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SAMMANFATTNING:   

Under de senaste åren har AI blivit ett allt större inslag inom hälso- och sjukvården och anses 

vara en av de möjliga lösningarna för att bland annat effektivisera diagnostisering, 

databehandling och minska arbetsbelastningen. Det pågår framför allt satsningar och forskning 

kring AI inom radiologi och mer specifikt inom bilddiagnostik. Men tekniken medför en rad 

olika utmaningar för hälso- och sjukvården där etik, kunskap, utbildning och acceptans är 

utmaningar som är återkommande i litteraturen. Syftet med denna studie är att undersöka hur 

kunskapsnivå och etik påverkar införandet av AI inom radiologi vid Skånes 

Universitetssjukhus. Dessutom undersöks acceptansen för AI-tekniker hos radiologer. 

Undersökningen består av befintlig litteratur och fyra kvalitativa intervjuer med radiologer som 

arbetar vid Skånes Universitetssjukhus. Resultatet av studien pekar på att användandet av AI 

inom radiologi är mindre än vad man som utomstående kan tro. Resultatet visar också att etik 

och kunskapsnivå är kritiska utmaningar som behöver beaktas och hanteras korrekt för att 

kunna införa AI optimalt. De etiska utmaningar som identifierats som mest kritiska, utifrån 

tidigare forskning och respondenternas svar, är transparens, ansvarsskyldighet och partiskhet. 

Respondenterna visade också på en relativt hög nivå av användaracceptans baserat på de AI-

tekniker som faktiskt används i kliniken.



Kunskapsnivå, etik och acceptans vid införandet av AI inom radiologi  Råk Svensson, Plato och Liljekvist 

– II – 

Förord 
Vi vill inleda med att tacka våra fyra respondenter som tog sig tid till att delta i vår studie. Vi 

vill också rikta ett tack till vår handledare Umberto Fiaccadori som bidragit med en gedigen 

handledning och stöttat oss genom vårt arbete.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Under senare tid har integrering och forskning av AI inom olika verksamhetsområden 

obestridligen exploderat, inte minst inom hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården står inför 

en mängd utmaningar, såsom en stigande efterfrågan av vård, ökade kostnader, och 

personalbrist (Biundo, Pease, Segers, de Groote, d’Argent, Schaetzen, 2020). AI kan däremot 

ha en väsentlig socioekonomisk påverkan på sjukvården genom att optimera samt effektivisera 

diagnostisering och databehandling. Till följd av dessa möjligheter, implementeras AI alltmer 

och Biundo et al. (2020) återger att ökningen av innovation för AI-applikationer inom 

sjukvården är den största genom tiderna. 

 

Samtidigt som AI-baserade system blir allt bättre på att sortera, bearbeta, och hantera ofantliga 

mängder data ökar förväntningar och övertygelser om att AI kan komma att få en alltmer 

betydelsefull roll i framtidens sjukvård (Smer, 2020). Efterfrågan på relevant sjukvård ökar i 

takt med en kombination av en åldrande befolkning, förändrade förväntningar hos patienter, 

och skiften i livsstilsval (Spatharou, Hieronimus & Jenkins, 2020). Vid 2050, kommer en 

fjärdedel av befolkningen i Europa och Nordamerika vara över 65 år vilket leder till att 

sjukvården kommer att behöva behandla en större andel patienter med komplexa behov 

(Spatharou, Hieronimus & Jenkins, 2020). Detta bidrar till ökade kostnader och ställer krav på 

system som kan behandla en stor mängd data snabbt.  

 

En ständig utveckling och forskning kring AI-tillämpningar inom sjukvården pågår inom en rad 

olika områden, framför allt inom diagnostik i samband med bilddiagnostik. AI har inom detta 

område använts för att identifiera och upptäcka hudcancer, metastaser, livmoderhalscancer och 

embryon vid provrörsbefruktning, för att nämna ett fåtal (Smer, 2020).  

 

I takt med att utveckling och integrering av AI blir alltmer vanligt ställs det höga krav på 

säkerhet och skydd av integritet, inte minst inom en livsviktig sektor som hälso- och sjukvård. 

Etiska aspekter och riktlinjer råds att följas för att uppnå en så friktionsfri och säker 

implementation som möjligt. En ökad patientsäkerhet är en av de många drivkrafterna bakom 

implementation av AI inom sjukvård, men samtidigt finns det en ökad medvetenhet kring att 

det också finns patientsäkerhetsrisker som uppstår vid AI (Smer, 2020). 

