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SAMMANFATTNÍNG 
 
Landstinget i Värmland använder huvudsakligen direktdigital röntgenutrustning. Vid 
användning av direktdigital röntgenutrustning sparas mycket data som kan användas för 
utvärdering av utrustning med mera. För att ta vara på denna information behövs ett nytt 
system införas som sköter datainsamlingen och presentationen. Det här examensarbetet 
presenterar hur data skickas med stöd av DICOM-protokollet och jämför några olika 
mjukvaror som kan ta till vara på informationen. Även vad och hur den befintliga 
röntgenutrustningen skickar gås igenom. Avslutningsvis presenteras möjligheter och 
begränsningar med att införa ett datainsamlingssystem och ett förslag på hur 
Landstinget i Värmland rekommenderas att gå vidare. 
 

 
 
 
 
 

 

DATA GATHERING IN THE DEPARTMENT 
OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY 

 

A review of techniques and equipment for the collection of data from direct digital 

x-ray equipment at the County Council of Värmland 

 
 
ABSTRACT 
 
 
The County Council of Värmland primarily uses direct digital x-ray technology. When 
using direct digital x-ray technology a lot of data is saved and can be used, among other 
things, for evaluation of the equipment. To be able to make use of this information it is 
required to implement a system to take care of data collection and presentation. This 
master's thesis paper presents how data is sent with the DICOM protocol and compares 
some software to make use of this information. Furthermore what information the x-ray 
equipment can send is examined. Lastly some possibilities and limitations of 
introducing a data collection system and a proposal on how the County Council is 
recommended to proceed is presented. 
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1  ORDLISTA 

DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine 
 
Modalitet - Röntgenutrustning 
 
MPPS – Modality Performed Procedure Step 
 
PACS - Electronic Picture Archiving and Communication System 
 
RIS – Radiology Information System 
 
SCP – Service Class Provider 
 
SCU – Service Class User 
 
SR – Structured Reporting 
 
TCP/IP - Transmission Control Protocol / Internet Protocol 
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2  INLEDNING 

Vid Landstinget i Värmland används idag huvudsakligen direktdigital 
röntgenutrustning. Dessa direktdigitala utrustningar kan leverera mycket mer än bara 
bilder vid undersökningar. I dagsläget tas inte all denna data till vara, och dessutom 
används inget bra verktyg för att extrahera och presentera data. Exempel på användbara 
uppgifter från undersökningarna är stråldoser, antal bilder per undersökning, 
genomlysningstider, tid för påbörjande och avslutande av undersökning med mera. 
Dessa data kan användas till bedömning av dosnivåer, diagnostiska standarddoser, 
tidsåtgång för undersökningar, utvärdera skillnader mellan olika utrustningar och så 
vidare.  
 

2.1 Bakgrund 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har beslutat att det minst var tredje år ska samlas in 
standarddoser inom medicinsk röntgendiagnostik (SSM, 2009). I dagsläget sker det 
genom att papperslappar läggs ut vid varje modalitet (röntgenutrustning) där personalen 
ska fylla i patientens längd, vikt, födelseår samt stråldos. Det här är ett tidsödande 
tillvägagångssätt, där det dessutom finns utrymme för mänskliga misstag. Varje år, och 
varje gång någon förändring av utrustningen som kan påverka stråldoserna genomförs, 
skall dessutom kontroller göras för att säkerställa att inga förändringar skett. Som det är 
nu finns inte någon bra kontroll av utrustningen för kortare perioder än ett år, utan det är 
endast ettårs- och förändringskontrollerna som genomförs. Det finns således utrymmen 
för förbättringar. Både tidsbesparing och för kvalitetssäkring och förbättringsarbeten. 
Ifall det skulle kunna göras kontinuerliga mätningar för att se trender för hur doser 
förändras över tid så skulle det kunna underlätta i arbetet med både strålskydd och 
dosoptimering. Mindre tid till datainsamling och sammanställning skulle dessutom ge 
mer tid till andra uppgifter. 
 

2.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att skapa ett beslutsunderlag för Landstinget i Värmland 
vad gäller möjligheter till inköp och införande av system för datainsamling vid röntgen. 
Som ett led i detta behöver beslutsfattarna genom arbetet utbildas om de rådande 
möjligheterna och begränsningarna. Tanken är alltså att ett system ska samla in data 
från undersökningar och kunna presentera det på ett lättöverskådligt och ändamålsenligt 
vis, till skillnad mot dagens manuella tillvägagångssätt med papperslappar. Ett sådant 
system skulle vara till hjälp för fysiker och andra vid bedömningar av dosnivåer och 
exponeringsparametrar, tidsåtgång för undersökningar, jämförelser mellan utrustningar 
med mera. Utifrån detta skulle man då kunna optimera stråldoser till patienter liksom 
förfina hela verksamheten. Arbetet syftar till att visa på möjliga system att införa, 
möjliga resultat av införandet, resurskrav vid införande och andra viktiga parametrar i 
beslutsprocessen. För att uppnå detta ska en genomgång av tekniker och en mindre 
marknadsanalys göras. Dessutom ska befintlig utrustning gås igenom för att avgöra dess 
möjligheter. Slutligen ska en analys av resultaten ske i vägledande syfte. Noteras kan 
även att examensarbetet i sig självt syftar till att tillämpa och fördjupa vad studenten lärt 
sig under studietiden. 
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2.3 Mål 

Målet med projektet är att leverera en skriftlig rapport som ska kunna användas som 
underlag vid införande av ett system för datainsamling från röntgenutrustning. 
Rapporten ska presentera vilka tekniker som kan användas för datainsamling och vad 
som kan samlas in från den utrustning som finns. Vilka möjligheter och fördelar det kan 
ge att införa ett system för datainsamling samt uppskattning av kostnad för ett sånt 
införande skall också ingå. Slutligen skall även ett förslag på införande vid Landstinget 
i Värmland presenteras. 

