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Abstrakt 

Introduktion: Alla röntgenundersökningar med joniserande strålning ska vara berättigade och 

optimerade. Detta kräver röntgenremisser av god kvalité. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var 

att beskriva faktorer som har påverkan i röntgenremissens berättigandeprocess. Metod: En allmän 

litteraturöversikt baserad på kvantitativa studier som kvalitetsgranskats. Resultat: Resultatet 

presenteras i fem kategorier: berättigade och oberättigade röntgenundersökningar, avsaknad av 

klinisk information, användning av riktlinjer, införande av intervention och röntgenremissens 

utformning. Slutsats: Röntgenremissers kvalité har betydelse i berättigandeprocessen. Antalet 

oberättigade röntgenundersökningar minskar genom ökad kunskap vilket gör utbildning för 

remitterande läkare till en nyckelfaktor. Detta leder till säkrare sjukvård där patienter inte utsätts 

för onödig joniserande strålning. 

 

Nyckelord: röntgenremiss, kvalité, berättigande, radiografi, remittent. 
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Abstract 

Introduction: All x-ray examinations with ionizing radiation must be justified and optimized. 

This requires radiology referral of good quality. Aim: The aim of the study was to describe factors 

that affect the process of justification in radiology referrals. Method: A general literature review 

based on quantitative studies that have been verified based on its credibility. Result: The results 

are presented in five categories: justified and unjustified x-ray examinations, lack of clinical 

information, use of guidelines, introduction of intervention and the design of the radiology 

referral. Conclusion: The quality of the radiology referral has significance in the process of 

justification. Number of unjustified x-ray examinations are reduced through increased knowledge, 

which makes education for referring physicians a keyfactor. This leads to safer healthcare where 

patients are not exposed to unnecessary ionizing radiation.  

 

Keywords: radiology referral, quality, justification, radiography, referring physician.  
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Strålsäkerhetsmyndigheten (2017) meddelade allmänheten att många anmälningar om oplanerade 

händelser där felaktiga remisser har medfört att patienter har genomgått onödiga 

röntgenundersökningar. Meddelandet riktades till berörda yrkesutövare inom radiologi över hela 

Sverige där användning av joniserande strålning förekommer i medicinskt syfte. En 

röntgenundersökning har ett stort värde vid diagnostisering av många olika patologiska 

förhållanden, men bör ske i kontrollerade former med tanke på risk för strålskador. Berglund och 

Jönsson (2007) delade upp strålskador i deterministiska (akuta), stokastiska (slumpmässiga) och 

teratogena skador (skador som påverkar foster). Gemensamt för dessa tre typer är att 

röntgenstrålning skadar cellernas arvsmassa (deoxyribonucleic acid, även kallat DNA). 

Deterministiska strålskador innebär vanligtvis att flertalet celler inom ett visst område dör till följd 

av exponering av röntgenstrålning. Vid lägre exponering klarar cellen vanligtvis av att reparera 

skadorna spontant, men det förekommer att en liten andel inte repareras. Följd av detta kan vara 

stokastiska skador som skulle kunna leda till utveckling av cancerceller istället för friska celler 

(Axelsson, 2008).    

  

Enligt European Federation of Radiographer Societies (2018) ska personal som arbetar med 

medicinsk diagnostik tillämpa rådande riktlinjer. Röntgenpersonal i Sverige följer “As Low As 

Reasonable Achievable” (ALARA), denna riktlinje innebär att stråldosen ska vara så låg som 

möjligt men att röntgenundersökningen ska uppnå en så god kvalitet att den har ett diagnostiskt 

värde (Strauss & Kaste, 2006). Rutiner och riktlinjer kan skilja mellan olika sjukhus eftersom 

varje sjukhus väljer sina egna riktlinjer gällande hur röntgenremisser bör utformas, vilket kan 

resultera i otydlighet för remittenter. Det är beslutat att alla remittenter ska ha tillgång till riktlinjer 

för hur röntgenremisser bör utformas ur ett strålsäkerhetsperspektiv (European Comission, 2014). 

    

För att minimera stråldosen för patienter som exponeras för joniserande strålning ska alla 

röntgenundersökningar vara berättigade. Varje röntgenundersökning bedöms därför individuellt 

och nytta ska alltid överväga eventuell skada som undersökningen medför. För att exponera 

patienten för så låg stråldos som möjligt ska röntgenundersökningen också vara optimerad. Det 

vill säga att röntgenundersökningens exponeringsparametrar anpassas efter den patient som 

röntgas gällande patientens ålder, kroppsstorlek och undersökningsområde (Axelsson 2008; 

Strålsäkerhetsmyndigheten 2017).  

 

En röntgenremiss skrivs av en remitterande läkare och skickas till en röntgenavdelning. 

Röntgenremissen fungerar som ett kommunikationsverktyg mellan remitterande läkare och 
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röntgenavdelningen, därför är det viktigt att den innehåller den information som behövs för att 

prioritera, planera och utföra undersökningen (Afolabi, Fadare & Essien, 2012). Varje 

röntgenundersökning som beställs av remittent granskas och godkänns utifrån röntgenremissen. 

Det är framförallt radiologer som utför detta och de avgör även vilken typ av undersökning som 

ska utföras för att kunna svara på frågeställningen som efterfrågas i röntgenremissen. I samband 

med granskningen bedöms även berättigande och optimering av undersökningen (Axelsson 2008; 

Strålsäkerhetsmyndigheten 2017). Enligt Vetenskapliga rådet för Svensk Förening för 

Röntgensjuksköterskor (2017) ökar röntgensjuksköterskans ansvarsområde gällande hantering och 

prioritering av inkommande röntgenremisser, men även att göra en berättigandebedömning av 

dessa röntgenremisser. Vid konventionella röntgenundersökningar behandlar 

röntgensjuksköterskan remisserna och avgör vilka röntgenbilder som är av intresse för att kunna 

svara på den eventuella frågeställningen. 

 

Enligt Örnberg och Andersson (2012) är det röntgensjuksköterskans ansvar att reducera stråldos 

till patienten genom att endast exponera patienter för optimerad och berättigad strålning. För att 

röntgensjuksköterskan ska lyckas genomföra en berättigad och optimerad röntgenundersökning 

kräver det röntgenremisser av god kvalité. Kvalitéten upprätthålls genom att röntgenremissen 

innehåller den information som krävs för att kunna bedöma huruvida röntgenundersökningen är 

berättigad eller inte. Enligt Pitman (2017) ska en röntgenremiss av god kvalité innehålla: 

patientens identitet (namn, personnummer och kontaktuppgifter), remitterande läkares namn och 

kontaktuppgifter. Dessutom kliniska detaljer om patienten för att röntgenpersonal ska bekräfta 

valet av undersökning och röntgenmodalitet samt för att kunna avgöra om röntgenundersökningen 

är berättigad eller inte. Sammantaget har röntgenremissens kvalité betydelse i 

berättigandeprocessen med syfte att minska onödig exponering för joniserande strålning.  