 

Sveriges Regering upprättade 2018 en nationell inriktning när det kommer till AI och dess 

användning för att säkerställa att tekniken används och införs på rätt sätt. Det läggs stor vikt 

vid att AI som används inom vården ska vara säker, etisk, pålitlig och transparent. För att 

möjliggöra detta och att AI-implementeringar i sjukvården blir framgångsrika och säkra så är 

utbildning en av de viktigaste faktorerna att beakta (Näringsdepartementet, 2018).  

 

AI är ett högaktuellt ämne inom både informatikens värld, men också för vården och framförallt 

bilddiagnostik och radiologin, eftersom allt fler beslut inom yrket kommer att påverkas av AI-

system (Akademiska sjukhuset, 2019). Dagens röntgensjuksköterskor och radiologer är i 

https://www.mckinsey.com/our-people/angela-spatharou
https://www.mckinsey.com/our-people/solveigh-hieronimus
https://www.mckinsey.com/our-people/angela-spatharou
https://www.mckinsey.com/our-people/solveigh-hieronimus
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ständigt behov av ny teknik när det kommer till framställning av bilder och här kommer AI ha 

en stor påverkan. I takt med införandet av AI förändras dessutom kompetenskraven för yrket 

(Hardy & Harvey, 2020). 

 

Under senare tid har det genomförts olika projekt med AI inom den svenska sjukvården och 

tekniken blir alltmer närvarande och relevant. Sedan 2019 har man till exempel börjat att 

använda sig av AI vid radiologisk diagnostisering vid det Akademiska sjukhuset och Lasarettet 

i Enköping (Akademiska sjukhuset, 2019). Men det finns en rad olika utmaningar vid införande 

av AI och framför allt i en så känslig sektor som sjukvården. Kunskap, utbildning, acceptans 

och etik är faktorer som detta arbete kommer att titta närmare på vid införandet av AI inom 

radiologi. 

1.2 Problemområde 

Det råder inget tvivel om att utbildningar måste anpassas i takt med den snabba 

teknikutvecklingen, inte minst inom hälso- och sjukvården. Med utvecklingen av teknologier 

inom visualisering, simulering och AI medföljer nya interaktioner mellan människa och 

maskin, där utveckling av utbildning och träning inte riktigt hänger med och gör lika stora 

framsteg som själva tekniken (Felländer-Tsai, Wernerson & Bergenfelz, 2019b). Utveckling 

och omsättning av nya kunskaper, metoder och tekniker inom hälso- och sjukvården sker 

snabbt, vilket ställer höga krav på en ständig kompetensutveckling (Felländer-Tsai, Wernerson 

& Bergenfelz, 2019b). Trots att det finns höga risker inom denna sektor är Sverige ett av de få 

länder i Europa som inte har någon etablerad och reglerad fortbildning av specialister, vilket 

betyder att det aldrig kommer att ske någon vidare kontroll efter att man erhållit sin 

specialistkompetens (Felländer-Tsai, Wernerson & Bergenfelz, 2019b).   

AI och maskininlärning (ML) med samarbete mellan maskin och människa kommer att ställa 

helt nya krav på hälso- och sjukvården där den medicinska etiken har blivit en central punkt 

och ämne för diskussion. Med ML, AI och dess potential som stora mängder information 

medför, tillkommer en hel del risker och krav på utbildning, träning och fortbildning (Felländer-

Tsai, Wernerson & Bergenfelz, 2019b). Trots en bristande utbildning och fortbildning har 

tillgången och förtroendet för medicinska beslutsstöd ökat betydligt, vilket gjort att både den 

kritiska granskningen och etiska diskussionen släpat efter (Felländer-Tsai, Wernerson & 

Bergenfelz, 2019b). 

För att hjälpmedel som använder sig av AI och ML ska fungera så bra som möjligt krävs det 

tillgång till stora mängder data, vilket kan medföra värdekonflikter gällande reglering och lagar 

som skyddar patientens information och integritet (Felländer-Tsai, Wernerson & Bergenfelz, 

2019b). För att mildra krocken mellan värdet av innovation och individuell integritet bör nya 

förutsättningar skapas för att kunna värdera och hantera dessa typer av dataapplikationer och 

beslutsstöd (Felländer-Tsai, Wernerson & Bergenfelz, 2019b). 

