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Sammanfattning

Karolinska Universitetssjukhuset har beställt en utvärdering av ett molnbaserad bildanalys-
och  bildvisningssystem  där  målet  är  att  omvandla  magnetkamerabilder  till  syntetiska
datortomografibilder. Detta system är uppbyggd av ett molnbaserad plattform för datorstöd och
helautomatiska medicinska bildanalysapplikationer samt en programvara som ansvarar för själva
omvandlingen.

Patientinformationen från  bilderna  krypteras  och ersätts  med  en nyckel  innan de  lämnar
sjukhuset,  därefter  skickas  bilderna  till  programvaran  som  omvandlar  bilderna  och  skickar
tillbaka dom. När bilderna kommer tillbaka de-krypteras de och åter kopplas till rätt patient.

Målet  med  detta  examensarbetet  är  att  undersöka  användarnyttan,  patientnyttan,
patientsäkerheten  samt  patientsekretessen  för  molntjänsten  med  syftet  att  utvärderingen  skall
fungera  som  mall  för  Karolinska  för  eventuell  implementering.  Genom  olika  vetenskapliga
rapporter, dokument från respektive företag, lagar kring medicinskt teknik samt intervjuer med
personal  från  företagen  samt  användare,  har  det  tagits  slutsattsen  att  risken  för  att
patientsekretessen skall brytas är för liten för att avstå från detta system. Systemet har i överlag
en positiv påverkan på patiensäkerheten samt patientnyttan och bör användas, trots eventuella
ökad belastning på utrustningen.

Abstract

Karolinska Universitetssjukhuset has ordered an evaluation of a cloud-based image analysis
and image  display  systems  where  the  goal  is  to  transform the  Magnetic  resonance  imaging-
images to synthetic Computed Tomography-images. This system is composed of a cloud-based
platform computer support and fully automated medical image analysis applications and software
responsible for the actual conversion.

Patient information from the images are encrypted and replaced with a key before they leave
the hospital, then the images are sent to the software that converts the images and sends them
back later on. When the images come back they are decrypted and linked to the correct patient.

The goal of this study is to examine the user benefit,  patient benefits, patient safety and
patient confidentiality of this cloud service with the purpose of that evaluation will serve as a
template  for  Karolinska  for  possible  implementation.  By  reading  various  scientific  reports,
documents from each company, the laws surrounding medical technology as well as interviews
with  staff  from the  companies  and  users,  it  has  been  concluded  that  the  risk  of  the  patient
confidentiality being broken is not big enough to refrain from this system. The system has an
overall  positive impact  on patient  safety and patient  benefit  and should be used,  despite  any
increase in maintenance expenses and possible increase load on the equipment.
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2  Introduktion

Karolinska  Universitetssjukhuset  vill  veta  om  ett  nytt  molnbaserat  bildanalys-  och
bildvisningssystem  för  medicinska  bilder  följer  kraven  för  patientnyttan,  patientsäkerheten,
patientsekretessen  och  användarnyttan.  Av  den  anledningen  är  målet  med  detta  projekt  att
utvärdera detta system för att ge Karolinska ett underlag för eventuell implementering.

Systemet som har undersökts och utvärderats i detta dokument fungerar på sådan sätt att när
en patient har genomgått en magnetkameraundersökning skickar sjukhuset dessa bilder vidare för
att omvandla dem till syntetiska datortomografibilder. Sammanfattat kan processen förklaras på
följande sätt: Bilderna skickas från maskinen till ett slags digitalt arkiv kallad för PACS, därefter
krypteras patientinformationen från bilderna i en så kallad DICOM nod. Varje dator är en nod i
PACS-nätverket. När bilderna har omvandlats skickar programvaran dessa tillbaka till DICOM
noden för av-kryptering.  När bilderna har av-krypterats  fogas dom in till  tillhörande patient i
PACS så att en läkare kan studera bilderna.

Examensarbetet genomfördes med främsta syfte att hjälpa Karolinska Universitetssjukhuset
avgöra om de ska börja implementera ovannämnda molnbaserade system i deras sjukhus. För att
kunna  avgöra  om  systemet  följer  de  krav  som  finns  på  patientnytta,  patientsäkerhet,
patientsekretess samt användarnytta har det lags följande krav:

0 Vilka lagar, standarder och regelverk är det som gäller för att kunna implementera en
medicinsk produkt på den svenska marknaden? 

0 Hur  påverkas  systemets  implementering  patientnytta,  patientsäkerhet  och
patientsekretess? 

0 Hur  uppfyller  systemet  kraven  för  patientsäkerhet  och  patientsekretess  samt  IT-
säkerhet? 

0 Hur hög är bildernas överföringskvalitet? 

0 Vilka  är  de  essentiella  funktioner  som behövs  i  ett  molnbaserad  bildanalys-  och
bildvisningssystem? 

Metoden som har används i denna rapport för att uppfylla kraven har varit genom läsning av olika
vetenskapliga artiklar, information som de inblandade företagen ger via deras hemsida, dokument
och telefonsamtal samt läsning av lagar och standarder. Då detta projekt är ett teoretisk sådan har
denna metod, där man läser och jämför teori och sedan kopplar ihop olika delar, valts för att
utföra projektet.

Denna text är menad för alla läsare och behöver därför ingen förkunskap då allt beskrivs från
grunden.
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2.1  Mål

Målet  med  detta  projekt  är  att  utvärdera  om  ett  nytt  molnbaserat  bildanalys-  och
bildvisningssystem  för  medicinska  bilder  följer  kraven  för  patientnyttan,  patientsäkerheten,
patientsekretessen och användarnyttan.

2.2  Syfte

Syftet med detta projekt är att ge Karolinska ett underlag för eventuell implementering.

3  PACS-systemet

Picture  Archive  and  Communication  System  (PACS)  är  systemet  som  har  ersatt
röntgenfilmer med digitala bilder. Den länkar även bilden till dess respektive undersökning, så att
när bilden öppnas kan det även ses rapporten/undersökningen som tillhör röntgenbilden. Detta
system är utvecklat för att hämta, lagra och visa upp radiografiska bilder12.

Tack vare PACS kan samma röntgenbild visas och nås på flera ställen samtidigt utan att
behöva transportera den. Med de gamla röntgenfilmerna fanns den stora begränsningen att filmen
endast kunde vara på en plats i taget, vilket ledde till långsammare patientvård ifall filmen inte
befann sig hos läkaren. Syftet med PACS är därför att göra vården snabbare samt att förenkla
åtkomsten för läkare. Detta innebär även att diagnostiken blir bättre då flera läkare i andra orter
kan ha tillgång till  bilden och göra en analys  samt  diagnostik  av patientens  åkomma.  PACS
innebär även en ekonomisk fördel då filmer inte behöver köpas in samt

utrymmesfördelar då de inte längre behöver en fysisk plats att lagra och spara dessa filmer på34.

PACS är dock inget som vem som helst har tillgång till.  Detta system är tillgängligt för
vårdcentraler,  sjukhus  och  andra  vårdorganisationer.  För  att  garantera  patientsekretess  är  det
endast vård- och sjukhuspersonal som har behov av att se bilderna som har tillgång till systemet.
För att få tillgång krävs det godkännande från en specifik person med högre ansvarsbefattning56.

PACS har blivit en nödvändighet för att lagra, hämta och visa upp de enorma datavolymer
som  utvinns  ur  bildenheter,  så  kallade  modaliteter,  så  som  datortomografi  (CT),  magnetisk
resonanstomografi (MR), Nukleärmedicin (NM), Ultraljud, med flera. För att utbytet av bilddata
mellan olika modaliteter ska vara möjligt och enkelt har den medicinska

1 Synapse, Picture Archive and Communication System (PACS) 

2 Vaishali Sankale & Dr. Ashok M. Sapkal (2013), Picture Archiving and Communication 
System, International Journal Of Next Generation Computer Applications (JINGA), Pune, 
India. ISSN 2319-524X 

3 Ibid (Synapse). 
4 Ibid (JINGA). 
5 Synapse, Picture Archive and Communication System (PACS) 

6 J. Pereira et al., Design and Implementation of a DICOM PACS with secure access via Internet, 
IEEE 2001 Proceedings of the 23rd Annual EMBS International Conference, October 25-28, 
Istanbul, Turkey 
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industrin skapat en Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) standard7. Mer
om detta kan läsas längre fram i dokumentet.

Vad finns det för fördelar och nackdelar med användningen av PACS?

Det finns många fördelar med PACS. Eftersom bilderna är digitala så kan flera personer ha
omedelbar tillgång till bilderna, vilket i sin tur leder till snabbare och bättre vård då dessa bilder
även är länkade till patientinformation. Detta innebär även att de inte behöver lagras i en fysisk
plats, vilket i sin tur kan även leda till  att dessa bilder kan försvinna eller tappas bort. PACS
bidrar därför med snabbare,  enklare,  billigare och internationell  vård. Med internationell  vård
menas då att det finns möjligheten för en läkare från ett annat land att ställa en diagnos. Kvalitén
på bilderna blir samtidigt bättre och även tillåter manipulation av dessa, vilket kan göra det lättare
för att ställa rätt diagnos.