 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva faktorer som har påverkan i röntgenremissens 

berättigandeprocess.  

 

Metod 

Den här litteraturöversikten har utgått från Fribergs (2017) beskrivning och tillvägagångssätt för 

en litteraturöversikt. Ett problem av intresse identifierades, vetenskapliga artiklar kopplade till 

intresseområdet söktes och de artiklar som ansågs relevanta kvalitetsgranskades och analyserades 

för att sedan sammanställas till en översikt.  

 



7	

	

 

7	

Den inledande artikelsökningen påbörjades med fritextsökningar i databasen PubMed, för att 

sedan övergå i mer specifika söktermer. PubMed valdes som databas då den är specialiserad på 

ämnen inom medicin. PubMed använder sig av förutbestämda söktermer för att åstadkomma ett 

resultat av vetenskapliga artiklar gällande det specifika intresseområdet, så kallade Medical 

Subject Headings (MeSH). Sökning med MeSH-termer resulterade i artiklar gällande 

röntgenremissens kvalité, dock inte originalartiklar. Utifrån dessa artiklar hittades ytterligare 

MeSH-termer och resultatet av sökningarna utvidgades. Slutligen kombinerades MeSH-termer 

med fritextsökningar och dess resultat presenteras i tabell 1. 

 
Tabell 1 – Artikelsökning 
 
PubMed 2019 09 24 

Söknr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

*) 
MSH 

MSH 

MSH 

MSH 

MSH 

MSH 

FT 

FT 

 

 

Söktermer 

Radiography 

Diagnostic imaging 

Referral and Consultation 

Quality of Health Care 

Referral and Consultation/standards 

Diagnostic imaging/standards 

Justification 

Radiology 

1 AND 2 AND 3 AND 7** 

4 AND 5 AND 8** 

5 AND 6 AND 8** 

Antal träffar 

1 079 558 

2 561 618 

71 990 

6 640 468 

3 183 

2 586 395 

12 378 

1 384 819 

5 

53 

18 

Antal valda 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3 

1 

 

*) MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT – fritext sökning 
**) Avgränsningar; fulltext, 10 years, humans. 

Inklusionskriterier de utvalda artiklarna var att de skulle vara originalartiklar som utför någon typ 

av studie kring röntgenremissers kvalité. Remissens kvalité kan undersökas på olika sätt. Därför 

inkluderades två olika typer av studier, experimentella interventionsstudier och icke 

experimentella observationsstudier. Exklusionskriterier var artiklar som var äldre än tio år, som 

inte fanns tillgängliga i fulltext och artiklar med studier som inte utfördes på människor.  

 

De inledande fritextsökningarna var radiographer, radiology request forms, referring physician, 

justification, examinations, conventional radiography, x-ray, referral, referrers, study, quality, 

improve. Dessa fritextsökningarna i olika kombinationer upplevdes inte leda till ett resultat möjligt 

att använda i litteraturöversikten. Därmed valdes många fritextsökningar bort och ersattes istället 

med MeSH-termer. Slutligen valdes fem MeSH-termer och fyra fritextsökningar till 
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litteraturstudiens faktiska artikelsökning. De MeSH-termer som valdes var ”Radiography”, 

”Diagnostic Imaging”, ”Referral and Consultation”, ”Quality of Health Care”, ”Referral and 

Consultation/standards” och “Diagnostic imaging/standards”. Fritextsökningar som valdes var 

justification och radiology. Dessa sökord i olika kombinationer genererade i sju artiklar som 

presenteras i tabell 1. 

Sekundärsökning 

 För att uppnå ett större antal artiklar tillämpades sekundärsökning genom PubMeds funktion 

“Similar Articles”. Ur sökning nummer tio med sökorden Radiography (MeSH), Diagnostic 

Imaging (MeSH), Referral and Consultation (MeSH) och justification (FT) som gav fem träffar, 

varav tre relevanta artiklar valdes ut och där genomfördes denna sökmetod.  

Sekundärsökning 1 genom PubMeds funktion “Similar Articles”. 

Tahvonen et al. (2016) “Justification and active guideline implementation for spine radiography 

referrals in primary care” med avgränsningarna tio år, fulltext och studier gjorda på människor 

genererade denna sökning i 42 träffar, varav dessa två artiklar valdes ut.  

- Tahvonen et al. (2013) “Justification of CT examinations in young adults and children can be 

improved by education, guideline implementation and increased MRI capacity.”  

- Tack, Louagé, Van Muylem, Howarth & Gevenois (2018) “Radiation protection: Factors 

influencing compliance to referral guidelines in minor chest trauma.”  

Sekundärsökning 2 genom PubMeds funktion “Similar Articles”. 

Rawle & Pighills (2018)“Prevalence of unjustified emergency department x-ray examination 

referrals performed in a regional Queensland hospital: A pilot study” med avgränsningarna tio år, 

fulltext och studier gjorda på människor genererade denna sökning i 46 träffar och en artikel 

valdes ut.  

- Bertin, CL., Ponthus, S., Vivekanantham, H., Poletti, PA, Kherad, O., & Rutschmann, OT. 

“Overuse of plain abdominal radiography in emergency departments: a retrospective cohort 

study.”  

 

Artiklarna valdes ur PubMed och kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2017, s. 187) metod för 

granskning av kvantitativa studier. Friberg (2017) nämner flertalet frågor som kan användas för att 

avgöra studiernas kvalité, till exempel: Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så 
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fall? Vad är syftet? Är det klart formulerat? Hur är metoden beskriven? Hur har data analyserats? 

Hur har urvalet gjorts? Vad visade resultatet? 

Utöver Fribergs (2017) metod för kvalitetsgranskning värderades faktorer som deltagarantal och 

forskningsbaserad framställning av problemet. Alla artiklar som kvalitetsgranskades värderades 

som artiklar med hög kvalité och inkluderades i studien. Artiklarnas innehåll presenteras i tabell 

2.  

Tabell 2 – Översikt av de valda artiklarnas innehåll  n = 10 
Titel, 
författare, 
land, år 

 
Problem 

 
Syfte 

 
Metod 

 
Resultat 

 
Kvalite 

Auditing the 
Completeness 
and Legibility 
of 
Computerized 
Radiological 
Request 
Forms. 
 