 

2.4 Avgränsningar 

Endast ett begränsat antal mjukvaror för datainsamling ska redogöras för. Dessutom 
genomförs ingen testning eller faktisk insamling, utan endast en översikt av 
programmens funktioner behandlas. Urvalet av mjukvaror att kontrollera sker i samråd 
med företagshandledare. 
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3  METOD 

Här följer en beskrivning av hur arbetet med projektet har genomförts. 
 

3.1 Projektmodell 

Arbetet har genomförts med inspiration från LIPS projektmodell som är framtagen vid 
Linköpings Universitet. Modellen har inte följts helt, utan de delar som bedömts 
relevanta för projektet har tagits till vara, och övrigt har inte använts. Inledningsvis 
fördes ett samtal med Annette Andersson, Lennart Nolstedt och Johan Renström vid 
Landstinget i Värmland för att få grepp om vad de önskade få ut av projektet. När det 
var utrett påbörjades skrivande av en kravspecifikation parallellt med egenutbildning för 
att greppa arbetsområdet och omfattningen. Det beslutades att ha möten en gång i 
veckan för att kontrollera att arbetet fortskred som det var planerat och för att ha 
möjlighet att justera omfattning och krav om så skulle krävas. I och med att ingen av 
parterna hade särskilt god uppfattning om arbetsområdet så gjordes kravspecifikationen 
med ganska övergripande mål, för att sedan samtala under projektets gång för 
anpassning av detaljerna.  
 

3.2 Arbetsgång 

När kravspecifikationen var färdig så undersöktes ifall det hade gjorts något arbete 
liknande det som skulle genomföras. Resultatet blev att inga tidigare arbeten 
genomförts med samma eller liknande målsättning kunde hittas. Rimligtvis så har 
individer vid olika landsting funderat i dessa banor och beslut har fattats, men aldrig 
baserat på ett sådant arbete. 
 
Sen var det dags att sätta igång med själva genomförandet. Inledningsvis söktes efter 
litteratur att läsa för att få ett bättre grepp om ämnet över lag och framför allt 
protokollen för att skicka data. När övergripande koll på arbetsområdet upprättats så 
påbörjades djupare studier av olika sätt att skicka data. Parallellt med detta påbörjades 
även skrivande av rapportunderlag, det vill säga sammanfattningar av protokollen och 
dess egenskaper började skrivas. När grunden var lagd påbörjades arbetet med att 
sammanställa vilka data utrustningen i Karlstad kunde hantera. Detta genom att läsa 
Conformance Statements och kolla vilka data som sparats i de bilder som fanns i 
databasen. Det här tog mer tid i anspråk än vad som först hade beräknats, men tack vare 
lite omstrukturering av tiden gick det bra ändå.  
 
När de mer teoretiska områdena var greppbara inleddes kontakter med de företag som 
står bakom de mjukvarulösningar som presenteras i det här arbetet. I och med att de var 
så återhållsamma med information resulterade det i att mindre tid än planerat gick till 
detta. Efter att den information som gick att få tag på insamlats började det mer 
koncentrerade skrivandet av den här rapporten, framför allt diskussionsavsnittet har 
tagit mycket tid.  
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4  PROTOKOLL 

En genomgång och presentation av de protokoll genom vilka data skickas i 
röntgensammanhang.  
 

4.1 DICOM 

DICOM står för ”Digital Imaging and Communications in Medicine”. Det är en 
standard för hantering, förvaring, utskrift och förflyttning av medicinska bilder och 
tillhörande information. Innan standarden kom till hade varje tillverkare av medicinsk 
utrustning sina egna lösningar på hur kommunikation och förvaring skulle ske. Det 
medförde att utrustning från olika användare var närmast omöjlig att få att samarbeta. 
Det här insåg man snart att det inte fungerade, så 1983 började NEMA (“National 
Electrical Manufactures Association” = tillverkarna) och ACR (“American College of 
Radiology” = användarna) att utarbeta en standard. 1985 kom den första versionen av 
standarden ut och där definierades gränssnitt mellan utrustningarna, protokoll för 
kommunikation, information om bild och patient i bilddata och mycket mer. (SRDC, 
2003) Standarden har utvecklats kontinuerligt sedan dess och den senaste versionen är 
från 2009, men släpptes i januari 2010. Versionen som kom ut 1985 omfattar cirka 120 
sidor, den senaste versionen av standarden omfattar drygt 4100 sidor. I DICOM-
standarden finns anvisningar om hur utrustning ska agera för att möjliggöra 
överföringarna av bilder och information. DICOM möjliggör därmed kommunikation 
mellan röntgenutrustningar, servrar, arbetsstationer, skrivare och nätverkshårdvara från 
många olika tillverkare. Kortfattat kan man säga att det huvudsakligen är ett filformat 
och ett kommunikationsprotokoll som specificeras i DICOM. Filformatet är för de 
bildfiler som modaliteten genererar och för data som kan och får ingå där. Att lagra 
undersöknings- och patientinformation i samma fil som bilden gör att de inte kommer 
ifrån varandra, vilket minimerar risken för förväxling av patienter och bilder. Vanligaste 
filändelsen för filer i DICOM-standradren är .dcm, men filerna kan även vara helt utan 
filändelse. När det kommer till kommunikationsprotokollet definieras där hur 
modaliteter ska kommunicera med annan utrustning till exempel för att skicka, lagra 
och visa bilder eller rapporter. Om man ser till kommunikationsstandarder så är DICOM 
ett applikationslager som använder sig av TCP/IP för kommunikationen mellan 
utrustningar.  
 
För varje meddelande eller bild som skickas måste först en koppling etableras, där en 
utrustning agerar Service Class User (SCU) och den andra Service Class Provider 
(SCP). Man kan se det som att en agerar server och den andra som klient. Men vilken 
utrustning som agerar vad varierar från gång till gång. Det som först skickas åt ett håll 
kanske senare ska skickas tillbaka, och då blir det ombytta roller. 
 