Miljön  påverkas  även  positivt  då  elimineringen  av  filmerna  innebär  även  en  minskad
användning av kemikalier vilket även i sin tur leder till en minskad kostnad för att tillverka samt
framkalla dessa filmer8.

PACS har även negativa sidor som måste tas upp, så som beroende av datorer, vilket i sin tur
kan leda till otillräckliga datorer i poliklinik och i vissa avdelningar eller otillräcklig utrymme för
diagnostiska arbetsstationer. Om servern slutar fungera av någon anledning kommer det leda till
att  det  blir  svårt  att  ha tillgång till  datan i  servern,  vilket  leder  till  att  en backup av data  är
rekommenderad.

Det  kan  även  uppstå  log-on  problem  när  man  ska  röra  sig  mellan  olika  system  samt
oklarheter över hur PACS bör vara implementerad. 9

Följande  (Diagram  1)  ses  en  bild
hämtad  ur  Picture  Archiving  and
Communication  System,  International
Journal  Of  Next  Generation  Computer
Applications  (JINGA)10 som  visar
blockdiagrammet över PACS.

Det  första  blocket  ”Client”  är
applikationsanvändaren  som  kommer  att
skicka en förfrågan ”Request”  för någon
specifik information eller service till nästa
block ”Web Server”.

Förfrågan  skickas  genom  en  webbläsare
som  interagerar  med  servern.
Interaktionen sker genom att  använda en
mängd  protokoller,  som är  instruktioner.
Protokollerna bidrar till korrekt överföring
av data genom att

7 Ibid. 
8 Ibid. 

9 Vaishali Sankale & Dr. Ashok M. Sapkal (2013), Picture Archiving and Communication 
System, International Journal Of Next Generation Computer Applications (JINGA), Pune, 
India. ISSN 2319-524X 



10 Ibid. 
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skicka förfrågningar från en webbläsare och svar från servern.

Det andra blocket är ”Web Server” som är kopplad till både kunden och till databasen. Dess
uppgift  är  att  godkänna  förfrågan  skickade  från  Client,  skicka  den  relaterade  ”query”  till
databasen och få tillbaka ett svar från den som sedan skickas till kunden.

Det tredje blocket är databasen ”Database” och är en samling av data ordnade för snabb och
enkel sökning och hämtning. För att nå data från databasen behövs ett ledningssystem database
management  system  (DBMS).  DBMS  är  en  samling  av  program  som tillåter  en  att  öppna,
organisera och markera data i databasen11.

Första delen av systemet är då alltså PACS, där bilderna samlas efter varje undersökning.
Från PACS skickas bilderna till en DICOM nod. Följande skall det förklaras vad DICOM och ett
molntjänst är innan för att därefter förklara vad nästa del i systemet har för uppgift.

4  DICOM

Digital  Imaging  and  Communications  in  Medicine  DICOM  Standard,  anger  en  icke
patentskyddad datautbyteprotokoll, den digitala bildformatet samt filstrukturen för biomedicinska
bilder och bildrelaterad information12.

DICOM Standarden  beskriver  hur  man  kan formatera  och utbyta  medicinska  bilder  och
tillhörande  information,  både  inom  och  utanför  sjukhuset,  för  exempelvis  telemedicin.
Telemedicin innebär medicinsk vård på distans. Genom att vara kompatibel med Transmission
Control Protokollen samt Internet Protokollen kan DICOM-enheter kommunicera genom internet.

DICOM stödjer två typer av interaktioner mellan bildenheter:  push mode och pull mode.
Den grundläggande tjänsten är push mode, där en enhet skickar bara bilder till en annan enhet

över ett datornätverk, som exempelvis när en MR skickar undersökningsbilderna till datorn. Se
figur 113.

Figur 1 Push mode. Källa Santesoft, 2013, Configure and use
DICOM network services

11 Vaishali Sankale & Dr. Ashok M. Sapkal (2013), Picture Archiving and Communication 
System, International Journal Of Next Generation Computer Applications (JINGA), Pune, 
India. ISSN 2319-524X 

12 W.Dean Bidgood et al, 1997, Understanding and Using DICOM, the Data Interchange Standard
for Biomedical Imaging, journal of the American Informatics Association, Volume 4, Number 3. 

13 Ibid. 
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Pull mode är en två-stegs process som tillåter användaren att först skicka en fråga till  en
fjärrenhet och sedan hämta dom valda bilderna. Se figur 2.

Figur 2 Pull mode. Källa Santesoft, 2013, Configure and use DICOM 
network services

Att ha en standardmall av egenskaperna för varje typ av bild gör att anordningen som ska
motta bilderna är medveten om informationsstrukturen av bilden innan den tar emot den. Detta
möjliggör  att  lagring och hämtning av bilder sker med hjälp av en bildattribut istället  för ett
filnamn. DICOM gör det möjligt för en enheten att hitta bilder genom att använda en meningsfull
nyckelfråga som exempelvis patientnamn. När bilden har hämtats så kan den lagras med andra
bilder som relaterar till den14.

DICOM kommunikationsprotokoll är en applikationsprotokoll som använder TCP/IP för att
kommunicera  mellan  system.  TCP/IP  är  en  arkitektur  för  datakommunikation  över  nätverk.
DICOM-filer kan växla mellan två entiteter som kan ta emot bilder och patientdata i DICOM-
format.

DICOM nod kan kommunicera med varandra endast om de känner igen varandra.  Detta
innebär att varje system måste veta AE titel, IP adressen eller hostnamnet och IP porten till det
andra systemet15.

5  Molntjänst

Cloud Computing eller Molntjänst avser till både applikationen som levereras som tjänster
över internet och hårdvara och systemets mjukvara i datacenter som tillhandahålls i dessa tjänster.
Tjänsten i sig har länge setts som Software as a Service (SaaS) dock så varierar definitionen för
denna typ av tjänst. Mychael Armbrust et al definierar i sin artikel A view of Cloud Computing16

ett Moln som datacentrets hårdvara och mjukvara. När ett Moln görs tillgängligt som en ”pay-as
you-go”  sätt  till  allmänheten,  kallas  det  för  en  offentlig  Moln,  tjänsten  som säljs  är  Utility
Computing. Privat Moln är interna datacenter av ett företag eller annan organisation som inte görs
tillgängliga för allmänheten. Detta innebär att cloud

14 Ibid. 

15 Santesoft,  2013,  Configure  and  use  DICOM  network  services, hämtad
från  <
http://www.santesoft.com/win/sante_dicom_viewer/howto/network.ht
ml> 



16 Mychael Armbrust et al (2010), A View of Cloud Computing, Communications of the ACM, VOL
53, sidor 50-58 
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computing är summan av SaaS samt Utility Computing utan att räkna in små eller medelstora 
datacenter17.

Nedan kan det ses olika egenskaper som en molntjänst har:

0 Möjligheten till oändliga dataresurser som finns tillgängliga på begäran. Dessa resurser är
tillräckligt  snabba för att  följa lasttoppar,  vilket  hjälper  beställaren att  anpassa molnet
utefter deras behov, vilket i sin tur innebär att användaren av molnet slipper planera långt
in i framtiden hur stort moln den behöver. 

0 Möjligheten att börja smått  och sakta öka hårdvaruresursen endast när användaren har
behov av det. 

0 Möjligheten att  betala för användning av dataresurser på kort sikt när det behövs och
avsluta dem när behovet inte längre finns. 

Förutom  dom  ovannämnda  fördelarna  finns  det  även  ekonomiska  fördelar  med  en
molntjänst. Den första fördelen kan ses när behovet för tjänsten varierar under perioder. Förr var
man tvungen att förbereda ett datacenter endast för att upprätthålla laddningspeaken under ett par
dagar i månaden, vilket ledde till underutnyttjande resten av månaden. Med molntjänsten kan en
organisation  nu  endast  betala  för  extra  dataresurser  de  tillfälligt  behöver,  vilket  leder  till
minskade kostnader18.

När efterfrågan är okänd så är det svårt att veta hur stora dataresurser det kommer behövas i
framtiden. Med hjälp av molntjänsten så kan man anpassa resurserna allteftersom behovet växer
eller  minskar.  Detta innebär  att  man endast betalar  för det man behöver och riskerar inte att
överprovisionera, vilket leder till outnyttjade resurser, eller underprovisionera, vilket leder till en
mättnad av resurserna.

Då man endast betalar för det man behöver när man behöver så kan man, exempelvis, betala
för 100 servrar idag och inga servar imorgon och ändå bara ha betalat för 100 servar, vilket leder
till en ekonomisk vinst istället för att ha betalat för 100 servar i två dagar när man endast hade
behov av en dag19.

Det är denna flexibilitet som Michael et al anser vara fördelaktig med molntjänster samt att
risken för överprovisionering och underprovisionering försvinner, trots att det kanske blir dyrare
att  betala  för  ”pay-as-you-go” service  istället  för  att  köpa en jämförbar  server  under  samma
period.  Däremot  uppvägs  den  extra  kostnaden  av  molntjänstens  ekonomiska  fördel  av  dess
flexibilitet och endast betala för det företaget behöver20.