Europeiska kommissionen (2021) har startat arbetet med att införa nya regler och åtgärder 

gällande tillförlitlig AI genom att kombinera EU:s första rättsliga ram för AI och en ny 

samordnad plan med medlemsländerna. AI-förordningen är tänkt att säkerställa en AI-

utveckling i Europa med de högsta standarderna i världen där människorna kan lita på det som 

kommer att erbjudas samt att utvecklingen förs i enlighet med en människocentrerad, säker och 

inkluderande AI (Europeiska kommissionen, 2021). Denna europeiska strategi för tillförlitlig 
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AI kommer att baseras på en framtidssäkrad definition av AI där en riskbaserad metod används 

för att kategorisera berörda områden (Europeiska kommissionen, 2021). 

Trots att Europeiska kommissionen har presenterat de nya AI-främjande initiativen har det från 

en genomgång av dessa visat sig att det inte finns några strategier som riktar sig särskilt till 

hälso- och sjukvårdssektorn (European Commission, 2021b). Enligt en undersökning med svar 

från myndigheter i EU, baserat på 18 medlemsstater, visar det sig att det saknas lagstiftning 

kring AI inom hälso- och sjukvården hos 75% av de svarande (European Commission, 2021b). 

Dock svarade 75% av de tillfrågade att lagstiftning kring lagring och delning av hälso- och 

sjukvårdsdata och medföljande protokoll fanns på plats (European Commission, 2021b). 

En lyckad integrering av AI inom hälso- och sjukvården beror på flertalet faktorer. Några av 

nyckelfaktorerna som nämnts i tidigare forskning är utbildning och träning (Morrison, 2021; 

Pesapane, 2019; Pianykh, Langs, Dewey, Enzmann, Herold, Schoenberg & Brink, 2020). 

Morrison (2021) visade i sin studie att det var viktigt att ha ett tydligare språk i utbildningen 

och att detta tillsammans med utbildning skulle förebygga missförstånd kring AI. 

En annan faktor som belyses i tidigare forskning som en av de stora utmaningarna vid AI 

integrering inom sjukvården är den etiska aspekten (D’Antonoli, 2020; Pesapane, Volonté, 

Codari & Sardanelli, 2018; Tang, Tam, Cadrin-Chênevert, Guest, Chong, Barfett, Chepelev, 

Cairns, Mitchell & Cicero, 2018). D’Antonoli (2020) tittade i sin studie helt och hållet på de 

etiska aspekterna som uppkom i applikationer inom radiologi där AI var involverat. 

Forskning har också berört och tittat på acceptansen av AI inom sjukvården och den avdelning 

denna studie kommer att fokusera på; radiologi. Däremot är det uppenbart att det finns 

begränsad forskning kring acceptansen av AI inom detta område, eftersom den forskning som 

finns inom området är relativt ny, från 2019 och framåt (Alelyani, Alamri, Alqahtani, Musa, 

Almater, Alqahtani, Alshahrani & Alelyani, 2021; Abuzaid, Elshami, McConnell & Tekin, 

2021). Detta stärker relevansen och behovet av denna studie. 

Abuzaid et al. (2021) tittade i sin studie på acceptansen från radiografer angående AI 

implementering inom röntgen. De fick fram att radiografer var nyfikna av vad AI kan erbjuda 

och att en majoritet på 86% ansåg att AI för tillfället är en viktig teknik inom radiologi. 42,8% 

av de tillfrågade radiograferna ansåg att kunskap kring AI var en av utmaningarna vid 

integrering av tekniken inom radiologi. I sin tur ansåg 37% att en av utmaningarna var att 

utveckla AI-kunskapsutveckling (Abuzaid et al. 2021).  

I denna studie ämnar vi titta närmare på hur faktorerna; utbildning (kunskapsnivå) och etik 

påverkar integrering av AI inom medicinsk bilddiagnostik. Detta motiveras av att tidigare 

forskning har belyst dessa två faktorer som viktiga vid integrering av AI inom sjukvården och 

som två av de stora utmaningarna. Studien kommer också att titta på hur AI-tekniker och -

verktyg accepteras av radiologer med koppling till faktorerna och utmaningarna kring etik, 

kunskapsnivå och utbildning. 

