap syftar på kunskap som går att formalisera och systematisera. Den handlar 

om tidigare händelser och objekt och är orienterad gentemot en kontextlös teori. Denna form av 

kunskap är lätt att förmedla då den kan beskrivas och lagras (Polanyi, citied in Nonaka & 

Takeuchi 1995:59-61). 
 

3.3.1 Kunskapsomvandling: Interaktion mellan tyst och explicit kunskap 
Tyst och explicit kunskap kompletterar varandra. De sker en interaktion och ett utbyte mellan 

variablerna genom människors kreativa aktiviteter. Den dynamiska modellen för 

kunskapsskapande är förankrad i ett antagande att mänsklig kunskap skapas och expanderar 

genom en social interaktion mellan tyst och explicit kunskap (Nonaka & Takeuchi, 1995:60).  I 

den kunskapsskapande modellen presenteras kunskapsprocesser som en spiral där interaktion 

sker mellan explicit och tyst kunskap. Utifrån ett antagande att kunskap skapas från 

interaktionen mellan dessa två typer har Nonaka & Takeuchi (1995:62) urskiljt fyra olika typer 

av kunskapsomvandlingar som beskrivs nedan. 
 

3.3.2 Från tyst till tyst kunskap – socialisering 
Socialisering är en process där erfarenheter delas med andra och därmed skapar tyst kunskap, 

såsom delade mentala modeller och tekniska färdigheter. Tyst kunskap är svår att beskriva 

eftersom den är personlig och svår att formalisera. En individ kan därför vinna tyst kunskap 

direkt från andra utan att använda språk, den kan istället fås genom observation, imitation och 

övning. Nyckeln till att vinna tyst kunskap är erfarenhet. Utan någon form av delad erfarenhet är 

det svårt för en person att tillgodogöra sig en annan persons tankeprocess (Nonaka & Takeuchi, 

1995:62-63).  
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3.3.3 Från tyst till explicit kunskap – externalisering 
Externalisering är en process där tyst kunskap artikuleras till explicita koncept.  Det är en 

väsentlig och kunskapsskapande process där tyst kunskap blir explicit i form av metaforer, 

analogier, koncept, hypoteser, eller modeller. När vi försöker föreställa oss en bild exempelvis, 

uttrycker vi oftast dess egenskaper genom språk – ett skriva ner detta är ett sätt att konvertera 

tyst kunskap till uttalad kunskap (Emig, citied in Nonaka & Takeuchi 1995:64). Denna typ av 

uttryck kan ofta bli oriktig, inkonsekvent och ineffektiv på grund av skiljaktigheter. Trots dessa 

skiljaktigheter mellan bild och uttryck så leder de till reflektion och interaktion mellan individer. 

Externalisering sker oftast i en process där man försöker skapa koncept och den triggas av 

dialog och kollektiv reflektion (Nonaka & Takeuchi, 1995:64). 
 

3.3.4 Från explicit till explicit kunskap – kombination 
Kombination är en process där koncept systematiseras i ett ”kunskapssystem”. Det innebär att 

olika samlingar av explicit kunskap kombineras. Individer utbyter och kombinerar kunskap 

genom medier såsom dokument, möten, telefonkonversationer eller datoriserade 

kommunikationsnätverk. Denna rekonfigurering av information som sker genom att sortera, 

lägga till, kombinera och kategorisera explicit kunskap, kan leda till ny kunskap. Enligt Nonaka 

och Takeuchi (1995:67-68) ses denna kunskapsomvandling ofta när mellanchefer bryter ner och 

operationaliserar företagsvisioner, företagskoncept eller produktkoncept. Mellanchefer spelar en 

kritisk roll när det kommer till att skapa nya koncept genom att nätverka kodifierad information, 

och storskaliga databaser möjliggör i sin tur denna typ av kunskapsomvandling. Hos ledningen i 

organisationen realiseras denna kunskapsprocess då koncept från mitten av organisationen (till 

exempel produktkoncept) kombineras och integreras med större koncept (såsom 

företagsvisionen) för att generera en ny mening åt det större konceptet. 
 

3.3.5 Från explicit till tyst kunskap – internalisering 
Internalisering är en process där explicit kunskap förvandlas till tyst kunskap. Den är nära 

relaterad till ”learning by doing”. När erfarenheter genom socialisering, externalisering och 

kombination internaliseras till tyst kunskap i form av delade mentala modeller eller tekniskt 

know-how, blir de viktiga tillgångar. För att explicit kunskap ska kunna förvandlas till tyst 

kunskap hjälper det om kunskapen verbaliseras i dokument, manualer, eller muntliga ”historier”. 

Dokumentation hjälper individer att internalisera sina erfarenheter och på så sätt berika sin egna 

tysta kunskap. Ytterligare möjliggör dokument och manualer överföringen av explicit kunskap 
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till andra individer och hjälper dem därmed att indirekt ta del av andras upplevelser och 

kunskap.  

Internalisering kan också uppstå utan att ”återuppleva” andra människors upplevelser. Att läsa 

eller lyssna till en framgångshistoria kan också få medlemmar i en organisation att sätta sig in i 

en historia och känna en verklighetsförankring till den, och i detta fall kan händelsen från 

tidigare omvandlas till en tyst, mental modell. Om en sådan modell delas av många medlemmar 

i en organisation, kan tyst kunskap bli en del av företagskulturen (Nonaka & Takeuchi, 1995:69-

70).  

 

3.3.6 Kunskap och kunskapsspiralen 
Socialisering innebär att tyst kunskap delas av individer. På egen hand är detta dock en 

begränsad typ av kunskapsskapande. Om inte delad kunskap blir explicit kan den inte användas 

av organisationen som helhet. Men, när explicit och tyst kunskap interagerar, skapas en 

innovation. Organisatoriskt kunskapsskapande är en kontinuerlig och dynamisk interaktion 

mellan explicit och tyst kunskap. Denna interaktion skapas genom skiftningar mellan olika 

former av kunskapsomvandling, vilka i sin tur är förstärkta av olika avlösande faktorer, så 

kallade ”triggers”. Kunskapsinnehållet som skapas av dessa olika former av 

kunskapsomvandling blir naturligt olika. Dessa kunskaper interagerar med varandra i spiralen av 

kunskapsomvandling (Nonaka & Takeuchi, 1995:70-72). Dessa triggers och den kunskap som 

skapas beskrivs nedan: 

- Socialisering triggas oftast genom att det byggs ett fält av interaktion. Detta fält möjliggör 

delandet av medlemmarnas erfarenheter och mentala modeller. Socialisering skapar 

”sympatiserad kunskap”, såsom delade mentala modeller och tekniska färdigheter. 

- Externalisering triggas av meningsfulla dialoger eller kollektiva reflektioner, där användandet 

av en passande metafor eller analogi hjälper medlemmarna att uttrycka dold tyst kunskap som 

annars är svår att kommunicera. Externalisering skapar därmed ”konceptuell kunskap”. 

- Kombination triggas genom ett nätverkande av nyligen skapad kunskap och existerande 

kunskap från andra delar av organisationen. Därmed kristalliseras denna kunskap till en ny 

produkt, service eller styrsystem. Kombination leder till ”systematisk kunskap”, såsom 

prototyper och nya komponentteknologier. 
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- Internalisering triggas av ”learning by doing”. Internalisering producerar ”operationell 

kunskap” om projektledning, produktprocesser, ny produktanvändning och 

policyimplementering (Nonaka & Takeuchi, 1995:70-72). 

Kunskapsspiralen i Figur 2 beskriver hur de fyra kunskapsomvandlingarna samverkar. 

 

 

Figur 2: Ur Nonaka & Takeuchi, The knowledge creating company, 1995 

 

3.4 Strukturella hål 
Ronald S. Burt (2004) har skapat en teori om så kallade strukturella hål, ”Stuctural holes”. 

Kontentan i denna teori är att kopplingar mellan olika grupper som sträcker sig över strukturella 

hål blir nätverk som är fyllda av innovation, kreativitet, hög kompensation och vinster. Enligt 

Burt handlar socialt kapital om att ha kopplingar till andra för att på detta sätt uppnå fördelar. 

Han menar att när ett företag väljer leverantör eller andra affärspartners så köper denna i 

slutändan från den som erbjuder det bästa priset. För att hitta den leverantör som kan erbjuda det 

bästa priset krävs det att företaget har information om vilka säljare och köpare som finns samt 

information om priser. Information sprids mellan människor på en marknad, men den sprids inte 

på samma sätt mellan grupper. Informationen sprids först inom den grupp man tillhör och sedan 

kan i vissa situationer sprida sig till en annan grupp (Burt, 2004). 

En hypotes Burt har är att människor som befinner sig nära hålen i en social struktur har en 

större sannolikhet att komma med bra idéer. Argumentet för detta är att åsikter och beteende är 

mer lika inom en grupp än vad de är grupper sinsemellan. Människor som har kopplingar med 

andra grupper kommer därför vara mera öppna för nya sätt att tänka och agera. Detta ger dem ett 

större utbud och en större valmöjlighet. Nya idéer uppstår när man väljer och kombinerar från 
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informationsutbytet som finns i det strukturella hålet mellan grupper. För att vinna socialt 

kapital från de strukturella hålen krävs deltagande och kontroll av informationsspridningen. De 

strukturella hålen som finns mellan grupper betyder inte att dessa två grupper är helt ovetandes 

om varandra, det betyder istället att människorna är fokuserade på sina egna aktiviteter och 

därför inte deltar i aktiviteter med andra grupper. På båda sidor av hålen finns värdefull 

information bland människorna. De strukturella hålen är en möjlighet att medla flödet av 

information mellan människorna och även en möjlighet till kontroll av de projekt som för 

samman människorna från båda sidor av hålen (Burt, 2004). 

Har man kopplingar till många olika grupper når man en stor mängd information. Detta beror på 

att man indirekt når ett flertal människor som var och en besitter kunskap. Som beskrevs ovan 

delas informationen inom en grupp, men sällan når den en annan grupp. Detta leder då till att 

om man har en koppling till en person inom gruppen kommer man kunna ta del av hela 

gruppens information (Burt, 2004). Figur 3 illustrerar detta. 

 

Figur 3: Ur Ronald S Burt, Structural Holes and good Ideas, University of Chicago 2004 

 

I Figur 3 har Robert och James samma antal kopplingar. James kopplingar är till personer inom 

samma grupp, grupp B. Genom kopplingarna kopplas han vidare och är därmed kopplad till alla 

inom grupp B. Robert däremot är även kopplad vidare genom vänner så att han når alla inom 

grupp B, men han har även en ytterligare koppling med person nummer 7 som ger honom 

information som kommer från grupp A. Hans koppling till person nummer 6 ger honom på 

samma sätt information som kommer från grupp C. Relationen som Robert har med person 
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nummer 6 benämns nätverksbro. Bryts denna koppling har Robert inte längre någon chans till 

information från grupp C. Robert är en medlare i nätverket och hans relationer till de andra 

grupperna ger honom en fördel med tanke på tillgången av informationen han har. Han når en 

större mängd information än vad James gör eftersom han indirekt når fler individer (Burt 

2004:351-354). Robert är attraktiv för personer som vill komma in i nätverket Han har en 

kontrollfördel i den mening att han kan koppla samman människor och grupper som annars inte 

skulle ha träffats.  Vi ser av det ovan skrivna att det är en stor skillnad mellan Robert och James. 

Robert har större socialt kapital än vad James har. Roberts nätverk sträcker sig över flera 

strukturella hål som ger honom bred och snabb tillgång till information och därmed kontroll 

(Burt, 2004). 

 

3.5 Analysmodell 
Enligt Håkansson & Johansson skapar aktörer, aktiviteter och resurser en struktur som utgör ett 

nätverk. Dessa variabler existerar i varje organisation. Genom att till exempel en organisation 

sammankopplas med andra organisationer skapas ett nytt övergripande nätverk av de två eller 

flera sammankopplade verksamheterna. Denna sammankoppling skapar förändringsprocesser i 

de deltagande organisationerna. Det är också denna sammankoppling som Burt beskriver i sin 

teori om strukturella hål. Det nya förhållandet som skapas genom sammankopplingen sker 

främst genom aktiviteter, vilka öppnar upp för ett informationsutbyte som utgör strukturella hål 

mellan aktörerna (Burt, 2004). Detta informationsutbyte öppnar upp för kunskapsskapande av 

explicit och tyst kunskap som Nonaka & Takeuchi (1995) redogör för. Som kunskapsmodellen 

beskriver, startar alla kunskapsprocesser hos individerna i en organisation, men för att 

möjliggöra detta krävs det en aktivitet eller ett forum som åstadkommer detta utbyte. Vidare 

finns det alltid ett visst motstånd till förändringar hos aktörerna i en organisation. Genom att 

samarbeta och möjliggöra ett kunskapsutbyte mellan organisationer skapas ett stort nätverk där 

alla aktörer, aktiviteter och resurser är bundna till varandra genom krafter och ett 

beroendeförhållande. Detta kan i det stora hela beskrivas som ett utvecklingsnätverk. Detta 

nätverk är en metod för utvecklingssamarbete mellan organisationerna för att genom kunskaps- 

och erfarenhetsutbyte skapa nya arbetsprocesser och effektivisera respektive verksamhet. I 

nedanstående analysmodell beskrivs hur dessa teorier har sammankopplats. 
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Figur 4: Den övre bilden visar hur ett sjukhus består av ett eget nätverk med aktörer, aktiviteter 

och resurser. Den nedre bilden visar hur Konsensusnätverket har bildats då flera av sjukhusen 

har kopplats ihop genom telemedicinsk användning. Genom denna sammankoppling uppstår ett 

kunskapsutbyte då strukturella hål överbyggs. I och med förändringsprocessen uppstår också ett 

visst motstånd bland de inblandade individerna. 
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4 Empiriska fallstudier 
I detta avsnitt ges en beskrivning av två fallstudier. Den första fallstudien utgör 

Konsensusnätverket, vilket är ett nationellt telemedicinskt nätverk för radiologer och övre 

abdominellkirurger. Den andra fallstudien redogör för telemedicinska samarbeten mellan 

Sverige och Australien i radiologers nattjoursarbete. 