För  att  få  molntjänsten  så säker  som möjlig  har  de byggt  molntjänsten  på följande sätt.
Molntjänstens  säkerhet  är  uppbyggd  så  att  molnanvändaren  ansvarar  för  applikations-nivå
säkerhet. Molnleverantören ansvarar för fysisk säkerhet, och troligtvis även för att applicera och
driva  externa  brandväggspolicies.  Säkerheten  för  mellanlagren  delas  mellan  användaren  och
operatören.

17 Ibid. 

18 Mychael Armbrust et al (2010), A View of Cloud Computing, Communications of the ACM, VOL
53, sidor 50-58 

19 Ibid. 
20 Ibid. 
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Detta  användaransvar  kan  även  läggas  ut  på  en  tredje  part  som  säljer  speciella
säkerhetstjänster, så som konfigurationshantering, m.m21.

Molntjänster gör det enklare att försvara sig mot externa faktorer däremot har det dykt upp
nya interna problem. Molnleverantörer måste skydda mot stöld eller denial-of-service-attacker
från andra användare, vilket betyder att användarna måste skyddas från andra användare.

Den  primära  säkerhetsmekanismen  i  dagens  molntjänster  är  virtualisering.  Det  är  ett
effektivt försvar som skyddar användarna från varandra. Dock är den inte felfri då den innehåller
buggar som tillåter virtualisering att tappa kontroll till en viss grad22.

Ännu  en  säkerhetsaspekt  som  måste  tas  till  hänsyn  är  att  skydda  användaren  från
leverantören. Leverantören kontrollerar bottenlagret av programvaran och känner därför till dem
flesta säkerhetsteknikerna. Däremot hoppas Michael et al att användare använder sig av kontrakt
och domstolar snarare än säkerhetssystem för att skydda sig mot leverantörens förbrytelser23.

51 Sectra Image Lab 

Sectra Image Lab är ett molnbaserad plattform för datorstöd och helautomatiska medicinska
bildanalysapplikationer.  De tar hand om kundens program på en mycket  skalbar infrastruktur
som enkelt kan skalas beroende på kundens efterfrågan24.

De  erbjuder  företag  tillgång  till  en  beprövad  onlineplattform  för  leverans  av
bildanalystillämpningar. Plattformen är integrerad med system som PACS, men även integrerad
med andra system. De ger kliniker flexibel tillgång till applikationer för medicinsk bildanalys.
Bilder från undersökningar skickas från PACS till Sectras säkra datacenter för analys. Resultaten
återförs  sedan  till  avsändarnas  system.  All  den  information  som  skickas  avidentifieras  och
krypteras innan den lämnar sjukhusets nät2526.

Kliniker använder standard DICOM-kommunikation som är inbyggd i alla moderna PACS-
system. För helautomatiska applikationer kommer resultatet att visas som en ny serie i samma
undersökning,  för  halvautomatiska  tillämpningar  kommer  slut-användaren  att  interagera  med
provet/undersökningen  via  antingen  ett  webbgränssnitt  eller  en  webbklient  där  resultatet  kan
lagras tillbaka till den lokala PACS när analysen är färdig27.

21 Ibid. 

22 Mychael Armbrust et al (2010), A View of Cloud Computing, Communications of the ACM, VOL
53, sidor 50-58 

23 Ibid. 

24 Sectra, Sectra Image Lab, hämtad från < http://www.sectra.com/medical/image-lab/ 

25 Sectra,  About the research project ”online laboratory for medical image analysis”,  hämtad
från < http://www.sectra.com/medical/image-lab/project.html> 

26 Sectra, Sectra Image Lab, hämtad från < http://www.sectra.com/medical/image-lab/ 

27 Sectra,  About the research project ”online laboratory for medical image analysis”,  hämtad
från < http://www.sectra.com/medical/image-lab/project.html> 
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52 Sectra Link Client 

Sectra Link är en endast-programvara-enhet menad för att tillhandahålla datasegmenteringar
och  säker  kommunikation  för  en  bildlaboratorieavdelning.  Den  överför  och  omvandlar
informations modaliteter och medicinska bildlabenheter genom att använda sig av DICOM eller
liknande interface standards28.

Sectra Link systemet består av en central server som kör Sectra Link Server tjänsten, samt en
eller flera klienttjänster för varje institution ansluten till systemet.

Figur 3 Sectra Link System. Källa: Sectra, Sectra ImageLab. Sectra Link Client

Sectra Link client-tjänsten installeras i en Windows-host inuti institutionens nätverk. Hosten
behöver etablera kontakter med någon av institutionens system som kommer att integreras med
Sectra Link, som exempelvis PACS, och måste även kunna ansluta utgående Http:s till Sectra
Image Lab-server29.

Klient-service körs som en windows-service och har följande funktionaliteter:

0 Jobbar som en DICOM-lagring SCP 

0 Segmenterar  utgående DICOM-objekt i  delar som kommer att  rensas, krypteras  lokalt
eller förblir läsbart. 

0 Skickar de-identifierade DICOM-filerna till Sectra ImageLab via https 

0 Hämtar  analysrapportsdefinitioner,  dekrypterar  lokalt  krypterade  segment,
sammanställer rapporter och vidarebefordrar det till mottagaren. 

Sectra Link är designad för att göra bilddata och rapportobjekt oidentifierbara utan tillgång
till institutionens IT-system, det gäller även för Sectra ImageLab administratörer och operatörer
samt angripare i händelsen av ett fullständigt säkerhetsutbrott i Sectra ImageLab-system.

28 Sectra ImageLab, Sectra Link Client, dokument för PACS, RIS, HIS administratorer och
IT/nätverksadministratörer. Given av Sectra. 

29 Ibid. 
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Sectra  Link  Client  segmenterar  utgående  DICOM-objekt  till  tre  delar.  Den  första  delen
rensas från DICOM-objektet  och automatiskt  omfattar  alla  privata grupper i  DICOM-objektet
samt SOP30-, studie- och serieinsats UID31, patientnamn, patient id, födelsedatum och de flesta
taggar i 0010 DICOM-grupp. Patientens ålder i hela år kommer att visas på taggen genom att
räkna med datumet som undersökningen gjordes och patientens födelsedatum. Om åldern är över
89  år  kommer  åldern  inte  skrivas  (HIPAA32 jobbar  för  att  minimera  risken  för  oavsiktlig
möjlighet till identifikation)33.

Den andra delen är för data som inte behövs för att utföra analysen men som behövs för att
återkoppla analysen tillbaka till rätt rapport/undersökning eller som behövs för analysrapporter.
All data i detta segment krypteras och en nyckel skapas och sparas lokalt på sjukhusets server
som hostar  Sectra  Link Client.  Denna nyckel  kontrolleras  av  institutionen,  vilket  innebär  att
Sectra inte har tillgång till nyckeln. På detta segment ingår ett anslutningsnummer och en studie
id. När en rapport för en studie hämtas, av-krypterar Sectra Link Client den lokalt krypterade
segmenten, renderar eller genererar rapporten (DICOM/HL7/PDF) och skickar den tillbaka till

systemet343536.

Den tredje delen är data som kommer att läsas av Sectra ImageLab. Där ingår pixeldata, kön,
ålder  i  hela  år  och  annat  data  så  som  bildkodningsinformation,  bildutrustningsinformation,
etc3738.

Kunden autentiserar servern med ett certifikat som ingår i installationspaketet samt servern
autentiserar kunden. Denna ömsesidiga autentisering sker genom RSA-algoritmer med 2048 bit
nyckel.

RSA är en krypteringsalgoritm där det används en nyckel för att kryptera ett meddelande och
en annan nyckel för att dekryptera det39.

30 Standard Operating Procedure 
31 Unique Identification Number 
32 Health Insurance Portability and Accountability Act 

33 Sectra ImageLab, Sectra Link Client, dokument för PACS, RIS, HIS administratorer
och IT/nätverksadministratörer. Given av Sectra. 

34 Telefonsamtal, 2015-04-15, Industridoktorand samt ingenjör på Sectra. 
35 Telefonsamtal, 2015-04-13, Managing director, Spectronic Medical AB 

36 Sectra ImageLab, Sectra Link Client, dokument för PACS, RIS, HIS administratorer
och IT/nätverksadministratörer. Given av Sectra. 

37 Ibid. 
38 Telefonsamtal, 2015-04-15, Industridoktorand samt ingenjör på Sectra. 

39 Margaret  Rouse,  2014,  RSA  algotithm  (Rivest-Shamir-Adleman),  hämtad
från < http://searchsecurity.techtarget.com/definition/RSA> 
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6  MR till syntetiska CT-bilder - MriPlanner

Strålbehandling är den vanligaste  terapin för att  bota cancer.  Under behandlingen strålas
tumören med joniserande strålning med hög energi från olika håll och på det sättet förstör den
tumören.

För att genomföra en framgångsrik behandling måste strålfältets riktning och form planeras
noggrant då utmaningen är att tillämpa tillräckligt hög stråldos till tumören så att den dör utan att
samtidigt skada den friska vävnaden runtomkring.

För att behandlingen ska vara så noggrann som möjligt behövs det kännas till  den exakta
positionen av tumören och de friska vävnaderna samtidigt som det behövs kännas till dämpningen
av strålfältet när den passerar genom vävnader i kroppen från olika riktningar.

Detta  uppnåddes genom att  skapa en tredimensionell  CT-bild där tumören och de friska
organen runtomkring tumören var manuellt utritade. Denna bild innehöll samtidigt information
om elektrondensiteten som behövdes för att beräkna strålfältsdämpningen40.