1.3 Forskningsfråga 

● Vilken införandeproblematik, avseende kunskapsmässiga och etiska utmaningar, finns 

vid integrering av AI inom radiologi? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och förstå huruvida kunskapsnivå och etik påverkar 

införandet av AI inom diagnostik och radiologi. Målet är att kartlägga och belysa de utmaningar 

som finns för att skapa en förståelse för de problem som sjukvården står inför. Målet är också 

att få en bild av hur acceptansen för AI ser ut inom radiologi. 

1.5 Avgränsningar 

Studien har begränsats geografiskt till Skånes Universitetssjukhus och dess radiologi och 

röntgenavdelning. Denna studie kommer inte att fokusera på liknande avdelningar i andra 

länder eller övriga delar av Sverige där det implementerats AI. Studien syftar inte heller till att 

fokusera på andra avdelningar inom sjukvården där AI implementerats. Undersökningen tittar 

inte på den legala aspekten kring införandet av AI inom sjukvården. Studiens respondenter har 

avgränsats till att endast involvera radiologer (specialistläkare) och forskare med kunskap och 

erfarenhet vid AI implementeringar inom radiologi och medicinsk bilddiagnostik.  
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Artificiell Intelligens 

Artificiell intelligens (AI) har sedan sin uppkomst varit ett relativt svårdefinierat begrepp där 

det funnits en mängd definitioner på vad AI är och vad det innebär. Vi kommer till följd av 

detta använda oss utav Europeiska kommissionens definition av AI. Den expertgrupp som 

ansvarar för att utveckla riktlinjer och ramverk för säkerställandet av en lämplig AI-utveckling, 

har föreslagit följande definition av AI (European Commission, 2019): 

Artificial intelligence (AI) systems are software (and possibly also hardware) systems 

designed by humans 3 that, given a complex goal, act in the physical or digital 

dimension by perceiving their environment through data acquisition, interpreting the 

collected structured or unstructured data, reasoning on the knowledge, or processing the 

information, derived from this data and deciding the best action(s) to take to achieve the 

given goal. AI systems can either use symbolic rules or learn a numeric model, and they 

can also adapt their behaviour by analysing how the environment is affected by their 

previous actions.  

As a scientific discipline, AI includes several approaches and techniques, such as 

machine learning (of which deep learning and reinforcement learning are specific 

examples), machine reasoning (which includes planning, scheduling, knowledge 

representation and reasoning, search, and optimization), and robotics (which includes 

control, perception, sensors and actuators, as well as the integration of all other 

techniques into cyber-physical systems). (European Commission, 2019, s.6) 

 

Figur 2.1: Grunderna inom Artificiell intelligens (AI) och dess två delområden maskininlärning (ML) och 

djupinlärning (DL) (Lin, Kolossváry, Motwani, Išgum, Maurovich-Horvat, Slomka & Dey, 2021) 
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2.1.1 Maskininlärning 

Maskininlärning är en undergren inom Artificiell intelligens och begreppet myntades redan i 

början på 1950-talet av Arthur Samuel. Det första inslaget av maskininlärning involverade det 

klassiska brädspelet dam, där ett program med hjälp av maskininlärning kunde lära sig spelets 

regler och spela det (Samuel, 1959). 

Maskininlärning innebär att ett datorsystem, på egen hand, automatiskt förbättrar sig själv med 

hjälp av erfarenhet (Jordan & Mitchell, 2015). Erfarenheten kommer från olika statistiska 

modeller som tar in olika typer av input- och outputdata (Field, Hardcastle, Jameson, Aherne 

& Holloway, 2021). Denna undergren inom Artificiell intelligens har under de senaste 

decennierna gjort stora framsteg och räknas idag som den vanligaste metoden inom AI-familjen 

för utveckling av program som behandlar bland annat taligenkänning och robotstyrning (Field 

et al. 2021; Jordan & Mitchell, 2015). 

Maskininlärning är uppbyggt på så sätt att den med hjälp av algoritmer kan lösa olika 

dataproblem (Alsharqi, Woodward, Mumith, Markham, Upton & Leeson, 2018). Alsharqi et al. 

(2018) berättar att dataforskare poängterar att det i nuläget inte finns en algoritm som passar 

alla och som kan lösa alla specifika problem. Man måste, i varje situation, beakta vilken 

algoritm som passar bäst för den specifika uppgiften (Alsharqi et al. 2018). Nedan presenteras 

två av de vanligaste algoritmerna/grupperna inom maskininlärning, vilka är övervakad och 

oövervakad inlärning. 