I DICOM finns det flera olika standardiserade sätt att skicka och förvara data. Det här 
brukar ses som ett av problemen med DICOM-standarden, att det finns flera olika sätt 
att göra samma saker på. Olika tillverkare har haft sina lösningar, som de lyckats 
övertala DICOM-kommitén att inkludera i standarden. Bara som ett av många exempel 
kan nämnas att det finns flera olika sätt att komprimera bilddata, genom JPEG, JPEG 
Lossless och JPEG 2000 med flera. Det innebär att det i många utrustningar måste 
finnas stöd för flera olika lösningar vilket kan leda till komplicerade och därmed också 
system som blir dyrare än nödvändigt. 
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Det är i teorin valfritt för tillverkare om de vill följa standarden eller inte, men i 
dagsläget är det praktiskt taget omöjligt att sälja medicinsk bildutrustning utan att den 
hanterar DICOM. Till varje enskild utrustning finns ett så kallat Conformance 
Statement (CS) där tillverkaren berättar vad i DICOM-standarden som det finns stöd för 
i utrustningen. Det här är bra för att kunna avgöra om utrustningar kommer att kunna 
kommunicera med varandra. Tyvärr är det ingen garanti för att det kommer att fungera. 
Saker som inte överensstämmer i utrustningens CS kommer inte heller att fungera i 
verkligheten.  
 

4.2 Olika implementeringar för att skicka data 

Som det tidigare nämnts finns ofta flera sätt att göra en och samma sak i DICOM-
standarden. Det gäller även hur information från undersökningar skickas, så här ska nu 
tre olika protokoll för att skicka och förvara dosdata tas upp.  
 

4.2.1 DICOM Header 

En DICOM-fil innehåller inte bara bildinformationen, utan även mycket annan 
information. Filen består av ett antal datafält eller etiketter, längden av datan under den 
etiketten, och slutligen själva värdet. Exempelvis vilken patient bilden hör till, vad som 
är avbildat, vilken modalitet som framställt bilden, när filen skapades och dos-
information. Det här sättet att strukturera filen på är väldigt likt vanliga digitala 
bildfiler, där det går att se när och med vad för kamera en bild är tagen, slutartid och 
bländare med mera. Den delen av DICOM-filen som innehåller information utöver 
bilden brukar benämnas ”header”. En liten del av informationen från en header kan ses i 
Figur 1 här nedanför. Bilder som sparas skickas till PACS (Electronic Picture Archiving 
and Communication System) där de förvaras i digital form. PACS-mjukvaran för 
Landstinget i Värmland levereras av företaget Sectra. Som det fungerar nu kan man 
sedan genom programvara från Sectra titta på de bilderna och även få fram header-
informationen. Att manuellt plocka ut dosdata från bilderna den vägen på ett stort antal 
bilder är väldigt tidsödande, men i dagsläget är det den metod som står till hands.  
 
Ett problem med att förlita sig på headerinformationen består i att det är möjligt att 
radera bilder eller att låta bli att spara genomlysningar redan i modaliteten. Det här 
innebär att alla bilder inte bevaras, och därmed att även dosdata går förlorad. Hur 
mycket som kastas är inte känt, och det ligger utanför omfattningen av det här arbetet. 
Om man ser till de bilder och sekvenser samt den information som sparas får den här 
tekniken ändå inte med all data. Det är inte bara det att en del bilder eller sekvenser kan 
slängas, utan det är även så att viss information inte kan skickas i bildheadern. Exempel 
på sådan information är totalt antal bilder i en undersökning, total dos eller när 
undersökningen avslutades. Denna information finns inte förrän undersökningen är 
färdig, och då skickas det inga fler bilder där den informationen kan följa med. Ifall alla 
bilder skulle sparas skulle det ändå enkelt kunna räknas på den totala dosen för varje 
undersökning. 
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Figur 1 - DICOM-header. Här syns en liten del av den information som skickas i headern. 

 

4.2.2 Modality Performed Procedure Step 

MPPS står för Modality Performed Procedure Step. Det är en del av DICOM-
standarden som möjliggör för modaliteterna att sända en slags rapporter med 
information om hela undersökningar. Utöver vad som skickas i vanliga bildfilen kan det 
med MPPS bland annat sändas med sluttid för undersökning, eventuellt en förklaring till 
varför undersökningen avbröts, åtgång av förbrukningsmaterial, faktureringsunderlag, 
operatör, totalt antal bilder och total dos för hela undersökningen. Allt utifrån vad 
modaliteten har stöd för. Den här informationen skickas helt separat från bilderna, och 
sparas därmed även om bilder eller sekvenser inte sparas. Ett meddelande skickas i 
början av undersökningen för att meddela att undersökningen startat, och när 
undersökningen är slut skickas ett till meddelande. Det senare kan även användas som 
en slags trigger så att granskningen av bilderna kan påbörjas omedelbart, istället för att 
vänta tills det manuellt meddelats till RIS (Radiology Information System - tar hand om 
bokningar, rapportering, utlåtanden med mera) att undersökningen är färdig.  (Noumeir, 
2005) 
 
En god integration är att rekommendera mellan systemet som hanterar MPPS och 
systemet som hanterar RIS. Då kan MPPS-systemet informera RIS om ifall en 
undersökning pågår eller är avklarad, om den genomfördes som tänkt eller om och i så 
fall varför den avbröts. Därmed syns det direkt i RIS om en ny undersökning behöver 
bokas in. Med MPPS kan modaliteten även skicka information om hur många bilder 
som är tagna, och utifrån det kan en kontroll göras att alla bilderna kommit fram som de 
ska till PACS.  
 