Den  största  nackdelen  med  denna  metod  är  att  kunna  se  skillnaden  på  olika  typer  av
mjukvävnader.  Detta  försvårar  arbetet  att  manuellt  försöka  rita  ut  tumören,  vilket  leder  till
oönskad strålning till den friska vävnaden runtomkring tumören.

För att kunna förfina den terapeutiska noggrannheten har det börjat användas MR för att
planera strålbehandlingen, då MR-bilder har bättre mjukvävnadskontrast än vad CT-bilder har.
Eftersom MR kan inte ge information om attenueringen så har den inte används enskilt utan i
kombination med CT för att komplettera MR-bilden. Med attenuering menas hur olika vävnader
dämpar strålningen eller hur lätt strålningen kan penetrera olika vävnader, man kan även se det
som hur lätt kroppen absorberar strålningen.

Spectronic  Medical  har  dock  utvecklat  denna  nya  teknik  kallad  för
MriPlanner som tillåter att använda MR enskilt utan att komplettera med CT
för att  planera strålbehandlingen. Genom algoritmer kan de skapa syntetiska
CT-bilder som samtidigt automatisk ritar ut tumören och organen runtomkring.
Detta  leder  till  en  behandling  med  högre  precision  och  färre  bieffekter
samtidigt som den minskar terapikostnaderna, då den

minskar  den  manuella  arbetet  i  att  rita  ut  tumören  samt  undviker  en  CT-
undersökning, som bidrar med höga patientdoser och kostnader41.

Figur 3 MriPlanner. 
Källa: 
www.Spectronic.se

Denna teknik fungerar på sådan sätt att MR-bilder från sjukhuset skickas till en DICOM nod,
ägd av Sectra. I denna nod tas viss information bort och ersätt med en nyckel (se Molntjänster) och
därefter  skickas  den  till  Spectronic  Medicals  programvara  MriPlanner.  Denna  programvara
omvandlar bilderna genom algoritmer och sedan skickar tillbaka dessa till

40 Spectronic AB (2014), MriPlanner, hämtad från < 
http://www.spectronic.se/web/code/page10/index.html
> 

41 Ibid. 
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DICOM  noden,  som  av-krypterar  bilderna  utefter  nyckeln  och  sedan  skickas  det  till
strålbehandlingsplaneringsstationen.

Processen  kräver  ingen  användarinteraktion  och  programvaran  är  kompatibel  med  alla
nuvarande programvaror för strålbehandlingsplanering.

Denna teknik levereras som en service som inte kräver någon hårdvaruinstallation på plats
vilket gör användningen av tekniken mycket kostnadseffektiv42.

Spectronic  Medical  ansvarar  dock  endast  över  själva  bildomvanlidningen.  De  har  ett
samarbete  med  Sectra  som erbjuder  molntjänsten  Sectra  Online  Imagelab  som är  en  online
plattform kopplad till sjukhuset.

Bilderna som skickas tills Spectronic Medical omvandlas automatiskt med hjälp av algoritmer
och därför är det ingen person som fysiskt sitter med dessa bilder. När bilderna har behandlats klart
skickas de tillbaka till sjukhuset via DICOM noden. Dessa bilder stannar inte kvar hos Spectronic
Medical utan endast information om hur bilden med Idnr X omvandlades. Detta är för att kunna få
information om hur omvandlingen gjordes ifall resultatet blir felaktig.

Dessa bilder ställs dock i kö och det tar runt en timme att omvandla dem och skicka dem
tillbaka. Om Spectronic Medical skulle ha en hög belastning på bilder att omvandla så har de
möjlighet att öka kapaciteten så att omvandlingstiden inte blir påverkad.

7  Standarder, lagar och regelverk

Det finns olika lagar och standarder för att implementera en medicinteknisk produkt till den
svenska marknaden. Följande ska regelverket för medicintekniska produkter beskrivas. Källan
kommer från Läkemedelsverkets hemsida. Se källa i referenserna.

Enligt Lag 1993:584, 2§ om medicintekniska produkter så skrivs det att:

” Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som
enligt tillverkarens uppgift ska användas, separat eller i 
kombination med annat, för att hos människor

1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra
en sjukdom, 

2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera
en skada eller en funktionsnedsättning, 

3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller
en fysiologisk process, eller 

4. kontrollera befruktning.” 

Detta innebär att det är tillverkarens avsedda syfte med produkten som kommer att avgöra
huruvida  produkten  rymmer  inom definitionen  för  medicinteknisk  produkt.  Produkten  måste
därför ha ett medicinskt syfte utan att verkningsmekanismen ska vara farmalogisk, immunologisk
eller metabolisk.



42 Ibid.
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Medicintekniska produkter måste uppfylla läkemedelsverkets väsentliga krav, som består av
allmänna krav och krav på tillverkning och konstruktion.

Tillverkaren har ett ansvar över produkten under hela dess livscykel. Detta innebär att det
ansvarar för ”konstruktionen, modifiering, tillverkning, dokumentation, leverans, uppföljning på
marknaden, bevakning av olyckor och tillbud samt korrigerande och förebyggande åtgärder”,
citat från Läkemedelsverket om tillverkarens ansvar.

Kraven  på  medicintekniska  produkter  hittas  i  lag  (1993:584).  Dessa  ska  nu  beskrivas
kortfattat enligt Euro Info Center (2001)43.

Säkerhet och prestanda måste styrkas liksom biverkningar och risker beskrivas. En analys
om ifall fördelarna väger upp nackdelarna skall göras av tillverkaren. På produkten eller  i en
medföljande bruksanvisning måste det anges information om användning, användningsområde,
risker, m.m. Informationen skall vara skriven på svenska.

Det räcker med att tillverkaren gör en egenkontroll i kombination med en teknisk underlag
samt försäkran om att  produkten uppfyller  kraven. Om produkten har en hög riskpotential  så
krävs det att en tredje parter skall bedöma produkten.

Definitionen för medicinteknisk produkt har blivit allt mer svårare då dagens produkter kan
integreras i vårdgivarens patientadministrativa system, så som när en röntgenkamera skickar data
direkt  till  patientadministrativa  system,  eller  de  system  som  hjälper  personalen  med
beslutstödjande tjänster. Det är därför som gränserna mellan IT och medicinteknik har suddats ut.

De programvaror som berörs är enligt läkemedelsverket:

0 ”Programvaror som är knutna till en specifik fysisk medicinteknisk produkt, t.ex. i en
datortomograf eller infusionspump 

0 Programvaror som utför en medicinteknisk funktion, t.ex. bildbehandling 

0 Programvaror som lagrar medicinsk information, t.ex. PACS (Picture Archiving and
Communication System) 

0 Programvaror  som  lagrar  patientuppgifter,  t.ex.  RIS  (Radiological  Information
System) 

0 Programvaror som används som beslutsstöd och planering, t.ex. dosplanering för
strålterapi 

0 Programvaror som kommunicerar med medicintekniska produkter 
0 Programvaror som hanterar provsvar för kemiska laboratorier” 

3§  Lagen  om medicintekniska  produkter  gäller  även  för  tillbehör  som exempelvis  skall
användas  tillsammans  med en medicintekniska  produkter  (MTP) och även de produkter  som
behövs för att MTP skall kunna användas.

Med tillbehör  menas  det  en  produkt  som i  sig  inte  är  en  MTP men  som är  avsedd att
användas tillsammans med en sådan produkt för att den skall kunna användas på avsett sätt. Detta
innebär  att  programvaror  i  sig  inte  är  MTP  men  måste  uppfylla  de  krav  som  ställs  på
medicintekniska produkter då den behövs för att kunna använda MTP.

Det gäller således att:

43 Euro Info Center, 2001, Medicinska Produkter (MDD), hämtad från 



<http://ec.europa.eu/avservices/avs/files/euro/203-euroinfo/omr4/ce/mdd.htm#>
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” Aktiv produkt för diagnostik
Bilaga 9, punkt 1.6 LVFS 2003:11

Varje aktiv medicinteknisk produkt, antingen den används separat eller i kombination 
med andra medicintekniska produkter, för att tillhandahålla information för att upptäcka,
diagnosticera, övervaka eller behandla fysiologiska tillstånd, hälsotillstånd, sjukdomar 
eller medfödda missbildningar.”

Vilket innebär att MriPlanner borde då räknas som medicinteknisk produkt.

Läkemedelsverket visar ett flödesschema för kvalificering av programvara44.  Se figur 4 i
bilaga.

Enligt denna schema skulle varken MriPlanner eller Sectras moln kunna CE-märkas då den,
till att börja med, inte är integrerad i en MTP. Frågan kvarstår dock om ett molntjänst räknas som
MTP då den inte används för att upptäcka, diagnostisera, övervaka eller behandla fysiologiska
tillstånd,  hälsotillstånd,  sjukdomar eller  medfödda missbildningar.  Detta  bör därför  analyseras
vidare av någon som är mer insatt i lagen om MTP.

Det  ställs  andra  krav  för  produkter  som avger  strålning.  För  dessa  produkter  gäller  att
produkten  skall  tillverkas  på  sådant  sätt  att  den  inte  utsätter  patienter,  användare  och  andra
personer för mer strålning än det som är nödvändigt med tanke på det avsedda ändamålet.