Supervised learning (övervakad inlärning): Inom övervakad inlärning så tränas maskinen 

genom att man förser den med ett tränings-dataset där datan är märkt (Lee, Jun, Cho, Lee, Kim, 

Seo & Kim, 2017). Maskinen lär sig därefter att klassificera data och när maskinen tränas så lär 

algoritmen sig underliggande mönster och kan sedan jämföra dessa mönster med andra kända 

resultat (Lee et al. 2017). När man lärt upp maskinen så testas den på andra okända dataset för 

att säkerställa att den fungerar och för att bedöma noggrannheten (Lee et al. 2017). 

Unsupervised learning (oövervakad inlärning): I den oövervakade inlärningen så används i 

stället data som inte är märkt och här finns det inte någon lärare till maskinen (Mahesh, 2020). 

Här lämnas lärandet över till maskinen själv och den lär sig från start ett fåtal egenskaper från 

ett dataset (Mahesh, 2020). När maskinen sedan introduceras eller stöter på ny data så använder 

sig maskinen av sina tidigare lärda egenskaper för att känna igen data (Mahesh, 2020). 

Maskininlärning i praktiken är väldigt användbart inom både forskning och inom vården, 

eftersom den har en unik förmåga att identifiera svåra relationer mellan olika former av 

dataelement (Kueper, 2021). Maskininlärning kan göra denna identifiering mycket enklare och 

bättre än vad en människa kan och därav finns det stor nytta med denna teknik (Kueper, 2021). 

Desto större datamängder som man kan mata maskininlärning med desto bättre, då den kan lära 

sig mer och i sin tur lösa mer komplexa problem och relationer (Kueper, 2021). Tillgängligheten 

till stora mängder data har blivit större under de senaste åren och detta möjliggör att man nu 

börjar kunna dra nytta av den fulla kapaciteten som både AI och dess underområde 

maskininlärning erbjuder (Kueper, 2021). 
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2.1.2 Djupinlärning & CNN 

Djupinlärning är en undergren inom maskininlärning och klassas som den senaste utvecklingen 

av ML. Djupinlärning kan utföra allting som maskininlärning kan men utöver det, har 

djupinlärning ännu fler funktioner och kan hantera ännu större datamängder (Jiang et al. 2017). 

För att illustrera djupinlärning så kan man se det som ett neuralt nätverk som innehåller flera 

olika lager (se figur 2.2). Det neurala nätverket har flera olika lager mellan input data och output 

data vilket resulterar i att systemet kan lära sig det övergripande förhållandet mellan de båda 

successivt (Jiang et al. 2017). Detta leder i sin tur till bättre precision och minskar även behovet 

av mänsklig interaktion och vägledning (European Commission, 2019; Jiang et al. 2017). 

I takt med de senaste årens utvecklingen av databehandling så har det öppnat upp fler dörrar för 

att använda sig av och utnyttja djupinlärning (Ravi, Wong, Deligianni, Berthelot, Andreu-

Perez, Lo & Yang, 2016). Djupinlärning har också blivit allt mer populärt, eftersom den kan 

hantera större datamängder och data som är väldigt komplex (Ravi et al. 2016). Ett område 

inom hälso- och sjukvård som haft stor nytta av djupinlärning är bildanalys (eng. diagnostic 

imaging), eftersom dessa avdelningar hanterar stora och komplexa mängder data i form av 

bilder (Jiang et al. 2017; Ravi et al. 2016). Det finns flertalet algoritmer inom djupinlärning och 

en av de som används mest frekvent inom medicin och sjukvården är CNN (Jiang et al. 2017; 

Ravi et al. 2016). 