 

4.1 Fallstudie 1 - Konsensusnätverket 
Idag har alla sjukhus i Sverige en grupp som arbetar med telemedicinsk utveckling. 

Arbetsgruppernas uppgifter är att koordinera de behov som sjukhusen har identifierat i en 

verksamhet och därefter ta fram lösningar efter dessa behov. Den telemedicinska gruppen på 

Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm har utvecklat ett så kallat konsensussystem som 

kan beskrivas som ett virtuellt mötesrum för övre abdominellkirurger och radiologer. Denna 

fallstudie bygger på tre intervjuer med personer med olika roller i nätverket. Dessa personer är 

Ola Gran, metodspecialist i telemedicinska gruppen på Karolinska universitetssjukhuset, 

Magnus Nilsson, överläkare och sektionschef på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge 

och Lennart Ståhlberg, Key Account Manager på STV Video& Data.  

Ola Gran, samordnare av Konsensusnätverket, definierar telemedicin annorlunda än WHO (se 

stycke 1.2). Telemedicin är enligt honom allt som ser till patientens bästa. Man vill kunna nå 

den kunskap och de resurser som någon annan besitter. Man vill inte enbart att den kunskapen 

som finns i bilder och ljud ska spridas utan man vill även sprida den kunskap som finns hos den 

enskilda individen. Genom telemedicin vill man nå och sprida alla tänkbara resurser som finns, 

oavsett var denna kunskap eller resurs befinner sig (Gran, 2009). 

 

4.1.1 Konsensusnätverkets uppkomst 
Tanken med projektet skapades under 2003-2004, då det uppstod ett behov inom Stockholms 

läns landsting att omstrukturera vårdprocessen gällande operationer av patienter med 

bukspottscancer. Tidigare erfarenheter från operationer av svårt sjuka cancerpatienter tydde på 

att man inom vissa delar av landstinget inte alltid hade den kunskap som krävdes för att utföra 

operationerna, något som visade sig i komplikationer efter operationerna, förlängda vårdtider 

och stora vårdkostnader.  Omstruktureringen i vårdprocessen innebar att man flyttade all övre 

abdominell kirurgi till ett sjukhus för att samla kunskapen under ett tak, i detta fall Karolinska 

universitetssjukhuset. Problem som uppstod i och med omstruktureringen var att de sjukhus som 
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skulle gå miste om dessa patienter också skulle förlora kunskap, samtidigt som det skulle skapa 

längre vårdköer på Karolinska universitetssjukhuset.  På grund av dessa problem uppstod ett 

behov av en ny arbetsprocess, där man effektivt ville minska tiden mellan det att sjukdomen 

upptäcks till dess att patienten blir opererad, samt att operationerna som utfördes skulle utföras 

på bästa möjliga sätt. En vision var att kunskapen skulle växa på alla sjukhus och inte bara på 

ett, så att alla skulle kunna bidra till en förbättrad vård av patienterna. Det behov som uttrycktes 

var en ny vårdkedja. Sjukhuset ville ha ett system som minskade remittering av patienter som 

inte behövde remitteras. Kunde läkarna på ett tidigt stadium få experthjälp trodde de sig tidigt 

kunna utvärdera vilka patienter som verkligen behövde remitteras till Karolinska och vilka som 

kunde behandlas på sitt hemmahörande sjukhus. För att detta skulle möjliggöras behövdes en 

”grindvakt”, ett forum där läkarna på bästa sätt kunde analysera vad som är bäst för patienten 

(Gran, 2009).  

 

4.1.2 Konsensusnätverket och den gemensamma vårdkedjan 
Konsensusnätverket tillåter läkare att titta på röntgenbilder på distans, bilder från en remiss som 

redan är färdigdiagnostiserade av radiologer. Behovet som fanns låg i att läkare från olika 

sjukhus ville se samma bild på distans och sedan ställa frågor kring bilden som visas av 

radiologen. Därefter ska läkarna gemensamt komma fram till hur patienten ska behandlas. Detta 

gör att läkare med specialistkunskaper inte behöver resa i samma utsträckning, samtidigt som 

sjukhus som i vanliga fall inte skulle ha tillgång till expertisen får ta del av denna och förbättra 

sin vård samt höja sin kunskap. Detta innebär att de inblandade sjukhusen ska använda sig av 

samma arbetsrutiner, men att rutinen, i detta fall rondverksamheten, utförs virtuellt.  Kring 

denna tanke om ett virtuellt mötesrum byggdes det först upp en teknisk prototyp som i ett första 

skede testades mellan Karolinska universitetssjukhuset och Huddinge sjukhus. Idag innefattar 

nätverket Karolinska Huddinge, Karolinska Solna, Linköpings Universitetssjukhus, Vrinnevi 

sjukhus, Norrtälje sjukhus, Ersta sjukhus, S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje 

sjukhus, Visby lasarett, Danderyds sjukhus, Eskilstuna sjukhus och Nyköpings sjukhus. 

Sundsvall och Umeå lasarett befinner sig idag i en initieringsfas. Prototypen bestod av en 

specialutvecklad standardutrustning där samtliga deltagare i videokonferensen kunde se samma 

objekt.  Det är samma konfigurering på all utrustning; två så kallade ”video codecs” som 

möjliggör ett videokamerasystem som visar två röntgenbilder samtidigt som man kan se en bild 

på personerna på andra sidan (Gran, 2009).  
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Eftersom de inblandade parterna arbetar i olika organisationer kräver detta att de ändrar sina 

rondtider till samma tid. Det som möjliggör nätverket är en ”brygga” som gör att de olika 

sjukhusen kan koppla upp sig mot varandra, vilket är ett helt nytt sätt att dela information och 

kunskap. Idag finns det tio sjukhus i Konsensusnätverket och 20 videoportar i ”bryggan” är 

reserverade för dessa. Detta innebär att systemet har en kapacitet att koppla upp 20 sjukhus på 

samma gång. Dessa portar är låsta till enbart övre abdominellkirurger så att ingen annan 

använder dem, vilket gör att de inblandade sjukhusen kan bestämma en mötestid utan att boka 

en tid. Antingen kan de inblandade parterna koppla upp sig för lokala ronder eller gemensamma 

ronder, det vill säga att de kopplar upp sig mot andra sjukhus. Syftet med systemet är att nå den 

erfarenhet och kunskap som finns utanför det egna sjukhuset, kunskap som finns i enstaka 

individer och deras hjärnor. Kring detta ska det skapas en teamkänsla och en konsensus över hur 

patienten ska behandlas och opereras samt möjliggör delad kunskap. Konsensus är en 

förutsättning för att en behandling av en patient ska fastställas inom nätverket, det vill säga, alla 

inblandade parter ska komma överrens tillsammans om den ultimata lösningen (Gran, 2009). En 

anledning till att telemedicin inte är mer utbrett idag anser Gran vara att de finns läkare som är 

uppfostrade i ”den gamla skolan” och som inte vill vara en del av den teamkänsla som till 

exempel Konsensusnätverket medför. De vill hellre arbeta efter synsättet att det är en läkares 

enskilda uppgift att ställa en diagnos utifrån den egna kompetensen. En annan orsak är att det 

råder en makthierarki. Läkare kan känna sig hotade av att dela med sig av sin erfarenhet och 

kunskap. Gran menar att en anledning till detta kan vara att genom kunskapsdelandet motverkas 

stora enskilda bedrifter och upptäckter, såsom pris och andra utnämningar (Gran, 2009). 
 

Konsensusnätverket har fyra viktiga mål: 

1. Unlearning: att tänka på nya sätt och vänja av sig gamla arbetssätt. 

2. Delad kunskap: att dela kunskap genom informationsutbyte. 

3. Användarvänlighet: att alla ska kunna använda det standardiserade systemet. 

4. Spridning av effekten: att arbetssättet ska kunna anpassas till andra verksamheter och inte 

stanna inom en viss gren (Gran, 2009). 

 

Den nya vårdkedjan som Gran beskriver ska enligt riktlinjer som Karolinska 

universitetssjukhuset tagit fram bestå av åtta steg: diagnostik, bedömning, beslut, vårdplan, 

optimering, behandling, eftervård och utvärdering av kvalitet. Dessa steg formar tillsammans 
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den Karolinska modellen, en modell som ska anammas på Karolinska universitetssjukhuset 

inom alla områden (Karolinska modellen, 2009). Den beskriver därmed kärnan i 

Konsensusnätverket: 

1. Diagnostisering skall göras tillsammans och på så sätt optimeras. Diagnostiken kommer att 

kunna utföras i större utsträckning och bli mera kostnadseffektivt. Telemedicin bidrar till detta 

genom att den hjälper till att skapa bildunderlag för den högspecialiserade bedömning som sker i 

samverkan mellan universitetssjukhus.  

2. Att ta de beslut som krävs för rätt bedömning är en viktig del i vårdkedjan och detta ska ske 

vid en gemensam telemedicinsk bedömnings- och beslutskonferens. 

3. För varje patient upprättas en vårdplan. Vårdplanen skall godkännas av den inremitterande 

sjukvårdsenheten. Man utser ansvariga personer på läns- och universitetssjukhusnivå och på 

detta sätt minimeras risken att vård utförs som patienten inte önskar. Man gör en bedömning på 

universitetssjukhuset i samråd med länssjukhuset för att reducera riskerna för komplikationer. 

4. Optimering skall komma tidigt i vårdkedjan. 

5. Den behandling som i konsensus har tagits fram skall i regel utföras på 

universitetssjukhusnivå men kan ibland ske på länssjukhusnivå beroende på komplexiteten i 

behandlingen. Behandling eller operationer kan ibland genomföras på länssjukhuset med stöd av 

läkare och personal från det högspecialiserade centrat. 

6. Ansvar för eftervård och uppföljning skall skötas gemensamt av berörda läkare vid 

länssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. 

7. Uppföljning är det första steget i utvärderingen som inleds tidigt i vårdkedjan. Uppföljningen 

skall redovisa den enskilda patientens resultat i relation till hela enhetens resultat (Karolinska 

modellen, 2009). 

 

4.1.3 En läkares syn på Konsensusnätverket och användningen av telemedicin 
Nedan följer en sammanställning av en intervju med Magnus Nilsson som arbetar som kirurg 

och verksamhetschef på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Som tidigare nämnts 

arbetar kirurgerna inom övre abdominell kirurgi på Karolinska i Konsensusnätverket. Nilsson 

trycker på att de fall som Konsensusnätverket behandlar gäller mer komplex sjukvård, det vill 

säga patienter som är i akut behov av övre abdominell kirurgi. Den största förändringen i 
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arbetssättet inom övre abdominellkirurgin i och med införandet av telemedicin är enligt Nilsson 

att sjukhusen inte längre ser på patienten som sin egendom.  Patienten kommer till sjukhuset där 

denne röntgas, varvid remissen skickas sedan till Karolinska. På grund av Konsensusnätverkets 

uppkomst inom övre abdominell kirurgi har en omstrukturering av det tidigare arbetssättet 

behövts. Tidigare hade man som läkare i uppgift att både bedöma remisser och ta hand om 

patienter. Idag har det gjorts en omstrukturering vilket innebär att man arbetar efter ett rullande 

schema; en läkare jobbar heltid i två veckor med att enbart studera remisser. Denna läkare har 

även ansvar för en jourtelefon. Till jourtelefonen kan de sjukhus som är anslutna till samarbetet 

ringa om de har frågor rörande en remitterad patient eller liknande. Denna omstrukturering gör 

att arbetet flyter på smidigare. Sedan all övre abdominell kirurgi flyttades till Karolinska är det 

många remisser som måste processas av sjukhuset, men antalet inkommande remisser till 

Karolinska har minskat avsevärt sen man började med de gemensamma röntgenronderna.  