Användare skall kunna kontrollera exponeringen om det är en produkt vars syfte är att 
avge en strålning som kan vara skadlig men som väger upp för skadorna. Dessa skall 
konstrueras på sådan sätt att relevanta parametrar har tillfredsställande reproducerbarhet och 
noggrannhet.

Det skall även finnas ett varningssystem med synliga eller hörbara varningar vid 
strålning om produkten är avsedd att avge potentiellt skadlig strålning45.

Det gäller även att produkter skall tillverkas på sådant sätt att de avger så lite oavsiktlig 
strålning, ströstrålning eller läckstrålning till patienter, användare och andra personer.

Produkter som avger strålning ska ha en bruksanvändning där det skall innehålla 
information om vilken typ av strålning, hur man kan skydda patienter och användare, hur man 
kan undvika att produkten används på felaktig sätt samt hur riskerna vid installation kan 
minimeras eller elimineras.

Den utsända strålningens kvalitet, kvantitet och geometri måste kontrolleras och varieras 
beroende på det avsedda ändamålet för produkter som är avsedda att utsända joniserande 
strålning.

44 Läkemedelsverket, 2012,  Medicinska informationssystem – vägledning för kvalificering
och klassificering av programvaror med medicinskt syfte, Tryck Åtta 45 

45 Gunnar Alvan (2004), Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter, 
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Enligt läkemedelsverket (LVFS 2003:11)46 gäller det att:

” 11.5.2 Produkter som utsänder joniserande strålning avsedd för diagnostisk radiologi
skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att en för det aktuella medicinska 
ändamålet lämplig bild- eller resultatkvalitet uppnås, samtidigt
som patienten och användaren utsätts för så lite strålning som möjligt.”

71 Patientsäkerhetslagen: 

Enligt Socialstyrelsen om Patientsäkerhet47 samt enligt patientsäkerhetslagen(2010:659) handlar
patientsäkerheten om skydd mot vårdskada. Med vårdskada syftas det på ” när en patient 
drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat 
undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso-och 
sjukvården.”

Syftet med patientsäkerhetslagen (2010:659) är att ”främja hög patientsäkerhet inom hälso-
och sjukvård. ”

För att se detaljerad information om lagen hänvisas det till patientsäkerhetslagen. Definitionen på
hälso- och sjukvårdspersonal anses som de som har legitimation inom hälso-och sjukvård, 
personal som aktiv vid sjukhus och medverkar i hälso- och vård av patienter, de som biträder en 
legitimerad yrkesutövare vid hälso- och sjukvård av patienter, etc.

Med patientskada anses allvarliga skador som är bestående och stor eller har lett till att 
patienten har behövt extra eller utökad vårdbehov eller avlidit.

72 Patientsekretess/tystnadsplikt: 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) gäller om tydsnadsplikt att:

” 12 § Den som tillhör eller har tillhört hälso- och 
sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården 
får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin

verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller 
andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses 
inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag
eller förordning.”

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 25 kap. Sekretess till skydd för enskild i 
verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m, gäller det att:

46 Ibid. 



47 Socialstyrelsem, Patientsäkerhet, hämtad från <http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet> 
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” 5 § Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal inom 
enskild hälso- och sjukvård för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga 
förhållanden.”

Visserligen kan tolkningen av lagen vara felaktig i detta dokument, dock tolkas lagen som att 
endast behörig vårdpersonal får läsa och ta del av patienters information och får ej sprida 
informationen vidare till icke behöriga.

8 Patientnytta, patientsäkerhet, patientsekretess/IT-
säkerhet 

81 Patientnytta: 

För att utvärdera om CT:n är bättre eller sämre för patientnyttan än MR ska olika 
aspekter om dessa tas upp. Först ska CT:n beskrivas och därefter MR.

CT48:

En datortomografi tar högst 20 minuter dock kan det ta längre tid om man ska undersökas
med kontrastmedel.

Ibland  måste  vissa  förberedelser  göras  innan  undersökningen.  Om  det  är  magen  som  ska
undersökas får man vanligtvis dricka en kontrastmedel en till två timmar före undersökningen. Andra
undersökningar, exempelvis för blodpropp, kräver kontrastmedel i blodet. Detta innebär att patienten
får en venkateter i ett blodkärl som sätts fast med hjälp av en nål.

För undersökningar i slidan kan en tampong sättas i och en kateter i urinblåsan kan sättas i
för en undersökning av urinblåsan.

De patienter som äter metoformin måste avbryta medicineringen innan undersökningen. Det
finns vissa diabetesläkemedel som innehåller denna ämne.

Vissa patienter kan vara allergiska mot röntgenkontrastmedel. Dessa kan få kortison något
dygn innan undersökningen.

Under  själva  undersökningen  så  kan  det  krävas  att  patienten  inte  får  svälja  under
bildtagningen och det är otroligt viktigt att patienten ligger helt stilla.

Ibland kan det krävas att undersökningen görs om, beroende på om första undersökningen
var utan kontrastmedel eller om bilden var oklar.

När det kommer till mängden stråldos patienten får är informationen lite oklar då olika källor
meddelar om olika värden. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten är stråldosen enligt följande tabell:

Datortomografiundersökningar Eeff  [mSv]

Skalle 2.2
Buk 10
Thorax 6



48 Peter Tuominen 1177 Vårdguiden (2015), Datortomografi, hämtad från < 
http://www.1177.se/Vasternorrland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Datortomografi/>
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(Tabell 1. Patientdos vid CT-undersökning. Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten)

Dock gäller det att ”  De stråldoser som anges här är medelvärden över hela landet. Det
finns stora individuella skillnader mellan olika patienter och mellan olika sjukhus”.

Om  man  däremot  läser  på  1177  Vårdguidens  hemsida  står  det  ”  En  vanlig
datortomografiundersökning ger i genomsnitt en stråldos som inte överskrider den dos du under
ett  år  vanligtvis  får  från  naturliga  strålkällor  i  Sverige.” vilket  är  1mSv/år.  Enligt
strålsäkerhetsmyndigheten  får  en  genomsnittlig  svensk  en  stråldos  på  cirka  3.0  mSv/år  där
medicinska undersökningen står för 0.9 mSv/år49. Se figur 5 i bilaga.

MR50:

Oftast  behövs  det  inga  förberedelser  för  att  göra  en  MR-undersökning  men  det  finns
undantag. För att undersöka magen kan det behövas att patienten inte har ätit eller druckit något
på fyra timmar innan undersökningen. Tarmarna kan behöva tömmas och detta görs genom att
dricka en saltbalanserad vätska som orsakar diarré.

Om hjärtat skall undersökas så kan det behövas ta läkemedel för att kontrollera hjärtrytmen.

Patienten bör inte använda smink eller hårvax då detta kan orsaka störningar på bilden om
det är huvudet eller halsen som ska undersökas.

Ibland kan kontrastmedel behövas. Detta kan ges direkt i blodet, vilket i så fall krävs det ett
blodprov innan för att kontrollera njurarnas funktion. Om provet visar att njurarna fungerar dåligt
så kommer det att övervägas om det ska användas kontrastmedel eller inte.

För undersökning av magens organ så kan man få dricka kontrastmedel mellan två och fyra
timmar innan undersökningen.

Man kan även få kontrastmedel i ändtarmen ifall organen i bäckenet ska undersökas. Detta
görs genom att föra in medlet i ändtarmen med hjälp av en kort plastslang.

Om  man  använder  kontrastmedel  eller  om  det  krävs  riktigt  detaljerade  bilder  så  kan
undersökningen ta längre tid.

En MR-undersökning kan göras flera gånger utan risk för strålskador. Den kan ta mellan 20
och 45 minuter och använder sig av magnetfält och radiovågor.

Eftersom magnetfältet är så starkt så ställer det vissa krav på patienten. En patient får inte 
undersökas om den har elektronisk utrustning eller metall i kroppen, så som pacemaker, 
insulinpump, cochleaimplantat eller metallsplitter. Föremål som tandimplantat och tandställning 
kan ge bildstörningar.

Patienter med pacemaker som trots allt behöver genomföra undersökningen måste övervakas
av en hjärtläkare.

Har man dock ickemagnetisk metall så går det bra att genomföra undersökningar, exempel 
på dessa metaller är kopparspiraler, tandfyllning, knäproteser, m.m.

Undersökningen kräver stora resurser och specialutbildad personal, därför är det inte alla 
sjukhus som har en magnetkamera.

49 Strål2säkerhetsmyndigheten, Vet du hur stor stråldos du får under ett år?, hämtad från < 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Bildarkiv/Str%C3%A5ls%C3%A4kert/Stralgrafik.p 
df> 



50 Anna Bendt 1177 Vårdguiden (2015), Magnetkameraundersökning, hämtad från < 
http://www.1177.se/Vasternorrland/Fakta-och-rad/Undersokningar/Magnetkameraundersokning/> 
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Ibland kan dessa undersökningar kännas obehagliga då patienten får ligga länge på ett hårt
bord utan att få röra sig i ett trångt utrymme. För att undersökningen ska kännas tryggare för
patienter, tillåter vissa sjukhus anhöriga inne i rummet eftersom magnetfältet inte är skadligt. Vid
extrem klaustrofobi kan patienten sövas eller få lugnande.