Al Muallem et 
al.  
Saudiarabien, 
2017 

I Saudiarabien 
skrivs många 
röntgenremisser på 
papper, men i takt 
med att fler delar 
inom sjukvården 
blir mer 
elektroniska önskar 
författarna 
undersöka fördelar 
och nackdelar med 
elektroniska 
röntgenremisser.  

Att granska 
pappersbaserade-
röntgen-remisserna 
var fullständiga 
och att jämföra 
dessa med 
elektroniska 
röntgenremisser-
remisser.  

Studien är en icke 
experimentell 
observationsstudie 
med retrospektiv 
studiedesign. 
Datainsamlingen 
skedde i form av 
att både pappers- 
och elektroniska 
röntgenremisser, 
totalt 456 remisser 
(228 
pappersbaserade 
och 228 
elektroniska) 
valdes 
slumpmässigt ut 
och granskades av 
artikelförfattarna.   

Resultatet visade en tydlig 
skillnad mellan 
pappersbaserade och 
elektroniska 
röntgenremisser, där de 
elektroniska 
röntgenremisserna hade 
högre kvalitet och 
innehöll tillräcklig 
information i större 
utsträckning än 
pappersbaserade 
röntgenremisser 

 
 

Hög 

Overuse of 
plain 
abdominal 
radiography in 
emergency 
departments: a 
retrospective 
cohort study. 
 
Bertin et al.  
Schweiz, 2019 

Många 
konventionella 
bukundersökningar 
ger inte lika bra 
bildmässig 
information som en 
lågdos 
datortomografi ger. 
Personalen på 
akutmottagningen 
önskar göra 
konventionella 
undersökningar 
medan en lågdos 
datortomografi kan 
vara bättre och ge 
mer diagnostisk 
information. 

Att analysera 
indikationerna för 
plain abdominal 
radiography (PAR) 
på två 
akutmottagningar 
samt jämföra 
indikationer med 
internationella 
riktlinjer. 

 

 I den här icke 
experimentella 
observationsstudien 
har 
artikelförfattarna 
granskat 1997 
“PAR”-remisser 
skickats från 
akuten. Dessa har 
granskats gentemot 
de internationella 
riktlinjerna som 
finns. Bedömdes 
röntgenremisserna 
vara berättigade har 
de följt riktlinjerna, 
annars bedömdes de 
som oberättigade. 

 

73,7% av patienterna 
som genomgått PAR 
fick även genomgå 
ytterligare radiologiska 
undersökningar. Enligt 
The French National 
Authority for Health 
(HAS) och The 
American College of 
Radiology (ACR) var 
11,8% av 
röntgenremisserna 
berättigade medan 
46,2% var berättigade 
enligtThe British Royal 
College of Radiologists 
(RCR) och The 
Australian Diagnostic 
Imaging Pathways 
(DIP). 

Hög 
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Critical issues 
in radiology 
requests and 
reports. 
 
De Filippo et 
al.  
Italien, 2011 

 
Beskriver 
arbetsgång, 
arbetsuppgifter och 
brister gällande 
röntgenremisser, 
både från 
remitterande läkare 
och 
röntgenpersonals 
perspektiv.  

 
Syftet med studien 
var att utvärdera 
röntgenremisser för 
att undersöka om 
det fanns 
återkommande fel 
och brister, detta 
för att minska 
antalet oberättigade 
undersökningar. 

 
I den här icke 
experimentella 
observationsstudie 
valdes 500 
röntgenremisser 
slumpmässigt ut att 
användas i studien. 

För att samla in 
data retrospektivt 
användes 
radiological 
information 
system (RIS) och 
picture archiving 
and 
communication 
system (PACS) 
och därefter 
värderades 
remisser och 
röntgensvar av två 
erfarna radiologer 
(åtta och tio års 
erfarenhet).  

 
Av resultatet framkom att 
27,6% av de 500 
röntgenundersökningarna 
är oberättigade och att 
22% saknar 
frågeställning. 

 

 
Hög 

      
Radiologist ’s 
responses to 
inadequate 
referrals. 
 
Lysdahl et al.  
Norge, 2010 

Korrekt användning 
av röntgen minskar 
risker kopplade till 
röntgenundersökning
ar, däribland 
okontrollerad 
exponering för 
joniserande 
strålning. Trots detta 
inkommer felaktiga 
och bristfälliga 
röntgenremisser till 
röntgenavdelningen. 

Att undersöka vad 
radiologer i Norge 
anser om 
problemet med 
bristfälliga 
röntgenremisser. 

Till den här icke 
experimentella 
observationsstudie
n skickades en 
enkät ut till 
yrkesverksamma 
medlemmar i 
NMA (Norwegian 
Medical 
Association) med 
titel radiolog eller 
snart färdig 
radiolog och 69% 
av dessa valde att 
delta i studien. 
Radiologerna fick 
gradera 
förekomsten av 
handlingar som 
krävdes till följd 
av bristfälliga 
röntgenremisser. 

95% (344/361) av de 
svarande uppgav att de 
dagligen eller varje 
vecka arbetar med 
bristfälliga 
röntgenremisser, dock 
krävs olika typer av 
handlingar vid olika 
typer av brister. 
Vanligast är kontakt 
med remittent i syfte att 
ta reda på frågeställning 
och därmed anledning 
till önskad undersökning 
samt kontrollera 
provsvar och oklar 
information från 
journalen. 

Hög 

 
Appropriaten
ess of 
referrals to a 
tertiary 
referral 
centre for 
bone mineral 
density 
testing. 

 
Fler patienter med 
misstänkt 
osteoporos 
remitteras för att 
göra 
bentäthetsmätning 
(DXA-
undersökning i 
denna artikel). 

 
Att bedöma 
förekomsten av 
röntgenremisser för 
oberättigade 
bentäthetsmätninga
r. 

 
Icke experimentell 
observationsstudie 
där 2025 DXA-
remisser 
kontrollerades om 
röntgenundersökni
ng var berättigad 
med hjälp av 
International 

En tredjedel av de 
granskade remisserna 
ansågs oberättigade eller 
saknade relevant klinisk 
information. Av resultatet 
framkom även att av de 
remisser som ansågs 

Hög 
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Mohammad 
et al.  
Irland, 2013 

Flertalet remisser 
saknar tillräcklig 
information om 
patienten. 

Society for 
clinical 
Densitometry 
(ISCD)-kriterier. 

oberättigade utgjorde 
yngre kvinnor majoritet. 