Innan den gemensamma videoronden äger rum har läkarna två gånger i veckan vad som kallas 

för en förrond. Denna hjälper till att filtrera bland alla inkomna remisser, vilket betyder att 

remisser som inte behöver tas upp till diskussion vid den gemensamma röntgenronden 

exkluderas. Även remisser med dålig bildkvalité tas bort som diskussionsmaterial. Sedan de 

gemensamma videoronderna införts har antalet remisser med dålig kvalitet minskat och även 

remisserna som inte behöver tas upp till diskussion har minskat. Detta beror på att de 

remitterande sjukhusen deltar i de gemensamma röntgenronderna och genom detta får de ny 

kunskap och lär sig vad de själva kan behandla och inte. På de gemensamma röntgenronderna 

ställs som tidigare nämnts inte en diagnos eftersom denna redan är ställd innan remissen tas upp 

för diskussion. På de gemensamma röntgenronderna diskuteras det istället tillsammans vilken 

som är den bästa behandlingen för patienten. Syftet med de gemensamma ronderna är att höja 

kvaliteten i vårdkedjan. I anknytning till detta säger Magnus Nilsson att ”visst är det dyrt att ha 

de gemensamma ronderna, men felbehandlingar av patienterna har minskat betydligt och det 

uppväger den lilla extra kostnaden. Ett misstag är dyrare att rätta till än vad det är att göra rätt 

från början” (Nilsson, 2009). Det tar alltså lite längre tid, men å andra sidan undviker man 

dyrbara misstag och gör en mer standardiserad bedömning. Målet är att en inkommen remiss 

skall vara bedömd inom 48 timmar. Inom två veckor skall patienten vara diskuterad på 

konferensen och inom fyra veckor skall patienten vara opererad. När beslut tas om vilken 

behandling som skall ges gäller konsensus. Enligt Nilsson är det oftast Karolinska som ger det 

initiala förslaget eftersom de besitter specialistkunskapen. I och med införandet av det nya 

arbetssättet är det många som har fått släppa sina gamla arbetssätt. Många har varit skeptiska till 
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detta och även rädda för att man ska bli av med sådant man tycker är kul och som har status. Nu 

när Konsensusnätverket har operationaliserats tror dock Nilsson att många är nöjda med den nya 

arbetsprocessen. 

Nilsson berättar vidare att det inte har blivit någon negativ skillnad för patienten sedan 

användningen av telemedicin tagit vid. Det som har förändrats är att mycket förarbete sker innan 

patienten kommer till sjukhuset och då är många olika läkare involverade. När patienten sedan 

kommer till sjukhuset har denne samma läkare under hela behandlingen. Även återbesöken 

ansvarar den läkare som har utfört behandlingen för. Detta för att man inte skall förlora den 

personliga kontakten. När det gäller framtiden säger Nilsson att det bästa vore om det fanns 

möjlighet för alla sjukhus att koppla upp sig till varandra och delta i konferenser där behövlig 

kunskap kan utbytas inom olika specialområden. Det finns ett stort behov av utvecklingsarbete 

inom vården för att förbättra arbetsprocesserna, men då det idag finns mycket stress och oro hos 

personer som arbetar i vården finns det inte mycket tankar på eller utrymme för att göra stora 

organisationsförändringar av den typ som gjorts inom Konsensusnätverket. Nilsson tror att om 

tio år kommer förmodligen all högspecialiserad vård se ut som den gör i Konsensusnätverket, 

men att det också är ett problem att sjukvården idag är politiskt styrd. Många av 

förutsättningarna beror på vilket block som har makten. Det finns idag också många orättvisor 

mellan landstingen, då de har olika möjligheter att finansiera verksamheten. En lösning på detta 

kan vara att alla sjukhus skulle bli statliga och ses som en enda stor region istället för att 

landstingen ska styra sina regioner (Nilsson, 2009). 

 

4.1.4 Förändringen i radiologers arbetsprocess  
Efter omstruktureringen i vårdkedjan ser patientens behandlingsled i Konsensusnätverket ut 

enligt följande: 

 

Figur 5: Från mail intervju med Ola Gran (2009). 
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Efter inträdandet i Konsensusnätverket har denna arbetsprocess inte förändrats men det har 

uppkommit nya rutiner för kirurger och radiologer. Den nya rutinen för kirurger är att de skickar 

vidare fall för specialistklinik gällande svåra buksjukdomar och remitterar patienten vidare till 

Karolinska. De nya rutinerna för radiologer är att de deltagande sjukhusen i nätverket har börjat 

använda samma undersökningsprotokoll som Karolinska, alltså samma röntgenundersökning 

används på alla sjukhus som är med i samarbetet. Den viktigaste nya rutinen är de gemensamma 

videokonferenserna, där man beslutar hur behandlingen för patienten kommer att se ut. 

Diagnostiseringen sker på det remitterade sjukhuset. Vid behov görs en ytterligare kontroll på 

Karolinska inför videokonferensen. Under videokonferensen beslutar kirurger och 

invärtesmedicinare hur patienten ska behandlas. Behandlingen sker sedan lokalt på de 

remitterande sjukhusen och om det är ett komplicerat fall sker detta på Karolinska (Gran, 2009).  

 

4.1.5 STV Video & Data – leverantören av teknikutrustningen 
Nedan följer en sammanställning av en intervju med Lennart Ståhlberg, Key Account Manager 

på STV Video & Data. Vad gäller de tekniska aktörerna är STV Video & Data den mest centrala 

för Konsensusnätverket. Utan dem finns ingen utrustning för att åstadkomma virtuell 

kommunikation. STV står för Svenska tele- och video konsult AB, ett svenskägt företag som 

grundades år 1972 och erbjuder lösningar inom visuell video kommunikation. De säljer till 

exempel videokonferenssystem och virtuella distansutbildningssalar. Sjukhusen som tar del av 

Konsensusnätverket använder sig av den teknik STV framtagit. “Sjukvården måste tänka om 

när det gäller informations- och kunskapsspridande.  Det gäller att bilda team och vara med i 

ett aktivt och kunnigt lag. Men detta är en knepig psykologisk fråga, just för att många inte 

klarar av detta. Man är van att ha sin trygga värld där man litat på sina kunskaper I många år. 

Nu håller det inte längre, vilket kan vara brutalt att erfara” (Ståhlberg, 2009).  

Grundaren Lennart Stålhberg konstruerade den systemlösning som gör det möjligt för sjukhusen 

att ha gemensamma röntgenronder där samtliga deltagare kan se identiska bilder. STV har 

tillsammans med Ola Gran, Karolinska universitetssjukhusets metodansvarige för telemedicin, 

samt medicintekniska avdelningens röntgeningenjör utvecklat ett system för virtuella 

behandlings- och beslutskonferenser. Kraven på hur systemet skulle fungera kom från 

radiologer och kirurgispecialister då dessa har ett speciellt arbetsätt. Radiologerna arbetar med 

tre parallella bildskärmar; två som visar olika röntgenbilder av samma föremål från olika 

tidsperspektiv varvid jämförelser kan göras, samt en skärm som visar alla deltagare i den 
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gemensamma ronden. Oftast förmedlas svartvita röntgenbilder av mycket hög bildkvalitet. 

Läkarna kan växla mellan olika ”lägen” med hjälp av anordningens lätthanterliga pekskärm. 

Denna hanterar alla funktioner som exempelvis uppringning och därmed behövs ingen 

fjärrkontroll. Kravet från radiologerna var att arbetssättet inte skulle ändras i och med införandet 

av de gemensamma ronderna, alltså att alla radiologer som är med på ronderna ska se samma 

bilder i samma ordning. Sjukhusen benämner systemlösningen ”röntgencontainern”, vilken är en 

blå plåtlåda som innehåller all nödvändig teknik som krävs för att kunna överföra de bilder som 

fordras för radiologernas arbete. STV är idag ensam tillverkare av den så kallade 

röntgencontainern.  

Behovet av gemensamma röntgenronder och virtuella mötesrum kom från radiologer som 

önskade se de röntgenbilder ett annat sjukhus såg utan att behöva resa dit. För cirka fem år 

sedan började Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge arbeta mer kontinuerligt med 

Karolinska universitetssjukhuset i Solna men de insåg snabbt att resorna upptog alltför mycket 

värdefull tid. Ola Gran bad STV om hjälp att ta fram en lösning. STV byggde och installerade 

därmed den röntgencontainer som idag är i drift på 19 svenska sjukhus.  

All installation sköts av STV. När de installerar utrustningen projicerar projektorn bilden in 

genom röntgencontainern och ut på de befintliga skärmarna. När röntgencontainrarna säljs kan 

sjukhusen välja att köpa ett supportavtal samt de senaste produktuppdateringarna för 

videoutrustningen. STV erbjuder sina kunder teknisk support genom den egna 

supportavdelningen. De kan fjärrövervaka och fjärradministrera vissa kunders utrustning om 

dessa önskar anlita företaget för denna tjänst. Sjukhusen har i sin tur en internförvaltare, en 

person som äger utrustningen vilken bestämmer var tjänsterna ska läggas. STV använder sig 

enbart av standardutrustning varav inga problem ska uppstå. Utrustningen är dessutom mycket 

användarvänlig; vem som helst ska kunna hantera och förstå deras funktion. Det är dock inte 

STV som tillverkar apparaterna. De utreder kundens behov och tar därefter fram en passande 

lösning. De identifierar den teknik som krävs och köper in de standardiserade varorna från 

diverse samarbetande leverantörer, bland annat Tandbergs och Polycom. Genom att köpa 

standardiserade produkter behöver STV inte tänka på säkerhetsaspekterna, det underlättar även 

mycket för supporten och säkrar tryggheten inför framtiden. Dokumentationen av 

standardiserade varor är betydligt bättre än om de själva skulle tillverka utrustningar.  

Alla svenska landsting har ett eget nätverk. När sjukhus inom olika nätverk vill koppla upp sig 

mot varandra görs det via landstingets gemensamma nätverk, Sjunet. När sjukhus inom samma 
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landsting vill koppla upp sig görs detta via landstingets egna nät. Idag kan tio sjukhus koppla 

upp sig samtidigt i det virtuella mötesrummet. Oftast är det en exklusiv krets av specialiserade 

läkare som deltar på konferenserna och för att bli en del av gruppen krävs finansiellt kapital. Om 

man bygger ett större virtuellt mötesrum är det tekniskt genomförbart att bygga fler ”portar” och 

därmed koppla upp fler sjukhus. Alla kan vara anslutna men enligt bestämmelserna från 

sjukhusen vill de bara att 10 deltagare ska vara uppkopplade samtidigt. Om andra läkargrupper 

vill koppla upp sig under samma tid som deras kollegor måste man skapa ytterligare ett virtuellt 

mötesrum.  

Tekniskt sett kan de svenska sjukhusen ansluta sig till andra länder men man måste ta hänsyn till 

landets infrastruktur - vilken digital motorväg som existerar. I ett par fall har STV kopplat upp 

läkare från Karolinska universitetssjukhusets till tyska läkare så de kan kommunicera. 

Landstingen kan antingen koppla upp sig via Sjunet eller via STV. För att ansluta sig krävs en 

”gateway”, det vill säga den anordning som gör att man träder utanför ens egna nätverk. Man 

måste även ta hänsyn till brandväggar. När man skickar konfidentiell information såsom 

patientjournaler över nätet krävs det att säkerheten är mycket hög. Den utrustning och 

“röntgencontainer” som STV erbjuder har en inbyggd säkerhetsfunktion vilket gör att de allt 

översänt bild- och ljud material har krypteras. När mjukvaran har krypterat information 

uppkommer en svårknäckt kodnyckel som ska vara mycket tillförlitlig.  

Vad beträffar försäljningen av utrustningen börjar det i regel med att användarna, det vill säga 

läkarna, har ett behov av att exempelvis effektivisera sitt arbete genom färre resor. Eftersom 

STV har funnits på marknaden sedan tidigt 70-tal och skapat sig ett erkänt rykte vänder sig 

många kunder till dem. Sverige tillsammans med Norge ligger långt fram i teknologisk 

utveckling. Köpprocessen är oftast mycket lång med en inkubationstid på ett år. När ett sjukhus 

har bestämt sig för att införskaffa utrustningen beror själva leveransen på vilket sjukhus det rör 

sig om. De största hoten idag för fortsatt försäljning är det faktum att marknaden börjat gå in i 

en mognadsfas. Priserna blir därför lägre, vilket är ett hot mot STV. Andra utländska företag och 

stora svenska kedjor kan slå sig in på marknaden och erbjuda lägre priser, vilket skulle kunna 

påverka support och kundrelation (Ståhlberg, 2009).  
 