Ännu har det inte gått att visa ifall MR-undersökningar kan skada ett foster ifall mamman
undersöks.

82 Jämförelser CT vs MR: 

En CT tar högst 20 minuter att genomföra (med vissa undantag) medan en MR tar mellan
20-45 minuter. Enligt Skånes Universitetssjukhus tar en CT på hjärnan knappt 2 minuter51, enligt

Helsingborgs  lasarett  tar  en  buk-CT-undersökning  30-40  minuter52 och  enligt  hjärt-  och
lungfonden tar en CT på kranskärlväggen ”  En sådan undersökning går i dag sekundsnabbt.
Organ i buk och bröstkorg kan avbildas på så kort tid att patienten inte ens behöver hålla andan.
Ändå får man skarpa bilder.”53. Detta ger en svag bild av att den ”vanliga” undersökningstiden
för en CT-undersökning går inte riktigt att säga. På grund av dom stora variationerna i tiderna på
olika undersökningar är det svårt att avgöra vilken maskin gynnar patienten tidsmässigt. En MR-
undersökning  tar  minst  20  minuter,  om man  ska  göra  en  CT-undersökning som tar  runt  15
minuter  anses det i så fall  att  en MR vore mer gynnsamt för patienten då det är inte så stor
tidsskillnad  och  patienten  slipper  bestrålas.  Om  patienter  ska  däremot  genomföra  en
undersökning  som endast  tar  någon minut  på  CT så  gynnas  patienten  inte  av  en  lång  MR-
undersökning.

En MR-undersökning plus omvandling av bilderna anses onödig om det går att göra en CT-
undersökning på någon minut istället. Då MR samt omvandlingen kan ta mellan 1 timme och 20
minuter upp till 2 timmar anses det att vården skulle saktas ner om man använde sig av detta
system. Det som menas med att den saktas ner är att de patienter som skulle kunna göra en CT på
max 5 minuter får genomföra en MR på minimum 20 minuter. Detta leder dels till  att det tar
längre tid för patienten att få en diagnos samt behandling då den måste dessutom vänta på att
bilderna ska omvandlas och dels leder det till att MR:n skulle belastas mer då fler patienter måste
undersökas. Denna tidsskillnad innebär att en CT kan undersöka fler patienter än en MR, förutsatt
att undersökningstiden för CT är mindre än 20 minuter.

Av den anledningen anses det att CT-undersökningar som tar mindre än 15 minuter är mer
gynnsamma för patienten  då långa undersökningstider  innebär  vissa obekvämligheter,  så som
exempelvis att patienten inte får inte röra på sig. Det trånga utrymmet kan även kännas jobbigare
under än längre period än om det bara är några minuter.

Däremot  verkar  CT-undersökningar  använda  sig  mer  av  kontrastmedel  än  MR-
undersökningar. I helhet verkar MR-undersökningen bättre i denna avseende då det oftast inte
kräver några förberedelser, vilket är besvärsfritt för patienten. Så fort kontrastmedel ska tas så

51 Skånes Universitetssjukhus, CT hjärna, hämtad från < 
https://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Bild-
_och_funktionsdiagnostiskt_centrum/For-patienter/Undersokningar_pa_BFC/Mall14/> 

52 Helsingborgs lasarett, Datortomografiundersökning av buken, hämtad från < 
http://www.helsingborgslasarett.se/patienterochnarstaende/sjukdomarochradgivning/gynekologi/pa 
tientinformationgynekologi/datortomografiundersokningavbuken.4.6264438411349186b0080001961 
4.html> 

53 Hjärt och lungfonden, 2012, Datortomografi tittar på kranskärlväggen, hämtad från < 
http://www.hjart-lungfonden.se/Forskning/Aktuell-
forskning/Hjartforskning/Forskning-om-hjartinfarkt/Mer-lasning/Datortomografi-tittar-



pa-kranskarlvaggen/> 
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blir  det  jobbigare  då  det  krävs  att  patienten  är  långt  innan  undersökningen.  Allt  som  är
intravenöst  eller  som ska  stoppas  in  i  patienten  på  något  sätt  som inte  är  genom att  svälja
påverkar patienten negativt då det kan uppfattas besvärligt, speciellt för de patienter med fobi
mot nålar eller bara allmän vårdfobi. Alltså, när det gäller  tidsmässigt är CT:n bättre så vida
kontrastmedel  inte  ska  användas,  ifall  patienten  måste  vara  på  plats  två  timmar  innan
undersökningen p.g.a. kontrastmedlet så sparar MR patienten mer tid.

Att magnetkameror inte finns i alla sjukhus är givetvis inte fördelaktigt för patienten. Detta
kan innebära att patienter måste förflyttas för att göra en sådan undersökning, vilket är något alla
patienter inte kan göra hur enkelt som helst.

Det som talar mest emot CT-undersökningar är strålningen som patienten utsätts för. Detta
ställer höga krav på patienten samt andra hjälpmedel för att bilden ska bli så bra som möjligt för
att undvika att behöva ta ännu en bild.

Från en hälsomässig aspekt så är MR-undersökningar mycket bättre för patienter, däremot,
från en bekvämlighetsaspekt så är det inte lika tydligt vilken undersökning är bäst.

83 Patientsäkerhet: 

Patientsäkerhetlagen ansvarar över patientens säkerhet från en hälsomässig aspekt. I detta
fall  sker  inget  brott  av denna lag  då  lagen  skulle  implementeras  under  MR-undersökningen,
vilken är den del som sjukhuspersonalen ansvarar över och därför är den inte helt relevant i detta
dokument. Dock är det värt att uppmärksamma att lagen meddelar att om onödig lidande går att
undvika så bör patienten behandlas därefter.

84 Patientsekretess/IT-säkerhet: 

Bilderna från MR:n skickas direkt till PACS, där den kopplas till tillhörande patient samt all
dess information. Dessa bilder skickas därefter till en DICOM nod som Sectra ansvarar över. I
denna  nod tas  all  patientinformation  bort,  förutom ålder  och  kön (se  Sectra  ImageLab).  All
patientinformation  ersätts  med  en  nyckel.  För  att  dekryptera  denna  nyckel  behövs  det  en
motsvarande nyckel som endast sjukhuset som bilden har skickats ifrån har tillgång till. Bilden
skickas  därefter  vidare  till  MriPlanner  som  Spectronic  Medical  ansvarar  över  och  bilden
omvandlas till CT-bilder. Bilderna skickas tillbaka till DICOM noden och dekrypteras med rätt
nyckel och kopplas till patientinformationen.

Som tidigare  beskrivet  (se  PACS-systemet)  så  har  inte  all  personal  tillgång  till  PACS-
systemet.  För att  få tillgång till  den behövs det en godkännande av någon person med högre
ansvarsbefattning.  Det  betyder  att  endast  vårdpersonal  som  har  behovet  att  ha  tillgång  till
systemet har det. För att kunna öppna och se vissa bilder eller patientinformation så måste man
kunna redovisa anledningen till  att personalen måste se informationen då det kontrolleras vem
öppnar och ser vad. Detta innebär att en person som har tillgång till alla bilder i PACS kan öppna
och se dom men måste redovisa anledningen eller behovet till detta. Då systemet kontrollerar vem
som  går  in  kan  man  inte  vara  anonym  och  är  därför  enkelt  att  nå  personen  som  bröt
patientsekretessen.
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Enligt telefonsamtal med kunnig personal på Spectronic Medical och Sectra så har varken
Spectronic Medical eller Sectra möjlighet att nå patientinformationen då den krypteras och aldrig
lämnar sjukhusets system. Enligt personlig åsikt från en sjukhusingenjör som är användare av
detta system är det endast data som är lite osäker då den inte är dubbelblindat. Detta innebär att
Spectronic Medical troligen vet från vilket sjukhus bilderna skickas ifrån. Om det är allmänt känt
att en kändis kommer in till ett sjukhus, exempelvis en lång manlig basketspelare, och Spectronic
Medical ser att de får in bilder från en lång man från just de sjukhuset, så skulle de kunna dra
vissa slutsatser.

Då kryptering och dekryptering sker automatiskt är det svårt att bilder förväxlas/kopplas med
andra patienter.

9  Användarnytta

Med användare avses sjukhuset, därför skall det nu analyserar hur pass stor nytta sjukhuset
har av detta system.

Troligtvis är det två aspekter som användaren är intresserad av: Hur många patienter går det
att behandla samt hur mycket kommer det att kosta.

Då MriPlanner ersätter till viss del CT-undersökningar innebär det en ökad användning av
MR-maskinen samt givetvis en kostnad för själva programvaran som omvandlar bilderna. Det
innebär även en minskad användning av CT-maskinen då de patienter som skulle genomföra en
CT (och eventuell en MR) gör endast en MR. Detta leder till att flera patienter kan genomföra en
CT eftersom vissa flyttas till MR:n. Detta kan leda till att MR:n blir mer belastad då patienterna
som kanske endast skulle göra en CT skickas nu dit till MR:n. Dock blir belastningen kanske inte
så stor då många MR görs som komplettering till CT.