 
Prevalence of 
unjustified 
emergency 
department 
x-ray 
examination 
referrals 
performed in 
a regional 
Queensland 
hospital: A 
pilot study.  
 
Rawle & 
Pighills.  
Australien, 
2018. 

 
Flertalet 
vetenskapliga 
studier vittnar om 
att alla 
röntgenundersökni
ngar som utförs 
inte är berättigade. 
Olika studier 
menar att det är 
alltifrån 30% till 
77% av 
undersökningarna 
som inte är 
oberättigade. 

 
Att ta reda på hur 
många akuta 
röntgenundersökni
ngar som 
genomförs trots att 
de är oberättigade. 

 
Studien är en 
experimentell 
observationsstudie 
där röntgenremisser 
från en 
akutavdelning 
granskades. Data 
samlades in 
gällande 
röntgenremiss och 
röntgenundersöknin
g och genom 
riktlinjerna 
”Government of 
Western Australia's 
diagnostic imaging 
pathways” 
avgjordes vilka 
röntgenundersöknin
gar som var 
berättigade och 
vilka som inte var 
det.  

 
 

Vid första granskningen 
ansågs 75,3% av alla 
röntgenundersökningar 
gjorda under 
tidsperioden då studien 
genomfördes 
oberättigade. När det 
sedan togs hänsyn till 
kliniska detaljer från 
patientens journal 
gällande 
sjukdomsbakgrund 
beslutades det att 
minska denna siffra till 
49,2%. 

 
Hög 

 
Radiation 
protection: 
Factors 
influencing 
compliance to 
referral 
guidelines in 
minor chest 
trauma. 
 
Tack et al.  
Belgien, 2018 

 
Enligt riktlinjer inom 
europeiska unionen 
(EU) krävs kriterier 
och riktlinjer för hur 
joniserande 
strålning, och dess 
stråldoser, får 
förekomma i 
medicinskt syfte 
tillgängligt för 
remittenter. 
Författarna har en 
hypotes gällande att 
remittenter inte tar 
del av denna 
information och att 
det i sin tur kan vara 
en orsak till att 
bristfälliga 
röntgenremisser 
skrivs. 

  
Att undersöka om 
riktlinjerna för hur 
en röntgenremiss ska 
skrivas efterföljs. 

 
Den här icke 
experimentella 
observationsstudien 
genomförs genom 
att data samlas in 
gällande stråldoser 
vid röntgen av 
revben efter ett 
mindre 
thoraxtrauma. 
Därefter 
undersöktes om 
remittenter förhåller 
sig till de riktlinjer 
som finns vid ett 
mindre 
thoraxtrauma. 

Ca 89% av remittenterna 
var inte medvetna om de 
riktlinjer som finns att 
tillgå. Av resultatet 
framkom även att röntgen 
av revben ger 38 gånger 
så hög stråldos som 
lungröntgen ger. Efter den 
här studien ändrades 11% 
av remittenternas val av 
önskad 
undersökningsmetod, till 
följd av ökad kunskap 
gällande rådande 
riktlinjer. 

Hög 

Justification of 
CT 
examinations 
in young adults 
and children 
can be 
improved by 
education, 
guideline 

 
Datortomografi-
undersökningar ökar 
och strålning på 
unga patienter utgör 
större risker än på 
vuxna patienter. 
 

 
Att undersöka om 
berättigandet av 
datortomografi-
undersökningar 
utförda på unga 
patienter kan 
förbättras genom 
interventioner och 
om dessa har effekt 

Den här 
experimentella 
interventionsstudien 
genomfördes genom 
utbildning kring 
riktlinjer gällande 
röntgenremissers 
utformning. Data i 
form av 

 
Andelen berättigade 
datortomografi-
undersökningar ökade 
från 71% (2005) till 87% 
(2009). Gällande de flesta 
av de oberättigade 
datortomografiundersökni
ngarna, skulle 
magnetresonanstomografi 

 
Hög 
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implementatio
n and 
increased MRI 
capacity. 
 

Tahvonen et al. 
Finland, 2013. 

på det totala antalet 
utförda 
datortomografi-
undersökningar. 

röntgenremisser 
samlades in och 
granskades av två 
radiologer. 
Radiologerna hade 
olika lång 
erfarenhet, dock 
minst 20 år. 
Radiologerna 
använde sig av EU 
kommissionens 
riktlinjer (2014) för 
att bedöma om 
röntgen-
undersökningarna 
var berättigade eller 
inte. 

kunna ha utförts i stället. 
Det totala antalet 
datortomografi-
undersökningar som 
genomfördes på unga 
patienter minskade med 
7% efter interventionen. 

Justification 
and active 
guideline 
implementatio
n for spine 
radiography 
referrals in 
primary care. 
 

Tahvonen et. 
al. 
Finland, 2016. 

 

 
Många patienter 
söker vård för 
ospecifik smärta i 
ryggen och lämplig 
bilddiagnostik är en 
viktig del vid 
diagnosticering. 
Ospecifik smärta i 
ryggen är svårt att 
utreda vilket bidrar 
till oberättigade 
röntgenundersökning
ar. 

 
Att identifiera 
effekten av att införa 
riktlinjer för 
röntgenremisser 
avsedda för röntgen 
av de olika delarna 
av ryggen. 

Studien är en 
experimentell 
interventionsstudie 
som genomfördes 
under tre år. Ca 50 
röntgen-
undersökningar av 
cervical-, thoracal- 
och lumbalryggen 
från varje år studien 
pågick granskades 
av två radiologer 
som bedömde om 
röntgenremisserna 
var berättigade eller 
inte. 

 
Antalet 
röntgenundersökningar 
gällande ryggen (cervical, 
thoracal och lumbal) 
minskade tydligt i antal 
från studiens start år 2010 
till studiens slut år 2012. 
Mellan år 2010 och 2011 
visades ingen skillnad i 
antalet, men mellan 2010 
och 2012 minskade 
andelen 
röntgenundersökningar 
med 48%. 

 
Hög 

Improvement 
of radiology 
requisition. 
 

Troude et al. 
Frankrike, 
2014. 

 
Bristfälliga och 
felaktiga 
röntgenremisser har 
upplevts av 
röntgenpersonal, 
vilket kan påverka 
arbetsflödet på 
röntgenavdelningen. 
 

 
Att värdera vilken 
påverkan 
standardisering och 
införande av 
elektroniska remisser 
har gällande 
röntgenremissers 
kvalité. 