4.1.6 Finansieringen av Konsensusnätverket 
Under 2005 fastlade Stockholms läns landsting (SLL) att anslå en budget för det telemedicinska 

projektet som senare benämndes ”Telemedicinsk stödtjänst för vårdsamverkan; SLL och 

avtalsparter”. Landstingsstyrelsen tilldelade projektet en summa på 2,6 Mkr. De överskjutna 
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kostnaderna, däribland förvaltningskostnader skulle bekostas av respektive sjukhus som tog del 

av projektet. För budgeten som sattes 2007/2008 på 2,2 Mkr, användes en stor del till att 

införskaffa videoutrustning (Gran, 2008). Landstingsförvaltningen har gjort en övergripande 

finansiering av all utrustning.  Gran förklarar detta med att “man ville att alla skulle vara med 

samtidigt och att vi inte skulle behöva riskera att någon sa; tyvärr vi har ingen utrustning och 

kan därför inte delta…” (Gran, 2009). Förutom Landstingsförvaltningen har det funnits andra 

finansiella aktörer som har bidragit till projektet. Röntgenklinikerna på Karolinska 

universitetssjukhuset i Solna och Huddinge universitetssjukhus önskade ta fram en 

samarbetslösning för att undgå alla resor mellan varandra. Därmed var de med och 

delfinansierade röntgencontainerprototypen och projektet. I och med deras delfinansiering blev 

produkten övergripande betalad. Prototypframtagningen finansierades till störst del av 

projektpengar. Alla projektdeltagare gick på egna lönepengar och byggandet av två prototyper 

kostade omkring 400 000 kronor. Summan bekostades av de två sjukhusen och 200 000 kronor 

täcktes av Landstingsstyrelsens förvaltnings IT-avdelning (LSF-IT). Prototypen kördes under 

sex månaders tid då den finjusterades och slutligen blev till en produkt. Vid detta skede begärde 

Gran och hans kollegor pengar från LSF-IT för att bygga upp nätverket. En central videobrygga 

där mötena sker gick på 800 000 kronor per år gånger tre år. Det gick åt fyra så kallade 

videoradiologiska utrustningar, ”röntgencontainers”, 400 000 kronor styck. Slutligen kostar det 

200 000 kronor per år i service och supportavgifter för fyra stycken videoradiologiska 

utrustningar (Gran, 2009). LSF-IT ser efter att betalningarna inkommer, och utifrån en 

gemensamt fastställd betalningsmodell fakturerar LSF-IT de deltagande sjukhusen. 

Idag finns röntgencontainern i drift på ett flertal sjukhus och då är det Gran som ser efter 

budgeten för drift och utvecklingen av det telemedicinska nätverket, vilket inkluderar 

videoutrustning som LSF-IT finansierade i 2005. Sjukhusen som är med i nätverket förvaltar sin 

utrustning med egna medel. De har alltså kontrakterat de medicintekniska avdelningarna på 

respektive sjukhus som idag ser efter röntgenutrustningen och den telemedicinska 

videoutrustningen. Gran anger att det är han som betalar den videoleverantör som ansvarar för 

den telemedicinska utrustningen för support och programuppdateringar (Gran, 2009). Idag visar 

statistiken på att antalet utomlänspatienter på Gastrocentrum Kirurgi blir allt fler. I samma skede 

växer utnyttjandet av de telemedicinska tjänsterna. Tidigare uträkningar tyder på att de 

ekonomiska besparingarna ligger omkring tre mkr årligen tack vare att kvaliteten i bland annat 

undersökningarna samt tids- och resursbesparingar har förbättrats (Stockholms läns landsting, 

2008). 
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4.2 Fallstudie 2 – samarbeten mellan Sverige och Australien inom 
radiologi  
Ett antal sjukhus i Sverige har valt att flytta en del av sin röntgenverksamhet till Australien för 

att dra nytta av tidsskillnaden mellan de två länderna. Samarbetena syftar till att underlätta 

nattskiftsarbetet i Sverige och på så sätt effektivisera och kvalitetshöja tolkningen av 

röntgenbilder. Vi kommer nedan att beskriva två samarbeten. Det första är projekt Nattuggla 

som uppstod vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och det andra är ett samarbete som uppstått 

vid Danderyds sjukhus. 

 

4.2.1 Projekt Nattuggla 
Under 2002 påbörjade tre radiologläkare, H. Eklöf, E. Radecka & P. Liss vid Akademiska 

Sjukhuset i Uppsala ett teleradiologiskt projekt vid svenska och australiensiska sjukhus för att 

undersöka om svenska sjukhus tjänade på att stationera svenska radiologer i Australien som kan 

arbeta med röntgenbilder skickade efter midnatt i Sverige. Idén fick namnet ”Projekt 

Nattuggla”. Genom att dra nytta av tidsskillnader kan läkare i Australien diagnostisera 

röntgenbilder under nattetid i Sverige, då det är dag i Australien. Detta kan minska 

nattskiftsarbetet i Sverige och på så sätt effektivisera arbetet som sker under denna tid på 

dygnet. Säkerheten i patientgranskningarna ökar, radiologerna undviker nattarbete och 

framförallt är de ekonomiska fördelarna stora (Eklöf, Radecka & Liss, 2005). Tanken till 

projektet uppstod också i och med att Akademiska sjukhuset bytte sin utrustning till att hantera 

röntgenbilder digitalt, en teknik som var en förutsättning för att projektet överhuvudtaget skulle 

kunna fungera (Eklöf, 2009). 

Projektet finansierades med 50 000 kr från landstinget, som gick till att hyra lokaler i Sydney 

samt till att sätta upp en arbetsstation med tre skärmar. Projektet pågick under en veckas tid då 

75 olika patienters röntgenplåtar undersöktes i Uppsala och i Sydney (Eklöf et al., 2005). Den 

stationerade läkaren i Sydney kunde koppla upp sig till Akademiska sjukhuset i Uppsala, se 

bilderna som skickades elektroniskt, skriva ett svar och därefter sända tillbaka det (Eklöf, 2009). 

Under projektets gång fördes statistik för att jämföra effektiviteten med den ”vanliga” 

arbetsprocessen. Läkarna noterade tiderna då radiologen i Sverige samt radiologen i Australien 

tolkade röntgenbilderna. Därefter sammanställdes resultaten i tabeller och jämfördes (Eklöf et 

al., 2005). Bildöverföringen saktade ner teamet i Sydney, men trots detta var hela 79 procent av 

svaren från Sydney klara mindre än 30 minuter senare än svaren från radiologen på sjukhuset 

där patienten röntgas. 17 procent av svaren som skrevs i Sydney var klara före svaren från 
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radiologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala (Waara, 2007). Eklöf menar att genom att 

placera kompetenta överläkare på dagjour istället för att jobba natt blir det färre fel som måste 

korrigeras och ta tid dagen därpå. Flera sjukhus blev intresserade av projektet och även många 

kliniker. Hela nio landsting var på gång att starta ett svenskt bolag för att starta en 

affärsverksamhet kring detta, men i samband med valet 2005 sade landstinget stopp till 

ytterligare finansiella medel till projektet (Eklöf, 2009).  
 

4.2.2 Projektet idag 
Idag är det ett privat bolag i Spanien som övertagit verksamheten, Telemedicine Clinic (TMC). 

TMC är ett internationellt företag som arbetar med diagnostik och har sitt huvudkontor beläget i 

Barcelona. Företaget stödjer offentliga sjukhus genom att etablera ett mer effektivt sätt att 

centralisera och dela specialistkompetens. De erbjuder kostnadseffektiva diagnostjänster och 

träningslösningar till dessa, som själva upplever svårigheter att upprätthålla specialkompetens. 

(Telemedicine clinic, 2008). Eklöf arbetade för dem i två år, då han bland annat anställde läkare 

tillsammans med bolaget och fick verksamheten att sparka igång. Idag är det ett tiotal sjukhus 

som skickar röntgenbilder till Sydney, men Akademiska sjukhuset är inte ett av dem. De läkare 

som arbetar vid stationen i Sydney har svensk legitimation och personligt ansvar för sin 

verksamhet. Eklöf anser att kvaliteten för de svenska patienterna förbättras i och med samarbetet 

då de arbetar dagtid och i grupp istället för att arbeta ensam på ett nattskift. Läkarna, som endast 

är överläkare, har också mycket hög kompetens och erfarenhet. Eklöf tror att om landstinget 

hade varit positiva till att finansiera ett svenskt uppstartande av ett bolag hade Sverige kunnat 

vara framstående inom denna typ av verksamhet (Eklöf, 2009).  

Eklöf tror att om alla Sveriges sjukhus skulle ansluta sig till ett sådant här projekt, skulle fyra 

radiologer arbetandes i Sydney kunna avlasta hela 90 sjukhus under en natt och därigenom 

undvika det omfattande nattskiftsarbete som finns i Sverige idag (Eklöf, 2009).  Eklöf menar att 

“om flera sjukhus tillsammans kan samarbeta med att skicka röntgenbilder tagna efter midnatt 

till ett och samma ställe och dela på kostnaderna för att bemanna den här positionen, då blir 

det mycket billigare och den som jobbar det passet kan tolka många fler bilder än vad jag gör 

när jag jobbar ensam här i Uppsala” (Eklöf, citied in Rundqvist, 2005). En röntgenläkare kan 

hantera mellan fem till 15 patientfall i timmen. Då det råder brist på duktiga radiologer i Sverige 

bör man utnyttja tekniken och köpa bedömningar från utlandet. Det blir betydligt mindre 

kostsamt än att anlita specialistläkare (Roosqvist, 2008).  
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Akademiska sjukhuset har i genomsnitt 16 patienter per natt som kräver röntgenbildstolkningar 

och idag är detta för få röntgenplåtar för att det ska löna sig ekonomiskt, men om fler svenska 

sjukhus arbetar tillsammans kan man samverka med gemensam utländsk nattjour (Spross, 

2005). Eklöf tror att denna typ av verksamhet att expandera i framtiden och att det kommer 

kunna finnas ett center där flera länder kan ha läkare stationerade för att utnyttja tidsskillnader 

inom röntgendiagnostik. Att delta i ett sådant nätverk kräver dock en omorganisation och att 

sjukhusen ändrar på sina rutiner, vilket är något som många naturligt motsätter sig till. Ett annat 

hinder för att implementera denna typ av verksamhet är att man måste känna förtroende för 

någon på andra sidan skärmen då man förlorar den personliga kontakten med sin medarbetare. 

Inom sjukvården är det ytterst viktigt att man kan lita på de man samarbetar med, vilket kan 

kännas svårt när man sitter långt från varandra (Eklöf, 2009). Trots detta säger Eklöf att ”det var 

bildöverföringen som begränsade verksamheten i Sydney, och det är tekniska detaljer som idag 

är lösta. Det finns få gränser för teleradiologi framöver, eftersom röntgen är ett område där 

läkaren sällan träffar patienten” (Eklöf, citied in Waara, 2007). 

 

4.2.3 En läkares syn på internationella nattjourssamarbeten 
Peter Fehrm är överläkare på röntgenavdelningen på Danderyds sjukhus. De aktiviteter som 

utförs på röntgenavdelningen där han arbetar är främst undersökningar av patienter med vanlig 

röntgen, skiktröntgen (datortomografi), ultraljud, och magnetkamera. Fehrms arbete består i att 

ställa diagnoser såsom frakturer, tumörer eller hjärnblödningar. Sedan nio månader tillbaka 

finns ett samarbete mellan röntgenavdelningen på Danderyds sjukhus och Australien. I stora 

drag går detta samarbete ut på att en avdelning i Australien tolkar Danderyds sjukhus 

undersökningar som görs mellan 00.00 och 07.00, från söndag till torsdag. Fehrm och hans 

kollegor gör alltså en undersökning som sedan länkas till avdelningen i Australien, vidare 

skickas svaret tillbaka till röntgenavdelningen samt till en läkare på akutmottagningen.  

Den teknik som möjliggör länkningen av bilderna är, som tidigare nämnts, digital bildteknik. 

Den utrustning som finns i Australien är kompatibel med systemet på Danderyds sjukhus och de 

svar som skrivs kan därför läsas av röntgenavdelningen och remitterande läkare på 

akutmottagningen. Enligt Fehrm kom behovet och önskan om detta samarbete från 

röntgenavdelningen, då de sedan tidigare kände till denna typ av nystartade funktion. De främsta 

fördelarna med nätverket är att röntgenläkarna genom samarbetet kan sova ostört på nätterna 

mellan klockan 00.00 och 07.00, med undantag från vissa nätter då det finns behov av 

ultraljudsundersökningar på avdelningen. Detta gör enligt Fehrm att man får en mer utvilad och 
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”smartare” personalstyrka, trots att varje enskild undersökning blir dyrare. De som betalar för 

varje undersökning är röntgenavdelningen, alltså Danderyds sjukhus. 

Resultatet av det nya arbetssättet har lett till en bättre arbetsmiljö för arbetande läkare på 

avdelningen då sömn är extremt viktigt för att kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. 