Alltså, det finns en viss risk för ökad belastning på MR men detta är bara en spekulation och
bör  därför  analyseras  vidare.  Det  finns  även en  chans  att  CT:n  blir  mer  tillgänglig  då  vissa
patienter kan skickas till MR:n istället. Detta leder då till att andra patienter kan undersökas via
en CT. Återigen är detta dock endast en spekulation och bör analyseras. Hur mycket belastningen
kan öka eller minska är en intressant fråga som inte bör ignoreras då en ökad belastning kan
innebära längre köer vilket kan leda till långsammare vård.

Då Karolinska Universitetssjukhuset har redan både Datortomografer samt magnetkameror
kommer det inte tas upp kostnaderna för inköp, konstruktion samt underhållning.

Region Skåne har en prislista på bild- och funktionsmedicin 201454 där priserna för olika
undersökningar beskrivs. Från den listan har det tagits ur vissa undersökningspriser för att få ett
svag ide om vad prisskillnaderna är:

54 Bild- och funktionsmedicin prislista 2014 Region Skåne, hämtad från 
<http://www.skane.se/Upload/Webbplatser/Skaneportalen-
extern/VardHalsa/Uppdrag%202014/2%20Prislista%20BFM%202014.pdf>
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Undersökning Tid (min) Pris (kronor)
CT Skalle 255 1442

Buk 30-40 1648
Thorax - 1545
Hjärta - 2060

MR Skalle 1556 2884
Buk- 45-6057 3090
Thorax - 3090
Hjärta 30-9058 5150

Där den billigaste CT-undersökningen var CT mandibel för 927:- eller CT enskild tand för
927:- medan den billigaste MR-undersökningen var MR temporalbenöversikt för 1442:-följt av
MR prostataöversikt för 1600:-.

Tabellen samt informationen om de billigaste undersökningarna ger oss en svag aning om att
MR är dyrare än CT. Med denna information kan det dras slutsatsen att en ökad användning av
MR-utrustning ger högre kostnader än om CT skulle användas.

10 Essentiella funktioner som behövs

För att Spectronic Medicals programvara ska fungera behövs det inte PACS, endast DICOM, 
dock verkar DICOM noden agera mellan PACS och andra modaliteter, därför verkar det som att 
PACS kanske inte är ett krav men ändå bra att ha. Detta är dock inget problem då dem flesta (om 
inte alla) CT- och MR-maskiner kommer med PACS. Inga andra funktioner behövs som inte 
redan finns i ett sjukhus, så som datorer att visa bilderna på.

Bildernas överföringskvalitet är den samma som sjukhuset skickar med, alltså beror kvalitén helt på 
sjukhuset.

11 Resultat 

0 Vilka  lagar,  standarder  och  regelverk  är  det  som gäller  för  att  kunna
implementera en medicinsk produkt på den svenska marknaden? 

Svar: Lag 1993:584, 2§ och Bilaga 9, punkt 1.6 LVFS 2003:11

0 Hur  påverkas  systemets  implementering  patientnytta,  patientsäkerhet  och
patientsekretess? 

55 Fråga  Röntgendoktor,  Skalle  med  CT  vs.  MR, hämtad  från
<http://www.rontgen.com/wp-doctor/skalle-med-ct-vs-mr> 

56 Ibid. 

57 Kungälvs sjukhus, 2015, MR-undersökning av buken, hämtad från < 
http://www.vgregion.se/sv/Kungalvs-sjukhus/Kungalvs-
sjukhus1/Vardutbud/Rontgen/Magnetkameraundersokning/MR-undersokning-av-buken/>

58 Skånes Universitetssjukhus, 2013, CT-Hjärta, hämtad från 
<https://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Bild-
_och_funktionsdiagnostiskt_centrum/For-vardgivare/Undersokningar-A-O/MRhjarta/> 
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Svar:  För  patienter  som ska  genomföra  CT och  MR påverkar  systemet  patientnyttan  på  ett
positivt  sätt,  då  patienten  inte  utsätts  för  strålning  och  den sparar  tid.  Patientsäkerheten  blir
opåverkad. Patientsekretessen blir opåverkad då systemet är säker nog.

0 Hur  uppfyller  systemet  kraven  för  patientsäkerhet  och  patientsekretess  samt  IT-
säkerhet? 

Svar: Systemet uppfyller de krav som ställs för patientsäkerhet, sekretress samt IT-säkerhet.

0 Hur hög är bildernas överföringskvalitet? 

Svar: Bildernas överföringskvalitet blir opåverkad, alltså är det den samma som bilderna skickas 
med.

0 Vilka  är  de  essentiella  funktioner  som behövs  i  ett  molnbaserad  bildanalys-  och
bildvisningssystem? 

Svar: PACS, DICOM nod, Sectras molntjänst och MriPlanner.

12 Teori Diskussion

12.1  Patientnytta:

Om  patienten  är  ett  barn,  en  gravid  kvinna,  en  person  som  inte  har  magnetiska
metallföremål i kroppen eller inte lider av klaustrofobi samt om motsvarande CT-undersökning
skulle vara längre än 15 minuter så är detta system att föredra. Vid akuta fall där svar behöver
fås inom en timme är detta system inte att rekommendera då det tar 20-45 min att göra en MR-
undersökning samt upp till en timme att få bilderna omvandlade.

Detta system bör dock användas så mycket det går för att inte utsätta patienten för strålning.
Strålsäkerhetsmyndigheten beskriver följande om strålsäker vård ”Den vägledande principen är att
nyttan för patienten ska vara större än den skada som bestrålningen beräknas förorsaka59.” Trots
att detta citat handlar om just när patienten bestrålas så kan den även tolkas som att om det går att
undvika att bestråla en patient så bör man undvika det.

Alltså, sammanfattat kan man säga att patienten har stor nytta av detta system, det finns
dock undantag.

Det finns dock andra aspekter som måste analyseras för att kunna dra en helhetsbild över
patientnyttan.  De patienter som skulle i vanliga fall göra en CT- och MR-undersökning kan
numera endast göra en MR undersökning (utan att räkna med undantag). Detta leder till att CT:n
belastas av, vilket innebär att fler patienter kan undersökas genom CT. För de patienter som
skulle göra en CT men gör en MR istället  med bildomvandling ökar belastningen på MR:n
medan minskar  belastningen på CT:n.  Detta  kan leda till  minskade  CT-köer  samtidigt  som
ökade MR-köer. Det är viktigt att påpeka att Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har
CT-avdelningen öppet dygnet runt och kan ständigt

59 Ina Bergström, 2011, Strålsäker vård – en del av patientsäkerheten, Strålsäkerhetsmyndigheten, hämtad 
från <https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Om-myndigheten/Tema-



stralsakerhet/Stralsakert/Artiklar/Stralsaker-vard--en-del-av-patientsakerheten/>
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undersöka patienter medan MR-avdelningen gör undersökningar endast vissa tider under dagen.
Detta medför att fler patienter kan undersökas via CT än MR då undersökningstiderna är kortare
samtidigt som de har öppet en mycket längre tid. De långa undersökningstiderna samtidigt som
MR inte har öppet dygnet runt gör att antalet patienter som går att undersöka begränsas. Detta
leder till att MriPlanner kan inte användas på alla patienter och kan därför inte ersätta CT:n,
däremot är det ett bra alternativ i de fall som en CT bör undvikas.

Allt detta är dock en spekulation och bör undersökas närmare beroende på hur Karolinska
planerar att använda sig av detta system.

Detta  system främjar  adaptiv behandling.  Adaptiv behandling  innebär att  man anpassar
stråldosen  under  behandlingens  gång  och  utefter  hur  tumören  svarar  på  behandlingen.  En
strålbehandling genomförs vanligtvis i form av många mindre behandlingar, detta innebär att
nya dosplaneringsunderlag måste göras flera gånger under perioden behandlingen pågår. Detta
är  dock  inte  möjligt  att  genomföra  på  en  CT på  grund  av  den  höga  stråldosen  det  skulle
innebära. Men hjälp av MriPlanner kan nu dosplaneringsunderlaget bli bättre och anpassas efter
varje behandling utan att utsätta patienten för strålning, utöver själva behandlingen.

Alltså, systemet i sig främjar patientnyttan dock finns det andra aspekter som gör att den
nyttan som finns med detta system (alltså ingen strålning) inte väger upp tillräckligt mycket för
att det ska prioriteras, exempelvis akuta fall eller de fall patienten ska endast göra en CT som tar
2 minuter att genomföra.

12.2 Patientsäkerhet:

Tidigare har det påpekats att patientsäkerhetslagen är till för att skydda patienten från onödig
lidande. Om strålningen kan orsaka lidande samt om undersökningen går att undvika, då kan det
framtida lidandet komma att bli onödig då det hade gått att undvika genom en MR-undersökning
istället.  Av den anledningen går det att tolka som att man bör undvika CT-undersökningar så
mycket det går.

För de patienter  som lider  av klaustrofobi  kan en MR-undersökning kännas som onödig
lidanden då en CT kan göra jobbet mycket fortare. I detta fall är kanske det psykiska lidandet
mycket  större  än  det  eventuella  fysiska  lidandet  som  patienten  skulle  kunna  utsättas  för  i
framtiden.