CNN (Convolutional neural networks) är en djupinlärningsmodell som har fått sin inspiration 

från levande organismers visuella perceptionsmekanism (Hubel & Wiesel, 1968). CNN är en 

underkategori till ANN (Artificial neural networks) och denna algoritm utgår ifrån att dess 

input-data är i form av bilder (Soffer, Ben-Cohen, Shimon, Amitai, Greenspan & Klang, 2019; 

Yamashita, Nishio, Do & Togashi, 2018). Arkitekturen som CNN är uppbyggd på är väldigt lik 

ANN och kräver också bilder som input-data (Soffer et al. 2019; Yamashita et al. 2018). CNN 

är i sin tur uppbyggt med flera olika lager som kan lära sig hierarkisk representation av en 

specifik bild (Soffer et al. 2019; Yamashita et al. 2018). Det finns fyra olika huvudlager i CNN 

arkitekturen; konvolutionslagret, pooling-lagret, det icke-linjära lagret och det fullt anslutna 

lagret (Soffer et al. 2019; Yamashita et al. 2018). Konvolutionslagret och pooling-lagrets 

uppgifter är i bred bemärkelse att extrahera funktioner och det fullt anslutna lagrets uppgift är 

att överföra de valda funktionerna till ett slutresultat (Soffer et al. 2019; Yamashita et al. 2018). 

De olika funktioner som extraheras kan i sin tur utvecklas vidare hierarkiskt när det matas in i 

nästa lager och de blir hela tiden mer komplicerade (Soffer et al. 2019; Yamashita et al. 2018). 

2017 lyckades ett antal forskare med hjälp av CNN diagnostisera medfödd grå starr vilket visar 

att djupinlärning kan underlätta sjukvården när det kommer till att diagnostisera olika 

sjukdomar (Long, Lin, Liu, Wu, Wang, Jiang, An, Lin, Li & Chen, 2017). Fördelen med CNN 

vid diagnostisering är att den utlovar en noggrannhet på minst 90 % både när det kommer till 

att ställa diagnos men även olika behandlingsförslag som maskinen föreslår (Jiang et al. 2017). 

Detta påvisas inte minst inom två andra forskningar inom det medicinska området där CNN 

levererade ett resultat där precisionen var över 90 %, vilket visar att CNN inom djupinlärning 

är en bra algoritm vid diagnostisering (Esteva, Kuprel, Novoa, Ko, Swetter, Blau & Thrun, 

2017; Gulshan, Peng, Coram, Stumpe, Wu, Narayanaswamy, Venugopalan, Widner, Madams 

& Cuadros, 2016). 
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Figur 2.2: En illustration av djupinlärning med två dolda lager (Jiang et al. 2017) 

2.1.3 Bias inom AI 

Bias (sv. partiskhet) innebär: “bedömning som bygger på förutfattade meningar eller fördomar, 

i motsats till en opartisk bedömning av fakta, utan fördomar” (Campolo, Sanfilippo, Whittaker 

& Crawford, 2017, s.14). Partiskhet är någonting som finns överallt inom både organisationer, 

människor och världen i allmänhet (Hellström, Dignum & Bensch, 2020). Med tanke på att AI, 

maskininlärning och djupinlärning matas med data och intryck från den verkliga världen så 

löper denna teknik en risk för att bli partisk och därav resultera i fördomsfulla resultat och 

bedömningar (Hellström, Dignum & Bensch, 2020). Denna bias är ofta i form av algoritmisk 

bias och uppstår när en AI-modell tränas med olika former av data, individen som tränar AI-

modellen och dess algoritmer influerar modellen med dess egna bias (Hellström, Dignum & 

Bensch, 2020). 

Bias är oftast ett oönskat beteende och likaså när det kommer till ett system som använder sig 

av artificiell intelligens (Hellström, Dignum & Bensch, 2020). Bias uppfattas oftast som 

någonting negativt och i många fall så får det en negativ effekt på resultat och beslut (Hellström, 

Dignum & Bensch, 2020). Författarna förklarar också att all typ av bias inte behöver vara dålig 

och att en del bias är nödvändig för att system som använder sig av AI ska kunna fungera och 

lära sig. Den måste ha specifikationer och begränsningar, eftersom den annars kommer att 

försöka lära sig och observera allting i den verkliga världen och det är varken optimalt eller helt 

möjligt (Hellström, Dignum & Bensch, 2020).  