Detta utmynnar i bättre diagnostik både under natt- och dagtid, något som är till fördel för både 

patienterna och personalen. Om kvaliteten upprätthålls är därför de stora vinnarna av detta både 

patienterna och läkarna, såväl som samhället. Som vid de flesta omorganisationer var det 

enstaka individer som var tveksamma till samarbetet i början, men idag är de flesta positivt 

inställda till det nya arbetssättet då de har lett till effektivisering och underlättning i 

nattskiftsarbetet (Fehrm, 2009). 

 

5 Analys 
Vi avser här analysera den information som framkommit under kartläggningen av den 

telemedicinska användningen på sjukhusen. Fallstudierna har analyserats utifrån de teorier vi 

sammanställt till en analysmodell. Vi har valt att utgå från nätverksmodellen och identifierat 

aktörer, resurser och aktiviteter där aktörerna bidrar med resurser för att skapa en eller flera 

aktiviteter och utifrån de strukturella hålen utvinner olika typer av ny kunskap. Under 

aktiviteterna kan dock motstånd uppstå vilket kan hindra att den nya kunskapen utvinns. Först 

kommer Fallstudie 1 behandlas och därefter Fallstudie 2. 

 

5.1 Fallstudie 1 - Konsensusnätverket 
 

5.1.1 Nätverket 
Aktör, resurs och aktivitet skapar en struktur som i sin tur utgör ett nätverk. Dessa tre variabler 

binds ihop av olika krafter. Varje sjukhus besitter olika resurser samtidigt som de också 

efterfrågar resurser som de själva inte har. När gränserna mellan de olika sjukhusen luckras upp 

och man kombinerar de resurser och aktiviteter som finns öppnar man upp för ett forum där 

läkarna ges möjlighet att skapa konsensus kring den bästa behandlingsmetoden. Sjukhusen blir 

därmed beroende av varandra. 

Det finns en maktstruktur som formar konsensussjukhusens samarbete. Det sjukhus vars läkare 

besitter mycket kunskap kommer till viss del ha det sista ordet när det gäller att ta beslut om 

vilken behandling som skall utföras. Trots att konsensusprincipen gäller är det lättare för läkare 
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med expertiskunskap att övertyga resterande läkare om vilken behandling som är den rätta. 

Sjukhuset har i och med detta skapat sig en maktposition. Sett ur en kunskapsstruktur binds 

nätverken samman genom att de behandlingsmetoder som används är framtagna genom 

användandet av både ny och gammal kunskap. För varje nytt sjukhus som tillförs nätverket höjs 

kunskapen. Nätverket är även tidsrelaterat. Varje ny förändring som sker inom nätverket kräver 

samtycke från samtliga aktörer. När Konsensusnätverket grundades fick de deltagande 

sjukhusen ändra sin tid för ronderna så att de skulle stämma överens med varandra. Det går inte 

att enbart ett sjukhus ändrar arbetssätt eller använder sig av en annan standard på till exempel 

röntgenbilder. Då sätts nätverket ur funktion. Eftersom det är en omfattande process att 

implementera en förändring då alla ska vara överens blir nätverket relativt stabilt. Utveckling på 

ett sjukhus leder automatiskt till utveckling på de andra medverkande sjukhusen.  

 

5.1.2 Aktörer  
Enligt nätverksteorin kan en aktör bestå av en individ, en grupp av individer, del av ett företag, 

ett företag eller en grupp av företag. För att kartlägga Konsensusnätverket har vi identifierat 

följande aktörer; sjukhusen, landstinget, radiologiavdelningen, radiologen, 

verksamhetsledningen på sjukhusen, samt STV Video & Data. Enligt teorin kan en aktör ha fem 

olika roller. Den första rollen handlar om vilka aktiviteter som ska utföras, hur de ska utföras 

samt vilka resurser som är kritiska när de ska utföras. Den första aktiviteten sker då patienten 

kommer till sjukhuset. Radiologerna röntgar patienten och ställer i de flesta fall en diagnos. 

Remissen skickas sedan till Karolinska universitetssjukhuset efter det att man slagit fast att det 

är ett patientfall för övre abdominell kirurgi. På Karolinska universitetssjukhuset tas remisserna 

emot av den läkare som är ansvarig för hantering och första kontroll. Utifrån de beslut som tas 

på förronden bestäms vilka fall som ska diskuteras på de gemensamma konferenserna. De 

resurser som behövs här är läkarnas kunskap. Utan kunskapen kan en diagnos aldrig ställas. Att 

utveckla relationer med andra aktörer genom utbytesprocesser är aktörens andra roll. För att 

utveckla relationer med andra aktörer, i detta fall andra sjukhus, krävs det en teknisk utrustning. 

Utrustningen möjliggör det samarbete som krävs för att komma fram till den ultimata 

behandlingsstrategin. Utbytet som sker i denna process är att läkare får nya kunskaper och 

erfarenheter från andra läkare. Detta utbyte ger bland annat läkare på mindre sjukhus möjlighet 

att ta del av expertiskunskap från mer erfarna läkare på de större universitetssjukhusen. 

Aktörens tredje roll är att basera sina aktiviteter på kontrollen de har över resurserna, antingen 

indirekt eller direkt. De relationer som skapas genom nätverket ger läkare med mindre 
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kunskaper indirekt kontroll över den kompetens som specialister har direkt kontroll över. Den 

fjärde rollen teorin nämner är det generella målet för aktörerna att öka sin kontroll inom 

nätverket. Alla sjukhus som är med i nätverket vill öka sin kontroll över patientens 

behandlingsprocess. Detta för att få en överblick över kostnaden som patienten skapar. De 

inblandade sjukhusen vinner direkt kontroll över resurserna i olika utsträckningar genom de 

gemensamma ronderna, eftersom de genom dessa vinner kunskap som de sedan kan använda i 

sin egen verksamhet. Nätverksteorin menar att när en aktör vinner ökad kontroll leder detta till 

minskad kontroll för åtminstone en annan aktör. När en expertläkare delar med sig av sin 

kunskap på de gemensamma röntgenronderna höjs kunskapen bland de medverkande läkarna. 

Därmed skapas en kunskapsutjämning och kontrollen fördelas bland läkarna. Den femte rollen 

handlar om differentierad kunskap. Läkarna på Karolinska universitetssjukhuset har störst 

kunskap om aktiviteterna i nätverket, vilket är en av anledningarna till att all remittering 

flyttades till detta sjukhus. I och med detta flyttades denna del av nätverket till en enda aktör, 

vilket betydde att läkarna på Karolinska fick ta hand om de mest komplexa fallen och därmed 

möjlighet att vinna mer kunskap. Med de gemensamma ronderna får dock de mindre sjukhusen 

komma närmare dessa aktiviteter och på så sätt ta del av kunskapen även om den nu ligger 

längre bort från dem.  

 

5.1.3 Resurser 
För att kunna utföra aktiviteter krävs resurser i form av kunskap, erfarenhet, teknik, 

kommunikationsnät och finansiella medel. Alla dessa resurser samverkar med varandra för att 

skapa nya aktiviteter. Läkarna som besitter kunskapen samverkar med varandra för att hitta den 

bästa behandlingsmetoden, detta gör de genom att kombinera kompetens och erfarenhet. Detta 

kan också leda till nya idéer som kan skapa nya arbetsprocesser och framsteg inom forskning. 

Enligt teorin kan en resurs aldrig utnyttjas maximalt. Eftersom en läkare aldrig kan bli fullärd 

kan man heller aldrig helt utnyttja denna typ av resurs, vilket betyder att ett nätverk alltid kan 

utvecklas ytterligare för att utöka utnyttjandet av kunskapsresursen. 

Den tekniska utrustningen, den så kallade röntgencontainern, som STV tillverkar gör denna 

kombination möjlig och är därför en avgörande resurs. Röntgencontainern som finns på samtliga 

sjukhus inom nätverket, tillsammans med kunskapen hos läkarna, är de viktigaste resurserna för 

att åstadkomma önskvärda resultat, det vill säga bästa möjliga behandling. De existerande 

kommunikationsnäten, Sjunet och landstingets nät, ser till att ihopkopplingen mellan sjukhusen 

fungerar. Utan denna resurs kan röntgencontainern och sjukhusen inte kopplas samman. Utan 
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finansiella medel är inget av ovanstående möjligt. Användningen och värdet av resurserna beror 

på hur de kombineras med varandra. I Konsensusnätverket är de resurser vi nämnt ovan använda 

på ett sådant sätt att det skapas kostnadsfördelar. Genom att utnyttja tekniken och samla en stor 

del kunskap höjs kvaliteten inom sjukvården. På detta sätt kan patienten behandlas korrekt från 

första början och slippa kostnader som en felbehandling ger upphov till.  

De resurser som vi nämnt inledningsvis kontrolleras enligt följande: 

 

 

5.1.4 Aktiviteter 
En aktivitet innebär att en eller flera aktörer utbyter resurser för att skapa ytterligare resurser. De 

aktiviteter som utförs på sjukhuset är den gemensamma ronden under videokonferensen samt 

behandlingen av patienten. Enligt teorin finns det två typer av aktiviteter. Förändringsaktiviteter 

förändrar resurserna och överföringsaktiviteter överför kontrollen över en resurs från en aktör 

till en annan. På de gemensamma ronderna blandas kunskap från läkare. Denna nya kunskap 

leder i sin tur fram till den optimala behandlingsmetoden. Ronderna kan sägas vara en 

förändringsaktivitet då de överför kunskap från en läkare till en annan och behandlingen kan 

sägas vara en överföringsaktivitet. Här används den nya kunskapen som vunnits genom 

förändringsaktiviteten och på så sätt har man även vunnit direkt kontroll över kunskapen, 

eftersom man nu besitter den själv. 

RESURS KONTROLLERAS AV 

Röntgencontainern Direkt av internförvaltaren på sjukhuset 

Indirekt av STV Video & Data 

Sjunet Carelink 

Landstingsnätet Respektive landsting 

Finansiella medel Landstingen och sjukhusledning. Landstingen 

fördelar pengar till varje sjukhus. 

Kunskap och erfarenhet Enskilda läkaren 
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Aktiviteter och resurser är sammanlänkade med varandra. En aktivitetscykel som beskrivs i 

teorin består av olika aktiviteter som är beroende av varandra. Flera aktivitetscykler bildar en 

transaktionskedja. Nedanstående aktivitetscyklar beskriver hur Konsensusnätverket är uppbyggt 

från det att patienten kommer till sjukhuset till det att behandlingen påbörjas. Hela denna 

process benämns transaktionskedja som är uppbyggd av flera aktivitetscykler. Steg 1 i figuren 

nedan beskriver en förenklad bild av de tio medverkande sjukhusens aktivitetscyklar som är den 

första delen av transaktionskedjan. Dessa cykler sker alltså på respektive sjukhus innan 

aktivitetscyklerna inom Konsensusnätverket tar vid. Dessa beskrivs i steg 2. 
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5.1.5 Strukturella hål 
I analysmodellen ses varje sjukhus som ett eget nätverk som genom Konsensusnätverket 

sammankopplas med andra sjukhus och bildar ett större nätverk. Innan Konsensusnätverket 

bildades spreds kunskapen bara inom sjukhusets väggar och därmed skapades inga fördelar. 

Mellan sjukhusen finns strukturella hål som i teorin beskrivs som en möjlighet att medla flödet 

av information mellan människor.  Socialt kapital handlar om att uppnå fördelar genom att ha 

kopplingar till andra. I och med uppbyggnaden av Konsensusnätverket skapas kopplingar 

mellan de olika sjukhusen och kunskapen sprids nu inte bara inom sjukhusens väggar utan den 

flödar fritt över de broar som bildats. Burt (2004) har en hypotes att människor som befinner sig 

i nätverk med många strukturella hål har en sannolikhet att komma med bra idéer genom av att 

man blir mer öppen för nya sätt att tänka och agera. Detta är ett exempel på ”unlearning” som är 

ett viktigt mål i Konsensusnätverket och innebär att man som aktör måste lära av sig gamla 

arbetssätt för att bana väg för nya. På de gemensamma ronderna som sjukhusen inom 

Konsensusnätverket har, diskuterar man fram de optimala behandlingsmetoderna. Samtliga 

deltagare ger sin syn på problemet och skapar nya synsätt. Kunskap och erfarenhet blandas 

vilket leder till nya innovativa lösningar. Beslutet om den optimala behandlingsmetoden är 

slutprodukten av vad de strukturella hålen har skapat - ett innovativt nätverk. 

Teorin beskriver kopplingen till en annan grupp där det bara finns en ingång som en 

nätverksbro. I Konsensusnätverket är alla sjukhus kopplade till varandra, det finns därför inga 

kopplingar som är uppbyggda som nätverksbroar. Läkarna på de olika sjukhusen träffas 

samtidigt genom den videokonferensrond som hålls varje vecka. Alla sjukhus är beroende av 

varandra.  Beroendet som finns mellan sjukhusen ligger i kunskapsutbytet, att det på varje 

sjukhus finns värdefull information bland läkarna. Väljer ett sjukhus att avsluta samarbetet 

drabbar detta alla sjukhus på så sätt att en kunskapskanal stängs av. Men å andra sidan stängs 

inga nätverksbroar för något annat sjukhus, det vill säga inga andra sjuhus blir ofrivilligt 

uteslutna.    