MPPS är en ganska utbredd standard, och många modaliteter har stöd för det (se nästa 
kapitel för mer information). I och med att MPPS är en egen del av DICOM-standarden 
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och skickas separat från bilderna krävs stöd för MPPS-meddelanden i mjukvara. 
Landstinget i Värmland har ännu inga möjligheter att ta till vara på MPPS-
informationen.  
 

4.2.3 Structured Reporting 

Structured Reporting (SR) är en annan standard i DICOM som kan hantera bland annat 
stråldoser och skickar det separat från bilderna. Det finns stöd både för traditionell 
fritext-rapportering och för strukturerade rapporteringar. Vad som ska stå var och hur i 
SR är väldigt strikt kontrollerat i DICOM, det är avsatt så mycket som 218 sidor för det 
i standarden. Det här leder till att om direktiven följs blir rapporterna väldigt specifika 
och noggrant uppstyltade. Och med välstrukturerade rapporter kan det göras väldigt 
noggranna sökningar. Exempelvis kan det sökas efter ett benbrott på ett visst ben eller 
en tumör av en viss storlek. Vidare går det även att göra länkningar från rapporter till 
specifika bilder och till koordinater eller mätningar i bilder liksom tider i sekvenser. 
(Hussein, Engelmann, Schroeter, & Meinzer, 2003) På så vis är det enklare att göra 
uppföljningar och andra kontroller i efterhand. SR är således inte bara något som 
modaliteterna använder och sänder data genom, utan något som kan användas för att 
förtydliga rapporteringar och diagnostiseringar med mera.  
 
SR bygger på en slags trädstruktur där varje attribut har en kod. Informationen delas 
upp under olika rubriker och underrubriker och deras relationer beskrivs. Således kan 
informationen i SR bli väldigt välstrukturerad. I Figur 2 syns en schematisk bild över 
hur informationen kan vara strukturerad. I och med att SR bygger på koder kan det 
sättas upp lokala benämningar på koderna. Därmed kan man säkerställa att samma 
information betyder samma sak på olika sjukhus, oavsett lokala benämningar eller till 
och med vilket språk som talas.  
 

Figur 2 - Schematisk bild av hur SR kan 
se ut. 
(http://radiographics.rsna.org/content/24

/3/891.full) Rektanglarna innehåller 
själva informationen, och romberna 
beskriver relationen mellan innehållen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tyvärr är det fortfarande inte lika vanligt att SR stöds av modaliteterna. I Karlstad är det 
till exempel endast de två datortomograferna som har stöd för att skicka dosinformation 
via SR. 
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5  BEFINTLIG UTRUSTNING 

I Landstinget i Värmland finns drygt tjugo modaliteter, utspridda på fem 
röntgenavdelningar, detta utan att räkna med C-bågar och mobil röntgen. För att 
begränsa så att tiden för arbetet skulle räcka till valdes att endast modaliteterna vid 
Karlstad Centralsjukhus hanteras.  
 

5.1 Vad som skickas 

Ett antal parametrar är utvalda i samråd med handledare. Dessa är intressanta för att 
rapportera standarddoser och för kvalitetssäkring. I Bilaga 1 ses en lista som redovisar 
vilken utrustning som skickar vad och på vilket sätt. Om informationen skickas med i 
bildens Header, via MPPS, via SR, i en bild eller om det inte skickas med alls. 
Informationen är hämtad från respektive utrustnings Conformance Statement samt 
genom att titta i header-informationen från bilder framställda av utrustningarna. 
 
Som kan ses är det lite av en röra vad som kan skickas och hur. I vissa fall skickas 
information endast som en ytterligare bild i undersökningen. Det innebär att 
informationen finns där, men inte tillgänglig i headern. Vanligtvis är den informationen 
inte heller tillgänglig via MPPS eller SR, utan är ”privat” för tillverkaren och visas 
endast i den bild som modaliteten skapar då undersökningen är färdig. Tillverkaren tar 
alltså vara på informationen, men låter inte användaren komma åt den annat än genom 
den bilden. Det finns tekniker för att konvertera text i bilder till vanlig text som kan 
sorteras in i en databas. Tekniken kallas Optical Character Recognition (OCR) och med 
hjälp av den skulle informationen i bilderna kunna tas till vara. Men det ligger utanför 
omfattningen av det här arbetet att titta på sådana lösningar (ingen av mjukvarorna som 
gås igenom senare i den här rapporten stöder dock OCR). Ett annat problem som också 
kan uppstå är då den informationen som är privat inte visas i några bilder. För att kunna 
ta del av den datan måste tillverkaren hjälpa till, antingen genom att se till att det 
skickas i en bild eller genom att lämna ut det genom exempelvis header-informationen. 
 
Där det står null innebär det antingen att det står i CS att det ska skickas i headern men 
det finns inte med, eller så skickas det men har inget värde. Det kan finnas olika orsaker 
till varför det blir så. En möjlig anledning är att informationen inte skrivs in vid 
modaliteten, en annan möjlig förklaring är att modaliteten inte är korrekt konfigurerad. 
Det är något som behöver kollas närmare på för att kunna ta till vara på informationen 
om den är viktig. 
 
Vad gäller DAP (Dose Area Product), som är en av de viktigaste parametrarna vid 
rapportering av standarddoser, står det MPPS/Header i de fälten. Det betyder att 
informationen finns i bildheadern för varje separat bild, men för att få information från 
en hel undersökning krävs det att informationen hämtas via MPPS.  
 