 
Den här 
experimentella 
interventionsstudien 
genomfördes genom 
att radiologer och 
radiografer 
tillverkade en mall 
för hur 
röntgenremisser bör 
utformas. Mallen 
användes under två 
månader och efter 
detta utvärderades 
vilken inverkan 
införandet av 
mallen hade haft. 

 
Resultatet visade en 
drastisk förbättring av 
röntgenremissernas 
kvalitet efter införandet 
av riktlinjer i form av 
mall för utformning av 
röntgenremisser. Det 
upptäcktes en kraftig 
minskning från 27% till 
1% av andelen 
röntgenremisser som 
saknade information 
gällande vilken kroppsdel 
som önskas undersökas. 
Dessutom minskade även 
väntetiden för 
datortomografi-
undersökningar från fem 
dagar till tre dagar.  

 
Hög 
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Efter litteratursökningen analyserades insamlad data enligt Fribergs (2017) trestegsmetod för 

analys av insamlad data. I den här litteraturöversikten inkluderades tio artiklar. Dessa lästes av 

båda författarna för att få en helhetsbild av studiernas resultat för att därefter kvalitetsgranskas. I 

steg två sammanställdes huvudfynden i en översiktstabell (tabell 2). Därefter diskuterades likheter 

och olikheter i studiernas resultat mellan författarna och steg tre påbörjades. Trots att artiklarna 

beskriver olika huvudfynd kunde de placeras i fem olika kategorier (tabell 3). En del artiklar var 

möjliga att placera i flera kategorier. 

 

Resultat 

Tabell 3 – Kategorisering av inkluderade artiklar 

 

Författare (år) 

Berättigade och 
oberättigade 

röntgen-
undersökningar 

 
Avsaknad av 

klinisk 
information 

 
Användning av 

riktlinjer 

 
Införande av 
intervention 

 
Röntgenremissens 

utformning 

Al Muallem et al. (2017)  x   x 
Bertin et al. (2019) x  x   

De Filippo et al. (2011) x x   x 
Lysdahl et al. (2010)  x    

Mohammad et al. (2013) x x x   
Rawle & Pighills (2018) x x x   

Tack et al. (2018)   x   
Tahvonen et al. (2013) x   x  
Tahvonen et al. (2016) x   x  

Troude et al. (2017)  x  x x 
 

 

Tabell 4 – Berättigade och oberättigade röntgenundersökningar 

Författare (år) 
Antal undersökta 
remisser Berättigade Oberättigade Kommentar* 

Bertin et al.  

(2019) 

1997st (100%) 

 

 

  1997st (100%) 

240st (12%) 

 

 

   919st (46%) 

1757st (88%) 

 

 

   1078 (54%) 

Enligt franska och 

amerikanska riktlinjer. 

 

Enligt Brittiska och 

australiensiska riktlinjer. 

De Filippo et al. (2011) 500st (100%) 360st (72%) 140st (28%)  

Mohammad et al. (2013) 2025st (100%) 1347st (66,5%) 678st (33,5%)  

Rawle & Pighills (2018) 186st (100%) 95st (51%) 91st (49%)  
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Tahvonen et al. (2013) 200st (100%) 

177st (100%) 

141st (70,5%) 

154st (87%) 

59st (29,5%) 

23st (13%) 

År 2005 

År 2009 

Tahvonen et al. (2016) 150st (100%) 

148st (100%) 

51st (34%) 

72st (49%) 

99st (66%) 

76st (51%) 

År 2010 

År 2012 

*) I fält med två olika årtal så är det tidiga året från första granskningen och det senare året efter då en 

intervention av något slag har utförts.  
 

Berättigade och oberättigade röntgenundersökningar 

Sju av studierna har undersökt huruvida röntgenremisser är berättigade eller ej. Tabell 4 visar de 

olika studiernas resultat gällande andelen berättigade och oberättigade röntgenundersökningar som 

efterfrågas i röntgenremisser. Sex studier beskrev problem i oberättigade röntgenundersökningar 

(Bertin et al., 2019; De Filippo et al., 2011; Mohammad, Aamir, Coughlan, Carey, och Mooney, 

2013; Rawle & Pighills, 2018; Tahvonen et al., 2013; Tahvonen et al., 2016). Rawle och Pighills 

(2018) redovisade att vid en första analys av röntgenremisserna, upplevdes 75,3% vara 

oberättigade utifrån remisstexterna. När hänsyn togs till ytterligare faktorer som kliniska detaljer i 

patientens journal gällande sjukdomshistoria beslutades att minska denna siffra till 49%.  

 

De Filippo et al. (2011) skrev att 28% av de granskade röntgenremisserna inte uppfyller kriterier 

för rådande nationella riktlinjer gällande röntgenremissers utformning, dessa anses då som 

oberättigade. Ungefär hälften av dessa remisser saknade giltiga skäl för den önskade 

röntgenundersökningen. Vidare skiljer De Filippo et al. (2011) på röntgenremisserna skrivna av 

sjukhusets läkare och läkare utanför sjukhuset. Av sjukhusläkarna ansågs 18% av de önskade 

röntgenundersökningar var oberättigade medan bland övriga läkare var andelen 48,4% 

oberättigade röntgenundersökningar. Enligt studier av Bertin et al. (2019), Tack et al. (2018) och 

Tahvonen et al. (2016) utsattes kvinnor för oberättigade röntgenundersökningar i större 

utsträckning än män.  

 

Avsaknad av klinisk information 

Sex av studierna (Al Mullaem, Al Dogether, Househ, & Saddik, 2017; De Filippo et al., 2011; 

Lysdahl, Hofmann och Espeland, 2010; Mohammad et al., 2013; Rawle och Pighills, 2018; 

Troude et al., 2017) beskrev problem med avsaknad av relevant klinisk information för aktuell 

röntgenundersökning. Studierna beskrev avsaknad av klinisk information, vilken typ av 

information som saknades skiljer dock studierna åt. Rubrikerna nedan är återkommande brister i 

flertalet studier. 
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Rawle & Pighills (2018) skrev i sin studie att anamnes gällande patientens medicinska 

sjukdomshistoria saknades i de flesta av röntgenremisserna som granskades. Detta kan göra det 

svårt för röntgenpersonal att avgöra om röntgenundersökningen är berättigad eller inte. I denna 

studie fick författarna tillgång till patienternas journaler och kunde ta del av anamnesen vilket 

gjorde att det blev lättare att avgöra om röntgenundersökningen var berättigad. Mohammad et al. 