 

5.1.6 Kunskapskapande i nätverket 
Kunskapsskapande uppstår genom aktörernas kombinering av resurser och aktiviteter. Enligt 

Nonaka och Takeuchi (1995) startar kunskapslärande alltid hos individer i en organisation, det 

vill säga aktörerna i nätverket. Mycket av den kunskap och de erfarenheter som finns inom 

vården är tyst kunskap som är svår att nå och endast kommer fram i specifika situationer. 
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Behandlingen av en patient, i detta fall en patient för övre abdominell kirurgi, beror på många 

olika faktorer och därför kan vart fall ofta beskrivas som kontextspecifikt. Kunskapen som 

läkarna besitter består till viss del av generell kunskap som kan definieras som explicit, det vill 

säga den är lätt att formalisera och systematisera. Mycket av kunskapen skapas dock i ”nuet”, i 

en specifik och praktisk kontext och är därmed tyst kunskap. Denna kunskap är viktig att nå när 

man ska bestämma rätt behandlingsmetod av en patient med en komplex sjukdom. Den tysta 

kunskapen är svår att beskriva och måste därför delas mellan individer genom kommunikation 

där dessa tillsammans bearbetar ett visst problem mellan varandra för att kunna beskriva den. 

De gemensamma ronderna möjliggör ett utbyte av både tyst och explicit kunskap, men är 

framförallt viktiga för att kunna nå den kunskap som endast finns hos den enskilde individen, 

här jämförbar med konceptet om tyst kunskap. Dessa två typer är båda viktiga för att förbättra 

vårdkedjan och syftet med kunskapslärandet i Konsensusnätverket är att sprida dem och höja 

kunskapen hos alla inblandade aktörer i nätverket. Användningen av telemedicin underlättar 

spridandet av båda kunskapstyperna men kan sägas är viktigast för att komma åt den annars 

svåråtkomliga tysta kunskapen. 

 

5.1.7 Externalisering ‐ möjlighet till spridning av tyst kunskap 
Gemensamma ronder i form av videokonferenser är ett exempel på externalisering, där tyst 

kunskap omvandlas till explicit. Kunskapsutbytet triggas av dialogerna och den kollektiva 

reflektionen under konferenserna, som kanske inte skulle komma fram utan detta forum. Under 

dialogerna försöker man konceptualisera ett visst patientfall för att få parter med mindre 

kunskap att förstå problemet och i slutändan gemensamt komma fram till en lösning där alla 

parter har förstått och är överrens om syftet med behandlingen av patienten. På detta vis 

konverterar man den tysta kunskapen till uttalad kunskap inom nätverket, tyst kunskap som är 

svår att kommunicera på något annat sätt. De gemensamma reflektionerna och diskussionerna 

som sker under ronderna är en utlösande faktor för att de medverkande läkarna ska kunna 

uttrycka kunskap som annars är dold och svår att kommunicera. Detta sker eftersom aktörerna 

ges möjlighet att uttrycka sig kring ett specifikt patientfall som medlemmarna i konferensen tar 

del av tillsammans. 

 

5.1.8 Internalisering ‐ vunnen kunskap blir resurs i den egna verksamheten 
Genom den gemensamma rondprocessen förändras också explicit kunskap till tyst kunskap 

genom internalisering. Under diskussionerna kring röntgenbilderna skapas en kunskap som är 
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nära relaterad till ”learning by doing” det vill säga att lära sig genom att utföra en aktivitet. 

Läkare vinner tyst kunskap i form av delade mentala modeller och teknisk ”know-how” som 

sedan blir viktiga tillgångar i den egna verksamheten. Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) kan 

explicit kunskap förvandlas till tyst kunskap genom att verbalisera den i dokument, manualer 

eller muntligt, vilket är ett sätt att återuppleva andra personers upplevelser. I fallet med de 

gemensamma ronderna görs detta främst muntligt där diskussioner sker runt ett specifikt fall. En 

läkare kan på detta vis använda den erfarenhet den vinner från diskussionerna vid ett senare 

tillfälle, eftersom han eller hon då har internaliserat kunskapen till sin egen. Denna 

internaliserade kunskap kallas operationell kunskap som i detta fall är kunskap om hur 

behandlingen av en patient ska operationaliseras. Den utlösande faktorn för kunskapsvinningen 

är ”learning by doing”. 

 

5.1.9 Möjligheten till socialisering – konsensusnätverkets nackdel? 
Tyst kunskap kan som tidigare nämnts bäst vinnas genom observation, imitation och övning, 

eftersom den är svårare att uttrycka i tal. Tyst kunskap kan i viss utsträckning vinnas genom den 

”brainstorming” som sker under gemensamma videokonferenser, men frågan är om detta forum 

för att dela erfarenheter är tillräckligt då mötena sker under kortare tid och verbalt. För 

Konsensusnätverket finns en risk att viss tyst kunskap inte kommer fram under ett virtuellt 

rondmöte, men det finns också en möjlighet för ett långsiktigt lärande då ett sjukhus 

upprätthåller en relation med ett annat under en längre tid. Sjukhusen kan komma överrens om 

en behandlingsmetod men det är inte garanterat att det remitterande sjukhuset till fullo förstår de 

bakomliggande faktorerna för behandlingen då de inte fysiskt är på plats och får ta del av 

utförandet av behandlingen om den sker på ett annat sjukhus. För att ta vara på den tysta 

kunskapen till fullo genom telemedicin kan det därför krävas ytterligare ett fält för 

kommunikation där en part får ta del av själva utförandet av behandlingen, till exempel genom 

att observera en operation på distans. Men, bortsett från risken att informationsutbytet över 

video får kunskap att falla mellan stolarna, är det trots allt ytterligare ett forum som öppnar upp 

för möjligheten till socialisering. 

 

5.1.10 Konsensusnätverket – ett kunskapssystem 
Som tidigare nämnts är kombination en process där vissa koncept systematiseras till ett 

kunskapssystem. Konsensusnätverket skulle kunna beskrivas som ett kunskapssystem där olika 

typer av explicit kunskap kombineras och utbyts. Enligt Nonaka och Takeuchi (1995) kan denna 
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typ av kunskapsutbyte ske genom att kunskap sorteras, kategoriseras och kombineras genom 

exempelvis möten, telefonkonversationer och datoriserade kommunikationsnätverk. Alla dessa 

typer av forum skulle kunna jämföras med Konsensusnätverket och dess koncept. 

Konsensusnätverket skulle också kunna utökas ytterligare i denna aspekt, då man genom 

användningen av telemedicin skulle kunna utbyta ännu mer dyrbar information än vad det görs 

idag. Att genom högteknologi samla explicit kunskap som alla inom nätverket kan ta del av och 

få tillgång till är ett exempel, det vill säga kunskap som inte bara görs tillgänglig under 

videokonferenser. Telemedicinska utbildningar är ytterligare ett exempel som skulle kunna 

erbjudas till högre grad inom nätverket. 

Produktkonceptet i fråga kan i detta fall ses som Konsensusnätverket, där sjukhusets vision är 

den Karolinska modellen. Konsensusnätverket har kombinerats och integrerats till ett större 

koncept (den Karolinska modellen) för att ge en ny mening till sjukhusets övergripande vision 

och vidare till de sjukhus som deltar i nätverket. Genom detta nätverkande kristalliseras kunskap 

till en ny produkt, som i detta fall kan jämföras med de förbättrade patientbehandlingarna. Då 

behandlingarna blir bättre, har konceptet ”kombination” lett till systematiserad kunskap inom 

organisationerna. 

 

5.1.11 Motstånd 
Mot den typ av nya arbetsprocesser som dessa nätverk skapar finns det i många fall motstånd.  

Finns det för mycket motstånd är det svårt att bilda nya aktiviteter. Enligt teorin beror detta på 

att det råder en stabilitet och kontinuitet inom organisationen som motståndaren vill bibehålla. 

Som Gran berättat ovan, har denna strävan efter att hålla kvar kontinuiteten i det egna arbetet 

skapat motstånd i och med Konsensusnätverkets implementering. 

På individnivå finns det en rädsla och osäkerhet inför förändringar och konkurrens. Det finns 

också en känsla av hot mot den egna positionen. I Konsensusnätverket kan detta visa sig i läkare 

som inte vill dela med sig av sina kunskaper för att själva kunna vara ensamma om sin 

erfarenhet och expertis. Om en läkare vill uppnå en enskild bedrift blir detta svårare om man har 

delat med sig av sina idéer och förslag med andra läkare. Detta gör att istället för att se sina 

motparter i nätverket som ett ”hjälpmedel”, ser man dessa som ett hot mot sin egen framgång. 

På organisationsnivån handlar motståndet till största delen om revir- och maktstrider. Enligt 

Nilsson var många i organisationen till en början skeptiska till att ändra sitt arbetssätt och byta 

ut detta mot sitt gamla.  Dessa har även upplevt en rädsla för att släppa vissa delar av sitt dagliga 
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arbete som ”man tycker är kul och har som sin status”. Trots det motstånd som uppstod i 

implementeringsfasen är många nöjda med den nya arbetsprocessen nu när Konsensusnätverkets 

samarbete har kommit igång. Ståhlberg beskriver motståndet till att implementera en ny 

arbetsprocess som en knepig psykologisk fråga för att det finns många som inte klarar av att 

arbeta i team. Många är vana att ”ha sin trygga värld där man litat på sina kunskaper i många 

år”, men nu är detta arbetssätt inte längre hållbart. 

  

5.2 Fallstudie 2 – samarbeten mellan Sverige och Australien inom 
radiologi 
I likhet med Konsensusnätverket består detta internationella nätverk av aktörer, resurser, 

aktiviteter samt strukturella hål. I jämförelse med Konsensusnätverket är kunskapsutbytet inte 

den främsta orsaken till skapandet av dessa nätverk därför använder vi oss inte av 

kunskapsteorin i denna analys. Orsaken till radiologernas internationella nattjoursnätverk är 

främst utnyttjandet av tidsskillnaden. Eftersom fallstudien för detta projekt innehåller begränsad 

information om nätverken kommer denna analys endast att behandla utvalda delar som är 

applicerbara på nätverken utifrån den information vi har. 

 

5.2.1 Nätverket 
Kunskapsutbytet är inte den huvudsakliga anledningen till att arbeta med ett internationellt 

nattjoursnätverk, men emellertid genereras nya möjligheter genom kvalitetsförbättringar för 

både patient och läkare. Detta nätverk består inte av flera olika externa parter då de endast valt 

att flytta en intern del av verksamheten till ett nytt geografiskt område. Detta gör att det är svårt 

att analysera de krafter som binder samman olika parter i ett nätverk. Nätverket bildades därför 

att man önskade utnyttja tidsskillnaderna mellan Australien och Sverige för att skapa bättre 

arbetsförhållanden för radiologer, samt för att förbättra kvaliteten i diagnoserna. Genom att 

använda telemedicinska innovationer för att dra nytta av tidskillnaderna har sjukhusen vidgat sin 

verksamhet internationellt och effektiviserat resursutnyttjandet i det egna landet. 

 

5.2.2 Aktörer 
Inom nattjoursnätverket har vi identifierat de mest centrala aktörerna; sjukhusen i Sverige samt 

Australien, landstinget, radiologiavdelningen, radiologen i Sverige och Australien, 

verksamhetsledningen på sjukhusen samt leverantören av den tekniska utrustningen. I 

aktörernas första roll mottar de svenska sjukhusen patienten och tar röntgenbilder som sänds 
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vidare för hantering. Aktiviteten som ska utföras är att röntgenbilder som kommer in mellan 

00.00 och 07.00 på morgonen ska skickas för tolkning till radiologer i Australien och sedan 

skickas tillbaka till Sverige med ett svar. I den andra rollens utbytesprocess är utbytet mellan 

aktörerna att de svenska radiologerna slipper arbeta under nattetid och att det skapas 

kvalitetsförbättringar i diagnoserna. Läkaren i Australien arbetar dagtid i ett team och kan därför 

utföra ett bättre och mer effektivt arbete. Utbytet som sker gynnar alltså främst de läkare 

stationerade i Sverige tack vare bättre sömn samt kvalitetsförbättringar i arbetet då bilderna inte 

behöver analyseras vid ytterligare tillfällen. Den tredje rollen som aktören har innebär att de 

grundar aktiviteterna på kontrollen de besitter över resurserna. Överläkaren stationerad i 

Australien har direkt kontroll över röntgenbildernas tolkningar och de svenska sjukhusen har 

indirekt kontroll över resultaten då de inte själva är med under diagnostiseringen. Fjärde rollen 

behandlar hur aktören kan öka sin kontroll. Överläkarna på radiologiavdelningarna förlorar 

delvis kontrollen över resultaten då sjukhusen sänder bilderna utomlands och när de påbörjar 

sina pass dagen efter är bilderna redan analyserade och diagnoser har ställts. Däremot behöver 

inte varje enskild överläkare ha kontroll över samtliga patienter. En aktör kommer automatiskt 

utöka sin kontroll medan den minskas hos en annan part. Läkaren som skickar iväg bilderna 

måste lita på sina kollegor utomlands och på tekniken som snabbt ska överföra bilderna. Den 

femte rollen handlar om differentierad kunskap, men utifrån vår fallstudie är det svårt att avgöra 

vilken kunskap aktörerna i dessa samarbeten har om de olika delarna av nätverken. Aktiviteterna 

som utförs är lika i båda länderna, vilket gör att båda aktörerna egentligen ligger lika nära 

aktiviteten och kunskapen. 