De två Toshiba Aquilion-utrustningarna kan utöver att skicka data i headern eller via 
MPPS även hantera och skicka dosdata med mera via SR.  
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6  MJUKVAROR FÖR DATAINSAMLING 

Här följer en beskrivning av de mjukvaror som har behandlats i det här arbetet. Urvalet 
är gjort genom kontroll av vad som används vid några övriga landsting, kontakt med en 
tillverkare, och samtal med handledare. Alla de alternativen som är med här är från 
svenska företag, och inga andra lösningar från svenska företag har hittats. Det finns fler 
alternativ, men i det här arbetet kommer endast dessa fyra att behandlas. Ett problem 
som uppkommit är att företagen bakom de kommersiella lösningarna har varit väldigt 
försiktiga med vad de berättat. Därmed kan inte bilden av dem som levereras här alls ses 
som fullständig. Det finns mer att reda ut än vad det har gått att få tag på information 
om. Det skulle alltså behöva begäras ordentliga offerter från företagen för att få en 
tydlig bild av vad de egentligen erbjuder. Det som gått att ta reda på presenteras här och 
ska förhoppningsvis göra lösningarna rättvisa. 
 

6.1 Intulo 

Intulo är en mjukvara av företaget Krukom. Det används främst av landstingen i region 
Skåne. Trots upprepade försök att upprätta en kontakt har det enda svar från dem på 
frågor om deras mjukvara varit ”Vi håller på att se över kunderbjudandet kring Intulo 
och har därför ingen information att lämna ut för tillfället”. Därmed har den lilla 
information som redovisas här inhämtats på andra sätt, så som genom folk som 
använder systemet samt Krukoms hemsida.  
 
Intulo är ett program som kan ta emot och hantera och lagra MPPS- samt SR-data i en 
databas. Informationen är sökbar och man kan välja vilka av alla parametrar som ska 
visas eller inte. Det finns även inbyggda analysverktyg. För att se resultaten måste en 
använda programvara från Krukom, och man kan därför inte arbeta med det insamlade 
materialet från vilken dator som helst. Det finns därmed en begränsning i antalet 
samtidiga användare av systemet. Data man sorterar ut kan exporteras och hanteras i till 
exempel MS Excel för vidare bearbetning. Intulo flaggar även för god integration med 
Sectra RIS, vilket innebär bland annat att RIS kan importera patientöversikter med 
stråldoser från Intulo.  (Krucom, 2011) 
 

6.2 Dosestat 

Dosestat är en lösning av det Uppsala-baserade företaget VixiMed, som är en 
avknoppning från Akademiska sjukhuset i Uppsala. (Viximed, 2010) Programvaran 
används vid Uppsala Läns Landsting med fyra åtskilda röntgenavdelningar. Data kan 
både plockas från Headern och tas emot via MPPS eller SR och sparas i en egen 
databas. Dosestat kan även skicka vidare information ifall till exempel RIS har stöd för 
någon del i standarden. Presentationen av informationen sker på ett grafiskt sätt, i 
Bilaga 2 kan ett exempel ses. När val av parametrar är gjort visas ett cirkeldiagram 
utifrån vilket det går att välja att titta närmare på olika delar. Det går även att exportera 
data till exempelvis MS Excel för andra typer av diagram eller vidare analyser. 
Datakontrollerna kan ske från vilken dator som helst i nätverket genom inloggning mot 
en webb-tjänst. Det här innebär att det inte finns någon begränsning för antal användare. 
Vidare så meddelar VixiMed att de är väldigt flexibla när det kommer till att införa 
skräddarsydda funktioner. Finns det någon funktion som önskas går det troligen att 
ordna menar de. Exempelvis mail-notifiering till utvalda personer då en viss dosnivå 
överskrids. 
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6.3 Sectra CDS 

Sectra är det företag som levererar RIS och PACS till Landstinget i Värmland. De har 
även en lösning för att hantera MPPS som heter Sectra CDS. Sectra CDS är delvis redan 
infört i landstinget, men den del som hanterar MPPS är inte inköpt. En stor fördel med 
Sectras lösning är att det är just Sectra som har gjort den, vilket värnar för att införande 
och drift fungerar smidigt då de redan har koll på de befintliga systemen. Även 
integrationen med RIS och PACS kan rimligtvis förväntas fungera väl . Om bara 
hantering av dosdata ska ske så behöver inte nära integration med RIS och PACS vara 
så viktigt, men om informationen ska hanteras på andra sätt också, då kan det vara en 
stor hjälp att integration och kommunikation med övriga system fungerar väl. 
 

6.4 DDSC - Dicom Data Share Community 

DDSC är en lösning som används av landstingen i Dalarna, Halland och Jönköping. Det 
är en helt öppen lösning, såtillvida att vem som helst kan ladda ner den gratis för att 
applicera i sitt system. Som det hörs på namnet så finns det en egen community för att 
hjälpa varandra och dela den kunskap som finns på området. Applikationen utvecklades 
ursprungligen av tekniker och fysiker vid landstinget Dalarna. Nu sker utvecklingen i ett 
kooperativt företag. Det finns många personer i projektet och som med sina samlade 
kunskaper troligen kan lösa de flesta problem som uppstår. Den stora skillnaden mot de 
andra lösningarna i det här arbetet är att DDSC endast hanterar header-informationen, 
det samlas alltså inte in någon ytterligare information genom MPPS eller SR. DDSC 
samlar in informationen från DICOM-headrarna och en förutsättning är att PACS kan 
skicka bilder till DDSC-servern. I de installationer som finns fungerar DDSC 
tillsammans med PACS från både Sectra och AGFA. Informationen extraheras och 
sparas undan till en MySQL-databas. En Java-applet används för att presentera 
informationen på en webbsida som går att nå från valfri dator med en webb-läsare. 
(DDSC, 2010) Det finns dessutom en enklare dator som är färdigkonfigurerad som kan 
hyras billigt för att testa i några månader och se om systemet fungerar i den aktuella 
miljön. 
 