Detta system är även ett  bra alternativ till  de patienter allergiska för konstratmedlet som
används  på  CT-undersökningar,  om inte  den  motsvarande  MR-undersökningen  skulle  också
kräva kontrastmedel med samma innehåll. Detta bör hållas i åtanke då allergiska reaktioner kan
orsaka onödig lidande.

12.3 Patientsekretess/IT-säkerhet:

Då PACS registrerar och kontrollerar alla användare kan det enkelt upptäckas när någon
användare ser patientinformationen över en patient  den inte  är behörig till.  På detta  sätt  kan
användaren bestraffas, dock hindrar den inte från att redan ha sett patientinformationen. Dock är
PACS ett  system som redan implementeras  i  sjukhusen och som redan ingår  i  utrustningen,
därför skall PACS inte diskuteras vidare.
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I  DICOM-noden  krypteras  patientinformationen  och  ersätts  med  en  nyckel.
Patientinformationen  lämnar  aldrig  sjukhuset.  Detta  system  ökar  säkerheten  för
patientsekretessen då den inte lämnar sjukhuset, detta innebär att varken Sectra eller Spectronic
Medical vet från vilken patient det kommer ifrån. Alltså är risken för att patientsekretessen ska
brytas ganska liten. Däremot, som tidigare beskrivet, är bilderna inte dubbelblindat vilket kan
leda att Spectronic Medical kan dra slutsatser om de vet från vilket sjukhus bilderna kommer
ifrån och de får  veta  ålder  och kön.  Risken för  detta  är  dock ganska liten då personalen på
Spectronic Medical måste först få veta att en viss person är inne i ett viss sjukhus, därefter måste
de leta genom alla bilder de får och dra egna slutsatser. Troligtvis så kommer det flera bilder från
samma sjukhus på olika patienter och desto mer detta system används desto svårare kommer det
vara  för  att  Spectronic  Medical  ska  själv  kunna  dra  slutsatser.  Bildomvandlingen  sker  även
automatiskt, alltså sitter det ingen människa med bilderna framför och omvandlar dessa, dock
hindrar ingen att gå och öppna dessa bilder. Risken för detta anses vara liten samt desto mer
systemet används desto svårare blir det att dra slutsatser om bilderna. Dock så är detta en viktig
synpunkt  att  ta  med  och  kan  vara  förslag  på  förbättring  av  systemet,  däremot  är  det  inte
Spectronic Medicals fält utan Sectras då de ansvarar för att kryptera informationen. Det är även
värt att påpeka att bilderna inte sparas i Spectronic Medical, vilket betyder att när de väl har
omvandlats och skickas tillbaka så har inte Spectronic Medical dom kvar. Om de skulle vilja se
på specifika bilder så har de i så fall en tidsbegränsning, vilket försvårar jobbet.

Detta system anses att vara säkert att användas, där risken för att patientsekretessen skall
brytas är låg. Eftersom Sectra är ett känd och seriöst företag ger detta förtroende över att deras
molntjänst är minst lika seriös och professionell som själva företaget.

12.4 Användarnytta:

Användarnyttan har diskuterats tidigare och ska nu sammanfattas.

Ekonomiskt är CT av mer intresse än MR, då undersökningarna är billigare och behöver inte
MriPlanner, vilket bidrar med ökad kostnad. Däremot, för de patienter som måste göra en CT och
MR  för  rätt  behandling  (exempelvis  strålbehandling),  innebär  en  minskad  kostnad  då,
exempelvis, om en patient måste göra en CT och MR på buk skulle det innebära en kostnad på
minst 4738:- medan endast en MR skulle innebära en kostnad på minst 3090:-.

När det kommer till behandling av patienter är även här CT:n bättre då undersökningstiden
är kortare än MR:n vilket innebär att fler patienter kan undersökas och därefter behandlas. MR +
MriPlanner  är  en ytters  lång process som tar upp till  2 timmar.  I  akuta fall  är  detta  inte ett
alternativ.  Däremot,  under tiden som bilderna omvandlas kan patienter undersökas. Men man
frångår inte från att CT:n går mycket fortare och därför kan behandla flera patienter snabbare.
Om patienten behöver göra både CT och MR då kan det vara tidsmässigt bättre att endast göra en
MR och sedan omvandla bilderna, då patienten i sig slipper göra två undersökningar och kön till
CT:n kan bli kortare, vilket ger snabbare vård.

12.5 Slutsats:

I slutändan måste patientnyttan samt användarnyttan övervägas. Om sjukhuset bryr sig om
patientnyttan så bör detta system användas på de patienter som kan använda det (exempelvis,
gravida, barn eller de som inte har magnetiska föremål i kroppen) och som inte
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har akuta behov av en behandling. Detta för att försöka undvika att bestråla patienter så mycket
det går.

Då detta är inte svart eller vitt går det inte heller att säga ja eller nej till detta system. Den har
fördelar  och  nackdelar  och  bör  vägas  upp  mot  varandra,  dock,  enligt  personlig  åsikt,  med
tyngdpunkten på patientens bästa.

Personligen rekommenderar  jag detta system då, om patienten måste  göra en MR för att
komplettera  en  CT så  kan  den  lika  gärna  bara  göra  en  MR.  Detta  skulle  spara  pengar  (då
patienten  slipper  göra  två  undersökningar),  tid,  patienten  slipper  extra  strålning  samt  andra
patienter kan undersökas på CT:n istället. Detta system kan vara ett bra alternativ till CT/MR-
hybriderna och är garanterat mycket billigare.

12.6 Analys av arbetsmetod

Då detta  projekt  är  teoretisk  har  den  valda  metoden  fungerar  väldigt  bra.  Det  har  varit
någorlunda  lätt  att  hitta  olika  källor,  dock  så  saknas  mycket  information  så  som  specifika
undersökningstider för olika MR- och CT-undersökningar. Vissa fåtal  källor skall  tas med en
nypa salt då de är inte särskilt vetenskapliga. Dessa har ändå tagits med på grund av brist på
bättre källor. Det vore dock önskvärt med fler seriösa och vetenskapliga källor. En nackdel med
denna metod kan vara att  den grundar sig helt  på källorna,  om en källa  är  felaktig  kan hela
rapporten bli felaktig.

13 Avstämning mot kravspecifikation

Krav 1. Analys och utvärdering av systemets patientnytta
Status: Utfört.
Patientnyttan  har  utvärderats  utefter  Strålsäkerhetsmyndighetens  information  om
patientdos.  Patientnyttan  har  även  utvärderats  utefter  1177  vårdguiden  om
undersökningstider och undersökningsprocedur. Detta har tagits upp i avsnitt  8.1, 8.2
samt 12.1.

Krav 2. Analys och utvärdering av systemets patientsäkerhet
Status: Utfört
Patientsäkerheten har utvärderats utefter patientsäkerhetslagen. Detta har tagits upp i 
avsnitt 7.1, 8.3 samt 12.2.

Krav 3. Analys och utvärdering av patientsekretressen/IT-säkerheten
Status: Utfört
Patientsekretessen/IT-säkerheten har utvärderats utefter informationen given av olika 
vetenskapliga artiklar om hur PACS fungerar, information given av Spectronic Medicals
hemsida om hur MriPlanner fungerar, information given av Sectra från hemsidan samt 
bifogad bilaga om Sectra ImageLab och Sectra Link Client med stöd från vetenskapliga 
källor om hur en molntjänst fungerar. Detta har tagits upp i avsnitt 3-6 där hela systemet 
beskrivs, 7.2 för patientssekretesslagen och 12.3 för diskussion.
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Krav 4. Analys och utvärdering av användarnyttan
Status: Utfört
Användarnyttan har utvärderats utefter Region Skånes prislista på kostnaderna för olika 
undersökningar och undersökningstider på olika undersökningar given från olika källor 
så som Hjärt- och lungfonden, Skånes Universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett, med 
flera. Användarnyttan beskrivs på avsnitt 9 samt 12.4.

Krav 5. Analys av lagar och standarder som gäller för att implementera en 
medicinsk produkt på den svenska marknaden
Status: Utfört
Analys av lagar och standarder har genomförts utefter Läkemedelsverkets vägledning 
för kvalificering och klassificering av programvaror med medicinskt syfte och 
föreskrifter om medicintekniska produkter samt Euro Info Center om medicinska 
produkter. Det har även analyserats patientsäkerhetslagen (2010:659) och offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Detta tas upp på avsnitt 7.

Krav 6. Analys av bildernas överföringskvalitet
Status: Delvis Utfört
Då det saknas källor som kan ge information om detta har analysen av bildernas 
överföringskvalitet helt baserats på telefonsamtal med personal på Sectra och 
Spectronic Medical. Detta bör kontrolleras vidare. Detta hittas på avsnitt 10.

Krav 7. Essentiella funktioner som behövs i ett molnbaserad bildanalys- och 
bildvisningssystem
Status: Utfört
De essentiella funktionerna har utvärderats utefter vad MriPlanner ställer för krav på 
systemet, så som PACS och DICOM nod. Denna information hämtas från deras 
hemsida. Detta hittas i avsnitt 3-6.
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Figur 4 Flödesschema för kvalificering av programvara. Källa: Läkemedelsverket, Medicinska informationssystem.

Figur 5. Stråldos du får under ett år, Strålsäkerhetsmyndigheten.
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