 

5.2.3 Resurser 
De resurser som är mest centrala för internationella samarbeten såsom nattjoursnätverket är 

teknik, kommunikationsnät, finansiella medel samt kunskap. Kombinationen av samtliga 

resurser avgör både det finansiella och kvalitativa värdet. Utan tekniska lösningar är samarbeten 

mellan olika länder inte möjligt, som till exempel ett kommunikationsnät som skickar 

röntgenbilderna snabbt mellan länderna. Enligt nätverksteorin måste samtliga resurser vara 

stabila och tillförlitliga för att kunna framkalla aktiviteter. I detta fall samarbetar det svenska 

sjukhuset med den läkare som är stationerad i Australien för att producera kvalitetssäkrade 

resultat och nå denna tillförlitlighet. Vidare är finansiella medel är nödvändigt för investeringar i 

teknisk utrustning likaväl betalningen för verksamheten i Australien. I det långa loppet kan 

landstingen kostnadseffektivisera genom att stationera personal i utlandet och kvaliteten för 
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svenska läkare ökar genom bättre sömn och färre nattpass, speciellt om flera svenska sjukhus 

bestämmer sig för att utnyttja denna resurs.  

 

5.2.4 Aktiviteter 
I ett nätverk som detta kan nya aktiviteter likväl omställningar i tidigare aktiviteter förändra 

samt förbättra nätverket. Det internationella samarbetet effektiviserades genom att utnyttja 

tidsskillnaderna och i slutändan skapa en bättre arbetsmiljö för radiologerna. En aktivitet är i 

realiteten aldrig fulländad. Som Eklöf nämnde skulle fyra radiologer i Australien kunna 

behandla röntgenbilder från alla Sveriges sjukhus under en natt om dessa sjukhus valde att 

arbeta på detta sätt. Eftersom detta inte är fallet idag kan dessa samarbeten och dess aktiviteter 

ses som icke fulländade. För dessa samarbeten är skickandet av röntgenbilder samt 

tolkningen/diagnostiseringen den främsta aktiviteten. Aktörerna i Sverige och Australien utbyter 

resurser för att skapa dessa aktiviteter. Förändringsaktiviteten kan i detta fall ses som tillfället då 

svenska sjukhuset sänder röntgenbilder till Australien eftersom det är en aktivitet som förändrar 

och förbättrar den tidigare arbetsprocessen. Överföringsaktiviteten är den process där diagnosen 

skickas tillbaka till Sverige.  

Alla de aktiviteter som uppkommer vid internationella samarbeten länkas samman. Precis som i 

Konsensusnätverket där ronden är sammanlänkad med behandlingen är här analysen av bilden i 

Australien sammanlänkad med behandlingen i Sverige.  

 

5.2.5 Strukturella hål 
Att applicera teorin om strukturella hål blir annorlunda från Fallstudie 1 då detta samarbete inte 

har öppnat upp kopplingar till några nya sjukhus. Sjukhusen i dessa samarbeten har valt att flytta 

delar av sin verksamhet till Australien för att kunna dra nytta av tidsskillnaden. En nätverksbro 

har byggts, men kopplingen leder inte till ett kunskapsutbyte eftersom den redan befintliga 

gruppen bar utvidgats geografiskt. Här handlar det istället om att utnyttja strukturella hål i form 

av tid och geografiska gränser. Det sociala kapitalet man vinner genom att bygga nätverksbron 

är inte kunskap utan tidsbesparingar, ökad effektivitet och kvalitetsförbättringar. Kopplingen 

som finns är i form av en nätverksbro. Avdelningen i Sverige och avdelningen i Australien har 

en länk mellan verksamheterna och väljer någon part att dra sig ur stängs nätverksbron för båda 

parterna. 



  59 

 

5.2.6 Utvecklingsnätverk och motstånd  
I teorin om utvecklingsnätverk nämner författarna hur nätverk kan användas för att utveckla 

samarbeten mellan rörelser. Det internationella nätverket är ett bra exempel på hur sjukhus 

arbetar tillsammans för att sänka kostnader. Att ha radiologer arbetandes nattetid i Sverige är 

kostsamt för landstingen. Genom att utnyttja tidsskillnaderna och sända bilderna till Australien 

kan sjukhusen undvika att ha radiologerna på jour, vilket kan vara mer kostnadseffektivt. 

Genom att strukturera och organisera ett affärsnätverk effektiviseras verksamheten. I detta fall 

har omstruktureringen gjorts genom att utöka sitt nätverk till en annan tidszon. Teorin om 

utvecklingsnätverk menar även på att nätverket fungerar som en social interaktion med samspel 

mellan människor. Detta nätverk skiljer sig dock från teorin då det inte är socialt utan inriktat på 

tidseffektivitet.  

I de flesta nätverk finns motstånd och oftast handlar det om en osäkerhet att förändra ett redan 

fungerade tankesätt. Många svenska sjukhus anser idag att det redan fungerar bra att analysera 

bilderna på det egna sjukhuset och att det inte finns något behov att sända bilderna till ett annat 

land eller att samordna verksamheten med andra sjukhus. Som det nämndes ovan uppstår 

motstånden på tre olika nivåer; individ, organisations samt nätverksnivå. Att införa ett 

internationellt nätverk kan väcka mycket känslor på ett individuellt plan. Fehrm, har känt av ett 

motstånd när samarbetet med Australien implementerades.  Efter en tids användning av 

arbetssättet berättar Fehrm: ”… nu vill i praktiken alla ha det kvar” (Fehrm, 2009).  

Motståndet på organisationsnivån skiljer sig inte avsevärt från den individuella nivån eller 

nätverksnivån. Den sistnämnda handlar om rivalitet mellan olika yrkesgrupper, hierarkier och 

regioner. Denna typ av hot mot förändringar i organisationen har till exempel Eklöf (2009) känt 

av. Han menar att deltagandet i ett nätverk kräver en omorganisation. Det begärs att sjukhuset 

ändrar sina rutiner, vilket är något många naturligt motsätter sig till. Eklöf menar även att det är 

större chans att personalen på sjukhusen motsätter sig ett samarbete om idén kommer ifrån ett 

privat företag och att det känns tryggare om förslaget kommer ifrån ett landstingsövergripande 

företag. Ytterligare en motsättning som Eklöf känner av är svårigheten att känna förtroende för 

någon på andra sidan skärmen. Det är vikigt att man kan lita på de man samarbetar med, vilket 

försvåras av att man sitter långt bort från varandra.  Dessa typer av motstånd är väldigt kritiska 

för ett nätverk, eftersom nätverk enligt definition i teorin är en social process, en interaktion 

mellan individer, verksamhet och företag. Det krävs att grupprocessen fungerar och att det finns 

en låg nivå av motstånd för att nätverk ska kunna fungera optimalt. Ett viktigt motstånd som 
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uppstod i och med projekt Nattuggla var att landstinget inte ville fortskrida någon verksamhet. 

Enligt Eklöf hade Sverige kunnat bli en ledande aktör inom denna typ av verksamhet om inte 

landstinget hade satt stopp för ett svensk uppstartande.  

 

6 Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt presenteras slutsatser som följs av diskussioner och reflektioner. Genom att 

koppla samman empiri och analys ges slutsatser som besvarar de valda 

problemformuleringarna. 
 

Syftet med denna uppsats har varit att utföra två deskriptiva fallstudier för att kartlägga hur 

införandet och användningen av telemedicin har påverkat olika typer av arbetsprocesser. 

Uppsatsens syfte är därför att identifiera och analysera hur ett telemedicinskt nätverk ser ut och 

vilket syfte den tekniska användningen har. Vidare vill vi undersöka hur effektivt detta 

partnerskap är och vilka fördelar de medverkande parterna får.  För att uppfylla syftet har vi 

utgått från följande frågeställningar: 

• Vilka är de största fördelarna med införandet av telemedicin inom svensk sjukvård? 

• Hur kan telemedicinska lösningar effektivisera arbetsprocesser? 

• Vilka motstånd har telemedicin hittills mött inom svensk sjukvård? 

• Hur ska man kunna utöka användandet av telemedicin i framtiden? 

 

Utifrån analysen av Fallstudie 1, Konsensusnätverket, är en slutsats att samarbetet har lett till en 

förbättring av kvaliteten i patientomhändertagandet samt behandlingarna. Utifrån detta kan det 

konstateras att nätverkets existens inte leder till en direkt effektivisering ur ett tidsmässigt 

perspektiv. Nätverket leder istället till ett optimalt patientomhändertagande som ur ett 

långsiktigt perspektiv leder till färre felbehandlingar och därmed indirekta kostnadsbesparingar. 

Vad det telemedicinska samarbetet ger de sjukhus som väljer att medverka är en investering i 

kunskapshöjandet i deras vårdprocesser. Att gå med i nätverket är inte heller speciellt 

resurskrävande då inköpet av den tekniska utrustning som krävs inte är speciellt dyr. Den största 

utmaningen hos de deltagande sjukhusen är därför omstruktureringen av arbetsprocessen där 

man måste göra avvägningar om syftet med nätverket kan tillföra den enskilda verksamheten 

något i form av kvalitetsförbättringar och höjd kunskap.  
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Som visats i analysen finns alltid en viss nivå av motstånd till förändringar i organisationen. För 

att överkomma detta motstånd krävs det att man minskar osäkerheten kring omstruktureringen. 

Det är alltid svårt med omorganiseringar av verksamheter, särskilt inom vården då det oftast inte 

finns något utrymme för utvecklingsarbete på grund av den hektiska miljön och intensiva 

arbetsförhållanden. Det skulle därför underlätta för sjukhus som funderar på att delta i ett 

Konsensusnätverk, om det fanns statistisk över hur felbehandlingarna har minskat och de 

kostnadsbesparingar detta medför i jämförelse med de kostnader som samarbetet ger upphov till.  

När vi påbörjade uppsatsen var vår tro att alla svenska sjukhus skulle kunna koppla upp sig mot 

ett och samma Konsensusnätverk. Vid närmare utredning kan vi dra slutsatsen att detta inte 

skulle vara möjligt om nätverket ska fortsätta vara effektivt och ge aktörerna ett utbyte. Det 

skulle bli svårt att samordna deltagarna och leda gemensamma diskussioner då det finns en 

begränsning av medverkande parter för att det ska vara effektivt. En lösning till detta skulle 

kunna vara att bilda ett flertal, mindre nätverk. Då det redan finns ett välfungerande nätverk att 

ta lärdom av borde uppstartandet vara relativt enkelt. Med tiden tror vi att det kommer bli ännu 

enklare då det tillkommer mer dokumenterad information av nätverkets uppbyggnad och dess 

effektivitet. Ju mer information som finns dokumenterad om verksamheten, desto mindre rädsla 

kommer finnas för att förändra organisationen och ens egen position. 

Konsensusnätverket innefattar idag endast gemensamma videokonferenser mellan övre 

abdominellkirurger och radiologer där ett kunskapsutbyte sker. Konceptet med gemensamma 

videokonferenser och virtuella möten borde kunna appliceras inom fler områden eftersom syftet 

med dessa är att höja kunskapen hos alla inblandade individer. Vi anser att alla Sveriges sjukhus 

skulle få ett utbyte genom att delta i ett nätverk liknande Konsensusnätverket men som 

innefattar fler verksamheter än bara övre abdominell kirurgi, eftersom kunskap är en eftertraktad 

resurs inom vården.  

 

En slutsats vi dragit från Fallstudie 2, Australiensamarbetena, är att det främsta utbytet som ges 

till de medverkande parterna är en förbättrad kvalitet i arbetsförhållandena och därmed 

röntgendiagnoserna. Arbetsklimatet är en mycket viktig aspekt inom vården då dåliga 

arbetsförhållanden kan ge upphov till försämrad patientvård. Vi tror att det internationella 

samarbetet med Australien kan förbättra kvaliteten på de ställda diagnoserna eftersom de ställs 

under dagtid tack vare tidsskillnaderna, vilket leder till ökad patientsäkerhet.  
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Det största problemet vi ser här är de sociala relationerna. Då kollegorna sitter långt från det 

egna landet skapas ett virtuellt förhållande utan personlig interaktion. Man har inte samma 

möjlighet att bygga upp en stabil och personlig relation på distans vilket kan leda till svårigheter 

med tillit.  