6.5 Andra lösningar 

Det finns ytterligare lösningar för datainsamling för röntgen. De som snubblats över i 
samband med det här arbetet nämns här. Först en liten lista med ett antal programvaror 
som hanterar SR: 
http://sites.google.com/site/medimgraddoseinformatics/home/software-and-devices 
Sedan finns en till synes gratis MPPS-hanterande mjukvara på: 
http://dicom.offis.de/dcmpps.php.en 
Även http://www.dvtk.org/ verkar ha ett relevant projekt. De har open-source mjukvara 
för att kontrollera, validera och simulera olika DICOM-mjukvaror och scenarier.  
Sectra har en programvara som heter Sectra Data Extractor som kan ta till vara på 
headerinformationen, således liknande DDSC. Uppskattad kostnad för det systemet är 
cirka 400.000 kr. I och med att det gör ungefär samma saker som DDSC men kostar 
mycket mer så har inte det behandlats i det här arbetet. 
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6.6 Kostnader 

Det här är ett svårt område. Det som är enklast att uppskatta kostnaden på är DDSC. 
Själva mjukvaran är gratis, och utöver den är det bara en enkel server som behövs. Inte 
heller är det någon månatlig eller årlig abonnemangskostnad. Således blir slutkostnaden 
förhållandevis låg. Praktiskt taget bara den arbetstid som läggs ner för att få systemet att 
fungera plus serverkostnaden. 
 
De tre kommersiella lösningarna har någorlunda jämförbara kostnader. De har först en 
inköps- och installationskostnad, och därefter krävs ett slags abonnemang för 
uppdateringar, support och så vidare. Prismässigt ligger de alla tre i samma 
storleksordning. Väldigt grovt sett kan man räkna med några hundra tusen upp till några 
få miljoner kronor i inköp, och sedan några hundra tusen per år för abonnemang. Högre 
inköpskostnad kan innefatta servrar medan med de lägre inköpskostnaderna så förväntas 
server köpas separat. Det är väldigt svårt att avgöra utan offerter och närmare 
genomgångar från företagen vad det faktiskt skulle kosta, men det här är den väldigt 
grova uppskattning som kan göras utifrån den informationen som finns till hands. 
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7  DISKUSSION 

Här diskuteras och utvärderas protokollen, utrustningen och mjukvarorna som är 
presenterade. 
 

7.1 Genomförande 

Kravspecifikationen gjordes ganska övergripande då det inte fanns så mycket kunskap 
på området hos de inblandade. Det här är ett riskabelt tillvägagångssätt då konflikter 
skulle kunna uppstå om parterna inte kan komma överens om vilka mål som är rimligt 
att nå. I det här fallet så fungerade kommunikationen väl och inga konflikter eller andra 
problem uppstod. 
 
Det här arbetet har försvårats genom att det varit svårt att få tag på information från de 
tre företagen som tar betalt för sina mjukvaror. Gissningsvis kan det ha att göra med att 
de vet att det inte kommer att bli någon affär i det här skedet, och att det kan ge 
konkurrenterna fördelar om de får reda på hur andra löst saker och ting. Det är 
förståeligt, men samtidigt tråkigt med avseende på det här arbetet, då det inte blivit så 
tydligt som det annars hade kunnat bli. Tyvärr är det därmed också väldigt svårt att 
särskilja på de tre lösningarna med tanke på hur lite information som finns till hands. 
För att ge en rättvisande bild och ge tillverkarna bättre möjligheter att framföra för- och 
nackdelar med sina respektive system så skulle offerter måsta tas in.  
 

7.2 Möjligheter och begränsningar 

 

7.2.1 Verksamhet 

Arbetet med standarddoser och dosnivåer vid Landstinget i Värmland skulle kunna 
utvecklas och förbättras en hel del. Utifrån den här rapporten har visats på några av 
tillvägagångssätten som kan användas. Att lägga ut lappar för manuell ifyllning när det 
mesta av informationen redan finns att tillgå, eller i andra fall finns men utan att den tas 
till vara på, låter inte som den optimala lösningen. Med införande av ett system som kan 
ta till vara på den informationen som modaliteterna kan skicka, så skulle inte bara en hel 
del arbetstid kunna sparas in, utan även noggrannare uppföljningar och optimeringar av 
verksamheten skulle kunna ske. Sen är nästa del att överväga huruvida den vinst som 
kan göras gällande dosoptimering, mindre arbetstid på insamling, faktureringsunderlag 
och så vidare är värt den kostnad det skulle innebära. För det är stora kostnader vi pratar 
om. Om man tittar på kostnaderna så är det jämförbart med att anställa en person på 
heltid. Då kommer nästa övervägande, kan införande av ett system som hanterar MPPS 
och SR ge större vinst än en person mer i verksamheten? Man måste givetvis titta på 
mer än bara ekonomin, men det är ändå en fråga man kan ställa sig. Om man vill hålla 
koll på trender och se hur utrusning presterar över tid så krävs omfattande insamling 
och analys av data. En individ skulle aldrig kunna kontinuerligt övervaka alla de 
utrustningar det handlar om. Så vad gäller datainsamling och övervakning av utrustning 
kan en människa inte mäta sig mot datormjukvaran. 
 
 För att automatisering av standarddosinsamlandet ska kunna ske krävs att även längd 
och vikt på patienterna registreras, utöver stråldoser. Det finns stöd för att skicka det i 
DICOM, men i nuläget är det i Karlstad bara datortomograferna som stöder de delarna. 
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En annan lösning är att registrera det manuellt i RIS. Om patienternas längd och vikt 
skulle registreras skulle det nuvarande tillvägagångssättet med manuellt ifyllda 
papperslappar kunna undvikas, och eventuellt skulle patientinformationen dessutom 
kunna användas i andra delar av verksamheten också. Automatisk registrering skulle 
innebära mindre risk för mänskliga felaktigheter, och därmed skulle beräkningen av 
standarddoser bli mer korrekta. Dessutom skulle underlaget för de rapporterna kunna tas 
från ett större urval av patienter, och samtidigt med mindre arbete för både de som ska 
registrera informationen och de som ska sammanställa den. 
 