(2013) beskrev avsaknad av anamnes och De Filippo et al. (2011) kom fram till att 40% av de 

granskade röntgenremisserna var ofullständiga och saknade bland annat anamnes. Utöver 

avsaknad av provsvar nämnde Lysdahl et al. (2010) ett problem i att röntgenpersonal 

återkommande behöver kontakta remittent dagligen eller varje vecka efter avsaknad av klinisk 

information i röntgenremissen. 

 

 I studierna av Mohammad et al. (2013) och De Filippo et al. (2011) omnämndes avsaknad av 

frågeställning i röntgenremisserna. En återkommande frågeställning var dock: “annat”.  

Mohammad et al. (2013) skrev dessutom att en uppenbar indikation för röntgenundersökningen 

saknades. Avsaknad av kontaktuppgifter till remittent förekom i två av studierna, Troude et al. 

(2014) och De Filippo et al. (2011). Även patientens identitet och kontaktuppgifter kunde saknas 

(De Filippo et al., 2011). Lysdahl et al. (2010) och Troude et al. (2014) beskrev i sina studier att 

provsvar som var av intresse för önskad röntgenundersökning saknades. Troude et al. (2014) 

specificerade provsvaren till att det var blodprov gällande njurfunktion som saknades.  

 

Tre av studierna beskrev övrig klinisk information som saknades. Dock förekom dessa faktorer 

enbart i en av de analyserade studierna, jämfört med tidigare nämnda faktorer som förekom i minst 

två studier. Medicinska förkortningar (även om dessa användes rutinmässigt) som kan vara svåra 

att förstå och avsaknad av tidigare röntgenundersökningar beskrevs av De Filippo et al. (2011). 

Troude et al. (2014) menade att avsaknad av vilken kroppsdel som skulle undersökas och 

avsaknad av datum när röntgenremissen skrevs saknades. Enligt Al Muallem et al. (2017) förekom 

problem gällande i princip att i alla handskrivna röntgenremisser förekom minst ett fel. Fel som 

hade med förståelse, läsbarhet och oklar klinisk information att göra. 

Användning av riktlinjer 

Bertin et al. (2019), Mohammad et al. (2013), Rawle och Pighills (2018) och Tack et al. (2018) 

undersökte antalet berättigade och oberättigade undersökningar utifrån olika riktlinjer. Studierna 

genomfördes i olika länder och i olika omfattning, vilket gör att olika riktlinjer har använts och 

därav blev resultatet olika. Studien av Bertin et. al. (2019) genomfördes i Schweiz, men använde 

riktlinjer från Frankrike (HAS, 2017), USA (ACR, 2017), Storbritannien (RCR, 2017) och 
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Australien (DIP, 2017) för att granska röntgenremisserna i studien. Enligt tabell 4 bedömde de 

franska och amerikanska riktlinjerna 88% av röntgenremisserna som oberättigade medan de 

brittiska och australiensiska riktlinjerna bedömde 54% som oberättigade röntgenundersökningar. 

Samma röntgenremisser granskades utifrån olika riktlinjer gav alltså olika resultat gällande 

andelen berättigade och oberättigade röntgenundersökningar.  

Mohammad et al. (2013) genomförde en studie på Irland som utgick från de amerikanska 

riktlinjerna från International Society for Clinical Densitometry (2007). Rawle & Pighills (2018) 

använde samma australiensiska riktlinjer(DIP) som Bertin et. al. (2019) i studien som utfördes i 

Australien. Tack et al. (2018) undersökte huruvida remittenter utgick från de riktlinjer som fanns 

att tillgå vid utformning av röntgenremisser och fann detta mycket bristfälligt. Endast 11% av 

remittenterna kände till riktlinjerna, efter utbildning ändrade 11% av dessa önskad undersökning 

till en mer lämpad undersökning, vilket ledde till ökad andel berättigade röntgenundersökningar. 

Införande av intervention 

Tre av studierna genomförde någon typ av intervention i syfte att förbättra röntgenremissers 

kvalité som väntades minska antalet oberättigade röntgenundersökningar. Tahvonen et. al. (2013) 

genomförde en utbildning för sjukhusets personal vid fyra tillfällen. Utbildningen innefattade 

information gällande risker med joniserande strålning, berättigandeprocessen, indikationer för 

olika röntgenundersökningar och hur röntgenundersökningar går till. Efter utbildningen erhöll 

remittenter utskriven information som guide i fortsatt remisskrivning. Denna guide innehöll 

stråldoser vid olika röntgenundersökningar och frågor att ta ställning till vid varje enskild remiss. 

Dessa frågor var till exempel: Är röntgenundersökning aktuell? Efterfrågas rätt 

röntgenundersökning? Är röntgenundersökningen anpassad efter den specifika patienten? 

Interventionen ledde till att antalet oberättigade röntgenundersökningar minskade från 29,5% till 

13% under de fyra år studien pågick. Tahvonen (2013) studerade även om de 

röntgenundersökningar som utförts med joniserande strålning hade gått att genomföra med någon 

annan modalitet. Efter intervention visade det sig i de allra flesta fall av oberättigade 

röntgenundersökningar hade magnetresonanstomografi (MR), som inte kräver joniserande 

strålning, varit möjlig att använda istället. 

År 2016 gjorde Tahvonen et al. en uppföljande studie på samma sjukhus, men med uppdaterade 

riktlinjer inriktade mot röntgenundersökningar av ryggen. De uppdaterade riktlinjerna skickades ut 

till sjukhusets personal via email tillsammans med ytterligare information kring studien samt dess 

syfte, de skadliga effekterna joniserande strålning har och information gällande 

berättigandeprocessen. Även vid denna studie hölls utbildningar kring joniserande strålning och 
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dess risker och följder, berättigandeprocessen och specifika indikationer för 

röntgenundersökningar av ryggen. Den här interventionen resulterade i en minskning av antalet 

utförda röntgenundersökningar av ryggen med 48%. Antalet inställda röntgenundersökningar till 

följd av felaktig röntgenremiss minskade med 18% under de två år studien pågick.  

Troude et al. (2014) genomförde en intervention där röntgenremissers utformning standardiserades 

och blev elektroniska. Den standardiserade röntgenremissen innehöll obligatoriska fält att fylla i. 

Till exempel gällande datum då röntgenremissen skrevs, remitterande avdelning, kontaktuppgifter 

till remittent, patientens personuppgifter, kroppsdel som önskas undersökas, patientens anamnes 

och vilket syfte röntgenundersökningen har. Resultatet visade en drastisk förbättring av 

röntgenremissernas kvalité efter intervention där avsaknad av klinisk information helt upphörde, 

berörd personal upplevde bättre vård av patienterna och att väntetider förkortades. 