Om Sveriges alla 90 sjukhus skulle gå ihop och bilda ett nätverk för samtliga nattjoursradiologer 

skulle det kunna bli kostnadseffektivt. Fyra läkare i Australien kan till exempel hjälpa alla 

svenska sjukhus så de slipper betala dyra läkarkostnader för radiologer som kanske endast 

ställer någon eller några diagnoser varje natt.  Besparingarna kan sedan istället fördelas på andra 

aktiviteter, såsom forskning inom sjukvården.  Ett realistiskt första steg som vi ser är att de 

deltagande sjukhusen i Konsensusnätverket implementerar detta nattjoursarbete då de redan har 

befintlig utrustning, samt en bindning och tillit till varandra. Det som skapas är en gemensam 

nattjoursverksamhet i Australien, där dessa sjukhus har gått samman och investerat i en 

gemensam arbetsstation med arbetande läkare. Vi tror att osäkerheten kring att ta steget till detta 

skulle minska om det börjar inifrån ett redan befintligt samarbete.  

 

Idag är inte arbetsprocesserna i nätverken maximalt effektiviserade då man aldrig kan utnyttja 

resurserna till fullo. Slutsatsen i detta fall är att den tekniska utrustningen som brukas inom 

teleradiologi skulle kunna användas inom flera områden på sjukhusen. Genom att andra 

avdelningar utnyttjar till exempel videokonferens- och bildöverföringsutrustningen kan de 

koppla upp sig mot andra sjukhus och avdelningar och dra nytta av deras kompetens och 

expertis. Därmed kan sjukhusen skapa ytterligare kostnadsfördelar genom att fördela 

kostnaderna för utrustningen på flera avdelningar samt främja flera olika parter. Alla 

telemedicinska nätverk skulle också kunna optimeras genom att i större utsträckning utnyttja 

tidsskillnader, både nattetid såväl som dagtid i olika länder, för att maximera användningen av 

arbetskraften och den kunskap som denna besitter.  

Eftersom vi utifrån fallstudierna har sett att arbetsprocesser effektiviseras i och med 

användningen av telemedicin, anser vi att detta skulle kunna tas ett steg längre. För att utöka den 

telemedicinska användningen i svensk sjukvård skulle det behövas en centraliserad, 

affärsmässig aktör för detta. Denna kan fungera som en mellanhand och en samordnare som dels 

säljer in olika koncept till svenska vårdinstanser samt utvecklar relationer mellan kunderna. 

Detta organ skulle ha tillgång till specialistkunskap som finns på de olika svenska sjukhusen. 

Verksamheten skulle kunna utveckla fler telemedicinska lösningar samt arbeta för att bevara de 
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redan existerande samarbetena. Företaget skulle också kunna tillhandahålla samarbetspartners i 

olika länder med optimala tidsskillnader för ett samarbete med Sverige. Vidare skulle denna 

aktör även kunna skapa förbindelser med de svenska sjukhusen och vid behov länka samman 

dessa med utlandskontakter.   

Det ovan beskrivna ser vi som ett telemedicinskt konsultföretag som tillhandahåller kontakter 

med leverantörer av tekniska system, utför kostnadsplaner samt knyter samman de 

telemedicinska grupperna runtom i landet. Denna aktör skulle på ett bättre sätt kunna kontrollera 

utbudet av utrustningen, till exempel att alla sjukhus har samma standardiserade utrustningar. 

De telemedicinska grupperna på de olika sjukhusen skulle fungera som en förlängd arm till 

denna aktör för att finnas på den plats där behoven uppstår. Detta för att det krävs en närhet till 

de aktörer som är den del av arbetsprocessen, då det är viktigt att förstå anledningen till vad som 

ligger bakom behoven i de olika verksamheterna. Denna aktör skulle fungera som en 

konsulttjänst, vilket innebär att sjukhusen skulle behöva betala för tjänsten utifrån det utbyte de 

erhåller. Vidare skulle organet erbjuda att förvalta det administrativa arbetet som efterföljer och 

därmed ta ut en avgift för detta. Denna aktör skulle kunna vara statlig eller privat. En statlig 

aktör skulle förmodligen vara mer förtroendeingivande för sjukhusen, då denna skulle ses som 

mer jämställd med dessa. En privat aktör skulle ha svårare att vinna ett förtroende då denne 

möjligtvis endast skulle uppfattas som vinstdrivande och därmed mindre seriös.  

Slutsatsen i ovanstående stycke är att det inom en snar framtid skulle behövas ett centralt organ 

för att utveckla och utöka användandet av telemedicinska lösningar. I och med telemedicinska 

lösningar uppstår olika typer av utbyten kring tjänsterna för sjukhusen som bevisligen kan 

effektivisera arbetsprocesserna. Dessa utbyten kan bestå av kunskaps, kvalitets-, tids- och 

kostnadseffektivisering. 

 

7 Förslag till vidare forskning 
Det finns idag inte mycket forskning att tillgå inom området telemedicin ur ett affärsmässigt 

perspektiv. Vad beträffar det internationella samarbetet med Australien vore det aktuellt att ta 

fram en ekonomisk kostnadsanalys där fokus läggs på hur kostnadseffektivt ett samarbete är, 

men även att ta hänsyn till aspekter som patientsäkerhet och arbetsmiljö. Detta skulle kunna 

minska osäkerheten hos aktörer som funderar på att implementera ett sådant samarbete i sin 

verksamhet.  
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Generellt inom telemedicinanvändning skulle det vara intressent att undersöka de finansiella 

aspekterna av vad telemedicinska samarbeten kan tillföra: 

• Kan man definiera en vinst på en uppkoppling (såsom videokonferenser) samt vad är 

”värdet” av detta? 

• Hur ska det kunna bevisas att användningen är lönsam? 

• Hur värderar man kunskapsutbyte och ökad vårdkvalitet? 

• Hur beslutar man vilka instanser som ska anslutas till ett nätverk? Vilka faktorer och 

behov avgör? 
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9 Bilagor 

9.1 Intervjufrågor  

 

9.1.1 Lennart Ståhlberg, 09‐09‐22 
Key account manager, STV Video & Data, Solna 

1. Historia/bakgrund om företaget? 

2. Vilka produkter erbjuder ni? 

3. Vilka är de produkter som används inom telemedicin? Vilka komponenter ingår?  Rent 
tekniskt hur fungerar utrustningen? 

4. Vi såg på hemsidan att ni är partners med Tandbergs, förklara gärna er relation. 

5. Hur kom ni i kontakt med Ola Gran? Hur ser samarbetet ut? Det vill säga, hur togs produkten 
fram? 

6. Hur kommer ni i kontakt med sjukhusen? 

7. Konkurrenter? 

8. Hur marknadsför ni nya produkter? Har ni en speciell strategi för marknadsföring mot 
sjukhus? 

9. Hur många sjukhus levererar ni utrustning till? 

10. Hur sköts installering och support? Säljs detta separat eller som ett paketerbjudande?  

11. Hur sköts supporten? Vem står för kostnaden? 

12. Vad finns det för tekniska komplikationer som kan påverka funktionen av video 
konferenserna?  

13. Skulle det hypotetiskt tänkt gå att koppla ihop alla sjukhus i Sverige om alla dessa hade den 
utrustningen som behövs? 

14. Hur fungerar själva sammanlänkningen? Vad krävs? 

15. Om ett sjukhus tackar nej till era produkter, fortsätter ni försäljningsprocessen? 

16. Är det svårt för nya företag att slå sig in på den marknad ni jobbar på? 

17. Ser ni några substitut till de telemedicinska produkterna ni säljer? 

18. Vilka hot upplever ni på marknaden? 

18. Hur ser ni på den telemedicinska framtiden? Tror ni utrustningen kommer utvecklas mycket, 
i sådant fall hur då? 
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9.1.2 Hampus Eklöf, 09‐09‐23 
Överläkare Akademiska sjukhuset, Uppsala 

1. Berätta om ditt arbete vid Akademiska sjukhuset samt dina forskningsprojekt. 

2. Arbetar ni mycket med telemedicinsk utrustning? Vilken slags utrustning. Vilken leverantör? 

3. Hur samarbetar ni med andra svenska sjukhus?  

4. Vilka sjukhus jobbar ni mest med? 

5. Deltar ni i Konsensusnätverket? (Vi förklarar nätverket) 

6. Berätta om en gemensam rond/videokonferens från början till slut.  

7. Ställs det alltid en diagnos innan ronden?  

- Vad är syftet med de gemensamma ronderna? 

8. Anser du att ni har utvecklats som läkare tack vare videokonferenser? 

9. Vad ser du som de främsta fördelarna med användningen? 

10. Vad är nackdelarna med användningen? 

11. Hur ofta deltar du i videokonferenser?  

12. Är det kostnadseffektivt att ha dessa ronder? 

13. Vad är behovet? 

14. Berätta om projekt nattuggla och hur det har utvecklats sen 2005? 

15. Vad tror du kommer hända inom det telemedicinska området i framtiden? 

16. Vad ser du som de största hoten för att kunna utveckla nätverket/teleradiologi samarbeten 
vidare? 

17. Skulle du säga att det finns någon konkurrens på dagens marknad för att bygga upp nätverk? 

18. Kan du tänka dig ett annat tillvägagångssätt för att nå samma fördelar som 
”Konsensusnätverket” ger?  

19. Hur har telemedicin förändrat sjukvården enligt dig? 

20. Hur ser läkare i allmänhet på användningen av telemedicin? Hur har deras uppfattning 
ändrats?  

 

9.1.3 Magnus Nilsson, 09‐09‐28 
Sektionschef övre abdominell kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge 

1. Berätta om ditt arbete? Vad ansvarar du för?  

2. Har ditt sätt att arbeta ändrats i och med användningen av telemedicin (rutiner etc)? 
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3. Har organiseringen och upplägget för läkarna förändrats i och med införandet av telemedicin? 

4. Hur ser samarbetet mellan radiologer och andra avdelningar ut? 

5. Hur går en rond till? Innan användandet av telemedicin och efter införandet av telemedicin? 

6. Vilka sjukhus samarbetar ni med, vilka ingår i Konsensusnätverket? 

7. Vad anser du är de positiva aspekterna av telemedicin / negativa aspekter?? 

8. På vilket sätt kommer vårdköerna förkortas? 

9. Är det kostnadseffektivt att ha dessa telemedicinska ronder? 

10. Vad ser du som de största hoten för att kunna utveckla nätverket/ teleradiologi samarbetet 
vidare? 

11. Kan du tänka dig ett annat tillvägagångssätt för att nå samma fördelar som 
Konsensusnätverket ger? 

12. Hur har telemedicin förändrat sjukvården enligt dig? 

13. Hur ser du på framtiden?  

 

9.1.4 Peter Fehrm, 09‐09‐29 
Överläkare röntgenavdelningen, Danderyds sjukhus Danderyd 

1.     Berätta kort om ditt arbete och dina arbetsuppgifter. 

2.     Hur ser ert samarbete med Australien ut i stora drag?  

3.     När och hur startade samarbetet? 

4.     Vem initierade samarbetet?  

5.     Vem finansierar samarbetet och hur? 

6.     Hur har ert arbete förändrats i och med samarbetet? 

7.     Positiva/negativa sidor med samarbetet? 

8.     Vilka och vems behov anser du att detta samarbete uppfyller?  

9.     Vad är det som effektiviseras av samarbetet? Kostnader? Kvalitet? Vem tror du ”vinner” 
mest på detta i slutändan? 

10. Vad använder ni för utrustning och hur fungerar den tekniskt (i stora drag)? Vem är 
leverantör av utrustningen? 

11. Hur togs idén emot från en början av de parter vars arbetsprocess påverkades? Har 
attityderna förändrats under samarbetets gång? 

12. Vad skulle du säga att ni får ut av detta samarbete som ni inte kan få på något annat sätt? 
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13. Ser du att denna typ av arbetsprocess kommer att användas mer i framtiden?  

 

9.1.5 Ola Gran, 2009‐09‐20 
Metodspecialist, Karolinska universitetssjukhuset Stockholm 

1. Är det landstinget som har finansierat all utrustning? Andra aktörer?  

2. Hur ser beslutsprocessen ut och vem förfogar över resurserna som behövs?  

3. Hur mycket pengar handlar det om, projektpengar, utrustning osv (om du vill/kan svara på 
det)?  

 

9.1.6 Ola Gran, 2009‐10‐09 
Metodspecialist, Karolinska universitetssjukhuset Stockholm 

1. Hur har arbetet för radiologer på de andra sjukhus förändrats? Hur var det förr? 

2. Hur ser processen ut idag? 

3. Sker operationen på sjukhuset eller sker enbart diagnostiseringen på sjukhuset (med hjälp av 
videokonferenser)? 

4. Skickas fortfarande alla patienter inom övre buk till Karolinska universitetssjukhuset för 
operation? 
 

 