7.2.2 Utrustning 

Ser man till protokollen som finns tillgängliga för att skicka dosdata kan man se tydliga 
skillnader. Först har vi de data som skickas, där MPPS och SR hanterar betydligt fler 
parametrar än vad som skickas i headern. Nackdelen med SR är då istället att mycket av 
utrustningen vid Centralsjukhuset i Karlstad inte stödjer protokollet. Men som tur är 
klarar tre av de fyra i det här arbetet genomgångna mjukvarorna både MPPS och SR. 
Därmed behöver man inte välja den ena eller andra, utan kan använda sig av det 
protokollet som modaliteten har bäst stöd för.  
 
Tittar vi vidare på vad utrustningen har stöd för kan vi se att en del data är ”privat”. 
Antingen presenteras de parametrarna i en bild eller så hålls de gömda. Då ett system 
för datainsamling införs kan det vara en god idé att prata med tillverkarna för att se ifall 
man kan få del av vissa av de privata dataparametrarna för att slippa gå via bilderna. 
Tekniskt sett bör finnas möjlighet att lämna ut de parametrarna, problemet består nog 
snarare i att tillverkarna kanske inte vill göra det av någon anledning. Därmed är det en 
stark rekommendation att prata med utrustningstillverkarna parallellt med 
upphandlingen av datainsamlingssystem. Det för att säkerställa att de funktioner som 
önskas kommer gå att använda. 
 
Givetvis krävs det att mätutrustningen i modaliteterna är korrekt kalibrerad, men det är 
något som måste gälla oavsett om data samlas in eller inte. Analysen av den insamlade 
informationen innebär ett ytterligare arbetsmoment för den som ska övervaka. Men om 
väl avvägda gränsnivåer definieras så skulle den kontinuerliga övervakningen kunna ske 
automatistk. Och ifall informationen presenteras på ett överskådligt sätt bör det inte ta 
så lång tid att avgöra om någonting måste kontrolleras eller åtgärdas.  

7.2.3 Framtida arbete 

Om man skulle välja ett system som bara tar vara på header-informationen är det ett par 
saker man måste ta extra notis om. För det första så kan som nämndes tidigare bilder 
slängas redan i modaliteterna. För att få grepp om vad ett header-baserat system kan 
säga skulle det behövas en kontroll av hur pass mycket bilder och sekvenser som 
faktiskt slängs. Det skulle kunna vara bra för verksamheten redan som det är nu att ta 
reda på hur mycket ”skräpbestrålning” som sker. En andra sak som skulle måsta beaktas 
är möjligheterna till att skapa fler bilder i PACS än vad som är skapat i modaliteten. 
Antingen om bilderna skickas mer än en gång eller om det av någon annan anledning 
skapas fler bilder. Om så vore fallet skulle högre dos beräknas än vad som faktiskt 
levererades till patienten. En lösning skulle kunna vara att förhindra att bilder och 
sekvenser kasseras, eller i alla fall att de skickas till datainsamlande mjukvaran även om 
de kasseras. På så vis skulle ett komplett underlag skapas även om bara header-
informationen behandlas. 
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7.3 Förslag på införande hos Landstinget i Värmland 

Det ständiga bekymret med kostnader, speciellt när det handlar om flera hundra tusen 
kronor, är som alltid ett problem även inom landstinget. Skulle någon av de 
kommersiella lösningarna väljas skulle givetvis en offentlig upphandling behöva göras 
med tanke på hur stora kostnader det handlar om. Samtidigt som det handlar om mycket 
pengar så vore det värdefullt att använda något system för att samla ihop och presentera 
data från röntgenutrustningen.  
 
Så rekommendationen blir att införa DDSC för att prova automatisk datainsamling men 
utan att det ska kosta så mycket. Även om det bara blir header-information skulle det 
kunna ge större möjligheter än vad som finns nu till kontroller av utrustningen och 
patientdoser. Det som skulle behövas är en server med grundläggande mjukvara i, och 
det skulle antagligen ta tid i anspråk, men mer än så kostar det inte. Som synes i Bilaga 
3 så skulle det till och med gå att låna en server, och annars är de inblandade behjälpliga 
med installation. Det är en nackdel att DDSC bara tar vara på information från bilderna i 
PACS, men det skulle kunna vara en bra väg att börja. Om man förhindrar att bilder 
slängs innan de behandlats av mjukvaran skulle det mesta gå att övervaka. Då skulle 
man kunna se vilka effekter det ger, hur det kan användas och vad man saknar när det 
kommer till funktionalitet och insamlad data. De erfarenheter man skulle få i samband 
med införandet och användandet av DDSC skulle säkerligen komma till användning 
ifall det en dag skulle komma till upphandling av andra system som kan hantera MPPS 
och SR.  
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8  RESULTAT 

Med ett system som automatiskt kan registrera och presentera dosnivåer skulle en 
kontinuerlig kontroll av röntgenverksamheten kunna ske. Det skulle ge stora chanser att 
upptäcka förändringar i utrustningar och hela verksamheten långt tidigare än annars. 
Sammanfattningsvis blir rekommendationen till Landstinget i Värmland att införa 
DDSC. Trots dess begränsningar tycks det vara den mest rimliga vägen att gå, främst 
med avseende på kostnad. De andra lösningarna tillför inte tillräckligt mycket för att det 
ska vara värt den stora kostnaden det skulle innebära. 
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11  BILAGA 1 

Sammanställning av vad utrustningarna i Karlstad skickar och hur det skickas. 
 