Röntgenremissens utformning 

Tre av studierna visade att röntgenremissens utformning har betydelse för röntgenremissens 

kvalité, det vill säga antingen handskriven eller elektroniskt skriven och inskickad till 

röntgenavdelningen. Enligt Al Muallem et al (2017) förekom en skillnad mellan dessa. Den 

elektroniska röntgenremissen har obligatoriska fält som måste fyllas i för att röntgenremissen ska 

kunna skickas, leder det till att röntgenremissen innehåller det den måste för att en utförlig 

röntgenundersökning ska kunna utföras. I studien Al Muallem et al. (2017) utförde var det 36,4% 

av röntgenremisserna som skrevs för hand på papper ofullständiga på grund av bristande 

information, läsbarhet, innehållande av fel eller oklara på något sätt. I jämförelse med de 

elektroniska röntgenremisserna var det inga röntgenremisser som var ofullständiga. 

Att utforma ett formulär som remittenter använder sig av för att skriva sina röntgenremisser gör att 

det inte blir någon information som faller bort hävdade Troude et al. (2014). Information som 

kunde saknas var remitterande läkares namn och telefonnummer, födelsedatum på patienten, 

kroppsdel som önskades undersökas, anamnes, frågeställning med mera. Standardisering gav en 

förbättring av den information som önskades i röntgenremisserna. Gällande att den specifika 

kroppsdelen som önskas undersökas saknades i röntgenremisser minskade andelen 

röntgenremisser som saknade denna information från 27% till 1% genom standardisering. 

Förutom att röntgenremisserna standardiserades infördes att alla röntgenremisser skulle bli 

elektroniska, vilket bidrog till att det blev en tydlig förbättring av kvaliteten på röntgenremisserna. 

De Filippo et al. (2011) redovisar att handskrivna röntgenremisser som inkom till 

röntgenavdelningen var svårare att utläsa. Detta lede till svårigheter att utföra en korrekt 
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bedömning av vad som efterfrågades på grund av den bristande läsbarheten. Enligt Al Mullaem et 

al. (2017) existerade problemet med ofullständiga röntgenremisser enbart vid pappersremisser. 

Artikelförfattarna menade att en stor del av de pappersbaserade röntgenremisserna var svåra att 

förstå, detta gällde både fullständiga och ofullständiga röntgenremisser. Vid 44% av de 

fullständiga pappersbaserade röntgenremisserna upplevdes problem med oklart innehåll och av 

dessa var det endast 1% som gick att utläsa all relevant information av. Av de ofullständiga 

röntgenremisserna ansågs inga vara tillräckligt tydliga för att all information i röntgenremisserna 

vara möjlig att utläsa och förstå. Däremot framkom att problem med ofullständiga röntgenremisser 

inte förekom alls vid de elektroniska röntgenremisserna, detta beroende på dess utformning. De 

elektroniska röntgenremisserna är utformade så att alla fält måste vara ifyllda innan 

röntgenremissen skickas iväg till röntgenavdelningen. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt genomfördes enligt Fribergs (2017) metod för hur en allmän 

litteraturöversikt ska utformas. Metoden valdes för att på ett strukturerat sätt kunna skapa en 

beskrivande översikt över befintlig forskning gällande röntgenremissers kvalité. En styrka med 

metoden är att både kvantitativa och kvalitativa studier är tillåtna, dock inkluderades endast 

kvantitativa studier eftersom de upplevdes svara på litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2017). 

Av träffarna i den inledande artikelsökningen passade ett fåtal artiklar in i den här 

litteraturstudiens syfte. Detta berodde på att många studier berör ämnet gällande röntgenremissens 

kvalité utan att vara originalstudier. För att utvidga antalet artiklar till resultatet genomfördes 

sekundärsökningar. Enligt Friberg (2017) bör denna procedur göras vid all typ av 

informationssökning då det är ett mycket effektivt sätt att utvidga sökningen och stärka 

litteraturöversiktens trovärdighet. Artikelsökningen tog dock längre tid än beräknat på grund av 

svårigheter att hitta MeSH-termer. Resultatet kan ha påverkats eftersom mycket arbete lades på 

artikelsökning som egentligen var planerad att ägnas åt andra delar i studien. Kvalitetsgranskning 

av de valda artiklarna gjordes enligt Fribergs (Bilaga 3, 2017) metod för granskning av 

kvantitativa studier. Friberg (2017) hade en lista med frågor som kunde användas för att avgöra 

studiernas kvalitet. Även faktorer som deltagarantal och forskningsbaserad framställning av 

problemet värderades av författarna vid val av artiklar. 

Artiklarna kvalitetsgranskades av båda författarna och det upptäcktes att alla studier som svarade 

på litteraturstudiens syfte värderades som högkvalitativa studier. Kvaliteten avgjordes genom att 

alla inkluderade frågor utifrån Friberg (2017) gick att besvara på ett välformulerat och trovärdigt 
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sätt. En förklaring gällande varför alla studier ansågs ha hög kvalitet kan höra ihop med de valda 

sökorden. Vid första sökningarna med enbart fritextsökningar förekom endast artiklar som 

sammanställde tidigare forskning, inga originalartiklar hittades. Dock förändrades detta i samband 

med byte från fritextsökningar till MeSH-termer då övervägande del av träffarna istället var 

originalartiklar som var relevanta för studiens syfte. Dessutom gav kvalitetsgranskningen svar på 

alla relevanta artiklars även var trovärdiga och av hög kvalité. Detta anser författarna stärker 

litteraturöversiktens trovärdighet. 

Både experimentella interventionsstudier och icke experimentella observationsstudier 

inkluderades i litteraturstudien. I jämförelse med den här litteraturstudien hade en mer djupgående 

studie med syfte att förändra utfallet och/eller införa nya riktlinjer eventuellt använt andra 

inklusions- och exklusionskriterier. Vid en eventuell uppföljande studie skulle artikelsökningen 

kunna innebära att studierna i artiklarna genomförts på liknande sätt, till exempel att enbart 

inkludera interventionsstudier eller studier som undersöker avsaknad av klinisk information. Detta 

hade lett till en studie av högre trovärdighet och med ett generaliserbart resultat. 

Författarnas bristande erfarenhet gällande artikelsökning och avgränsningar kan också påverka 

studiens resultat. Metoden kräver att avgränsningar genomförs, men detta kan också leda till att 

betydelsefull forskning filtreras bort (Friberg 2017). Studien har granskats av både handledare och 

kurskamrater och feedback har mottagits med jämna mellanrum i samband med seminarium, detta 

har varit till stor hjälp för sammanställningen av arbetet. Detta stärker studiens trovärdighet 

(Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga befintlig forskning gällande röntgenremissers 

kvalité samt att undersöka faktorer som påverkar berättigandeprocessen. Ett huvudfynd som 

framkommer av resultatet är att problem gällande oberättigade röntgenundersökningar finns i alla 

länder där studier som inkluderats i den här litteraturstudien gjorts (Saudiarabien, Schweiz, Italien, 

Norge, Irland, Australien, Belgien, Finland och Frankrike). Vidare beskrivs orsaker till detta i 

form av bristande klinisk information i olika former samt hur berättigandeprocessen utförs i 

förhållande till rådande riktlinjer. Av resultatet framkommer även att interventioner i form av 

utbildning samt följsamhet gällande riktlinjer bidrog till lösning av problemet.  

Oberättigade röntgenundersökningar är ett tydligt problem som framkommer av resultatet. 

Omfattningen av problemet skiljer sig kraftigt, från 13% till 88%. Det beror på bland annat de 

inkluderade studiernas utformning, omfattning, fokusområde, riktlinjer och vart i världen de är 
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genomförda. För att göra en berättigandebedömning utifrån röntgenremissen krävs att 

röntgenremissen består av relevant klinisk information gällande patienten och dess 

sjukdomsbakgrund. Av resultatet framkommer att avsaknad av klinisk information är ett 

återkommande problem gällande röntgenremisser i sex av studierna. Detta leder till svårigheter att 

utföra berättigande bedömningen och kan leda till att röntgenremisser bedöms felaktigt, men hade 

kunnat undvikas av utförligt skrivna röntgenremisser som innehåller relevant klinisk information 

(Triantopoulou et al, 2005). 

Olika riktlinjer gällande berättigandeprocessen från olika länder (HAS, ACR, RCR och DIP) gav 

upphov till olika resultat gällande andelen berättigade och oberättigade undersökningar. Resultatet 

visar även att granskning av oberättigade och berättigade röntgenundersökningar utifrån olika 

riktlinjer ger olika resultat trots att samma röntgenremisser granskats. 

I resultatet framkommer att flertalet faktorer beror på bristande kunskap gällande radiologi och 

följder av bristfälliga röntgenremisser hos remittenter (Carpeggiani, Picano, Kraft, Caramella & 

Semelka, 2012). Merzenich et al (2012) skickade ut frågeformulär till remitterande läkare från 

olika avdelningar, där frågor om stråldoser för olika röntgenundersökningarna besvarades. Den här 

studien visade okunskap gällande stråldoser för olika röntgenundersökningar då totalt 32,5% 

svarade rätt stråldos. Resultatet i den här litteraturöversikten visar att genom ökad kunskap för 

remittenter, i form av till exempel genomförda interventioner, minskade antalet oberättigade 

röntgenundersökningar (tabell 4). 

Kunskapen hos röntgenpersonal angående stråldoser är bristfällig. Däremot gällande lagar och 

riktlinjer kring berättigande av medicinska exponeringar, anses kunskapen tillräcklig. Detta skulle 

kunna vara en följd av digitalisering inom sjukvården, framförallt röntgen. Digitaliseringen leder 

till att pappersbaserade röntgenremisser blir elektroniska och röntgenundersökningar blir mer och 

mer automatiserade. Digitaliseringen har övervägande positiva följder som beskrivs i den här 

litteraturstudiens resultat men kan också ha fört med sig försämrad kunskap hos röntgenpersonal 

gällande exponeringsparametrar (Koutalonis & Horrocks, 2011).   

Kruse, Lehto, Riklund, Tegner & Engström (2016) skriver att nyutexaminerade läkare som skriver 

röntgenremisser beskriver att de arbetar i en krävande arbetsmiljö där de känner sig granskade och 

att de inte får tillräckligt med återkoppling om de skrivna röntgenremisserna från röntgenpersonal. 

Även att de har bristfällig kunskap från läkarutbildningen gällande radiologiska undersökningar. 

Däremot skulle läkarna uppskatta en dialog och få återkoppling från röntgenpersonal gällande 

röntgenremisser.  
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Detta styr resonemanget åt att det är möjligt att bristande kunskap avdelningar emellan är ett 

problem i alla länder vars studier är inkluderade i den här litteraturstudien. Interventioner i form av 

utbildning ökar kunskapen och antalet oberättigade röntgenundersökningar minskar. Att utföra 

större studier där interventioner genomförs på flera sjukhus i olika länder kan även detta ha positiv 

inverkan gällande antalet oberättigade röntgenundersökningar (Bussiéres, Sales, Rsamsay, Hilles 

& Grimshaw, 2014). Enligt Kruse et al. (2016) kan interventioner vara en avancerad utbildning, 

eventuellt redan i läkarutbildningen, om hur röntgenremisser bör skrivas och hur de kommunicerar 

med röntgenavdelningen för att undvika förekomsten av bristfälliga röntgenremisser. 

Slutsats  

Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns problem i röntgenremissers kvalité som har 

betydelse för berättigandeprocessen. Resultatet visar att antalet oberättigade 

röntgenundersökningar minskar genom ökad kunskap vilket gör utbildning för remitterande läkare 

till en nyckelfaktor. Utbildningen kan ske redan i läkarutbildningen eller på arbetsplatsen, det 

viktiga är att den sker. Utbildning behöver även fortsätta löpande genom arbetslivet genom 

repetition och återkommande utbildning som förespråkar följsamhet gällande eventuellt 

uppdaterade riktlinjer.  

Minskat antal oberättigade röntgenundersökningar leder till en säkrare vård där patienter inte 

utsätts för onödig joniserande strålning. För röntgenpersonal blir arbetsmiljön bättre och ger bättre 

förutsättningar att fokusera på att planera en berättigad och optimerad röntgenundersökning utifrån 

röntgenremissen.  

Vidare forskning gällande faktorer som påverkar röntgenremissens kvalité bör genomföras då det 

finns ett tydligt problem i att utforma röntgenremisser. Eventuellt att samma studie utförs på flera 

olika sjukhus för att identifiera återkommande brister som kräver åtgärd. Efter den genomförda 

studien kan standardisering och riktlinjer gällande röntgenremissers utformning skapas, som är 

mer anpassade efter vilka brister som har påverkan på röntgenremissens kvalité. Dessa riktlinjer 

skulle därefter kunna användas på flera sjukhus, eventuellt även i fler länder där det anses vara 

liknande brister gällande röntgenremissers kvalité.  
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