  GE 
Discovery 
XR650 

NRT Adora Siemens 
Aristos FX+ 

Siemens 
Artis dMP 

Siemens 
Artis Zeego 

Siemens 
Luminos 
dRF 

Stephanix 
D2RS 

Toshiba 
Aquilion 
64 

Toshiba 
Aquilion 
One 

Antal exponeringar MPPS MPPS MPPS MPPS MPPS MPPS MPPS Bild Bild 
Fokus-
detektoravstånd Header MPPS MPPS Header Header Header Header - - 

CTDIvol - - - - - - - Header Header 

DAP MPPS/Header MPPS/Header MPPS/Header MPPS/Header MPPS/Header MPPS/Header MPPS/Header - - 

Datum Header Header Header Header Header Header Header Header Header 

DLP - - - - - - - Bild Bild 

Exponeringstid Header Header Header Header Header Header Header Bild Bild 

Extrafiltrering Header Header Header Privat Bild Header - Header Header 

Fokusstorlek Header Header (null) - Header Header Bild Header (null) Header Header 

Fältstorlek/bländare Header - Privat Header Header Header - 
Header 
(null) 

Header 
(null) 

Genomlysningstid - - - Privat Bild Bild - - - 

Huddos MPPS Header (null) MPPS (null) MPPS (null) Bild Bild Header (null) - - 

kV Header Header Header Header Header Header Header Header Header 

Kön pat Header Header Header Header Header Header Header Header Header 

Längd pat - - - - - - - Header Header 

mAs Header Header Header Header (A&s) Header (A&s) Header (A&s) - 
Header 
(A&s) 

Header 
(A&s) 

Modalitet Header Header Header Header Header Header Header Header Header 

Operatör Header Header Header Header (null) Header (null) Header (null) Header MPPS MPPS 

Raster eller inte Header Header Header - - Header Header - - 

Stopp-tid MPPS MPPS MPPS MPPS MPPS MPPS MPPS MPPS MPPS 

Tid Header Header Header Header Header Header Header Header Header 

Undersökningstyp Header Header Header Header Header Header Header Header Header 

Vikt pat Header - - - - - - Header Header 

Ålder pat Header Header Header Header Header Header Header Header Header 
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12  BILAGA 2  

Översikt över hur Dosestat kan se ut. Hämtat 2011-04-14 från 
http://www.viewmed.se/#post4 
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13  BILAGA 3 

Delar av mailkonversation gällande DDSC med Hans-Erik Källman, Sjukhusfysiker 
Landstinget Dalarna. 

 
Ddsc används i Halland och Jönköping, förutom i Dalarna. Universitetssjukhuset i 
Helsingfors säger sej ha bestämt sej för installation under 2011. Applikationen är 
utvecklad i landstinget Dalarna från början. Nu sker utvecklingen i ett kooperativt företag 
med Erik Halsius, som normalt arbetar på AGFA, som programmerare. Jag har en 
halvtids forskningstjänst avsatt för utveckling av metoder. Kollektivet börjar ta form och 
vi hoppas såklart på en bredare grupp utvecklare inom vårt nystartade 
utvecklingskooperativ. 
  
Vi utvecklar funktionalitet kontinuerligt. Det senaste året har ägnats åt att göra en väl 
fungerande basapplikation för insamling på en linux-plattform. Vi har just tagit fram en 
modul för automatisk detektion av förändringar i nyckelparametrar (det går inte att 
monitorera manuellt, för mycket data). Nästa projekt för mej rör automatsik 
riskvärdering. Vårt kollektiv diskuterar just nu möjligheter att använda samma plattform 
för visualisering av data och gemensamma mallar för sammanfattning av viktig 
information. 
  
Just nu har vi alltså en stabil plattform implementerad i Ubuntu, några alternativ för 
visualisering av data, en nästan färdig modul för automatisk detektion av förändringar 
och en massa på gång. Allt är shareware och vårt utvecklingskooperativ är inställt på att 
hjälpa till med implementation när det behövs (och det gör det) 
  
Vi har kopplat applikationen mot 2 pacssystem ännu så länge: AGFA och Sectra. Det 
enda som krävs är att pacs kan routa bilder till ddsc servern så sköter den resten. Totalt 
har vi processat nära 100,000,000 bilder på våra installationer vid det här laget. 
  
Om ni är intresserade av att prova har vi en enkel pc som är lite mer plug and play. Den 
kan hyras från kooperativet för en självkostnadspeng. Hårdvaran räcker för att testa hur 
det fungerar i 3-6 månader. 

 
Mpps är bra på papperet, men vi har egentligen inte något större intresse av det. Det är 
ganska arbetsamt att implementera på röntgenapparaterna och ställer till lite problem i 
arbetsflödet eftersom man inte kan justera väsentlig data under pågående undersökning.  
Just nu verkar branschen gå från mpps mot structured reporting (SR DOS). Kanske mpps 
mognar och implementeras i RIS-systemen, då kan vi läsa in mpps data från risdatabasen 
i ddsc. Det är det troligaste scenariot vad gäller mpps för oss. 
  
Vartefter standarderna utvecklas ser vi att leverantörer väljer lite olika fokus för att lösa 
detta. Det går lite trögt, men vi ser samtidigt att bilderna innehåller allt mer relevant 
information. Den största fördelen är att bilden alltid levereras i ett läsbart format, oavsett 
leverantör av röntgenapparat och pacs. Vi fokuserar dessutom på att värdera vår 
produktion, dvs det som finns i pacs. Då är bildinformationen mest relevant. Om vi ska 
analysera något i bilderna blir det inte dosrapporter utan snarare t.ex brusinnehåll eller 
storleken på patienten. Det blir kanske nästa infrastrukturprojekt efter dosimetri: att 
koppla ett generellt bildanalyspaket till databasen och parametrisera bildens innehåll 
innan vi skiljer den från headerinformationen. 
  
Kom ihåg testdatorn. Den är tillgänglig just nu, men ska kanske iväg i höst. Ni behöver 
en tekniker som kan lägga in nätverksadresser, en pacsadministratör som kan sätta upp 
routing av bilder samt någon som kan lite SQL, sen är ni igång. En fullskalig installlation 
kräver en lite bättre server. När Jönköping installerade köpte dom hjälp med själva 
installationen och utbildning av användarna i hur man får ut informationen.  

 
 