Det är centralt att de individer som tränar ett AI-system och dess algoritmer är öppna med vilken 

data som algoritmen är uppbyggd på men likaså att de förklarar varför en viss typ av data 

använts (Nelson, 2019). Om detta görs så blir det enklare att förstå hur och varför en algoritm 

inom ett system tar ett visst beslut (Nelson, 2019). Detta fenomen eller utmaning kallas ofta för 

black box (Nelson, 2019). Författaren förklarar att målet är att de individer som arbetar med AI 

ska kunna förstå hur algoritmerna och modellerna är uppbyggda och hur och varför vissa beslut 

tas. Modellen ska inte diskriminera människor på grund av till exempel: kön, etnicitet eller ålder 

utan målet är att den ska vara socialt ansvarsfull (Nelson, 2019). Framförallt inom sjukvården 

då läkare behöver förstå sig på systemen och lita på deras bedömningar och resultat (Nelson, 

2019). 
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2.2 Artificiell intelligens inom hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvårdssektorn har sedan mitten av 1900-talet varit identifierat som ett lovande 

område för AI-tillämpning (Yu, Beam & Kohane, 2018). AI öppnar upp möjligheter för 

sjukvården som inte tidigare funnits och befinner sig ständigt i en utvecklingsfas där nya sätt 

att tillämpa AI uppenbaras.  

2.2.1 Fördelar  

AI har historiskt sett haft flertalet tillämpningsområden inom sjukvård, däribland en bidragande 

faktor inom diagnostisering, tolkning av EKG:s, och beslut om lämpliga behandlingsplaner 

(Yu, Beam & Kohane, 2018). Dessa tidiga AI-baserade system använde sig utav regelbaserade 

metoder vilket innebär att systemen behöver tydliga förklaringar av beslut och uppdateringar 

författade av människor (Yu, Beam & Kohane, 2018). I kontrast till denna första generations 

AI, använder de senaste systemen sig utav maskininlärningsalgoritmer för att fatta komplexa 

beslut utifrån analyser av en stor mängd data (Lysaght, Lim, Xafis & Ngiam, 2019; Yu, Beam 

& Kohane, 2018). Dessa system, Clinical Decision Support Systems (CDSS), kan därmed 

generera relevant information utifrån den data som analyserats och således ha en betydelsefull 

roll för flertalet områden inom hälso- och sjukvården (Lysaght et al. 2019).  

Det introduceras i nuläget CDSS som genom användandet av maskininlärningsalgoritmer kan 

fungera som stöd för diagnostisering och förutsäga utfall efter en specifik behandling. CDSS 

analyserar kontinuerligt den information som läkare angivit i de elektroniska patientjournalerna 

och upprättar sedan rekommendationer utifrån denna information (Lysaght et al. 2019). Genom 

att integrera dessa algoritmer inom fundamentala områden, såsom medicinsk bilddiagnostik, 

kan hälso- och sjukvården bedöma och analysera medicinska bilder på ett likvärdigt och ibland 

överlägset sätt än tidigare (Felländer-Tsai, Wernerson & Bergenfelz, 2019b; Lysaght et al. 

2019).  

Trots att fördelarna med AI inom hälso- och sjukvård vid första anblick kan vara frestande, 

krävs det noggranna riktlinjer och övervakning för att säkerställa ett säkert införande av AI 

inom en kritisk sektor som hälso- och sjukvård.  

2.2.2 Etiska utmaningar  

AI förändrar ständigt sjukvården och dess tillvägagångssätt kring behandling och analys av 

patienter. Effektiviseringen och optimeringen av sjukvårdsarbete som AI-integrering bidrar 

med, öppnar upp möjligheter för läkare att spendera mer tid och resurser på patienter (Lysaght 

et al. 2019). Däremot står en alltmer frekvent integration av AI inför en mängd utmaningar, 

framför allt etiska utmaningar såsom transparens, ansvarsskyldighet och risker för partiskhet 

(Felländer-Tsai, Wernerson & Bergenfelz, 2019b; Lysaght et al. 2019).  

Vid införandet av AI inom hälso- och sjukvård är flertalet experter och författare överens om 

att det krävs transparens i hur systemen når ett visst resultat och vem som har sista ordet ifall 

det skulle finnas en oenighet mellan läkare och AI (Felländer-Tsai, Wernerson & Bergenfelz, 

2019b; Lysaght et al. 2019; Yu, Beam & Kohane, 2018). Ifall läkare och sjuksköterskor tillsätter 

en alltför stor tillit till AI-systemen och systemet producerar ett felaktigt resultat blir det 

problematiskt för samtliga involverade i behandlingsprocessen. Därmed krävs det en 

ansvarsskyldighet hos de människor som interagerar med systemet för att säkerställa att 
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patienten kan lita på den diagnos som ställs och att det finns någon som står till svars (Felländer-

Tsai, Wernerson & Bergenfelz, 2019b; Lysaght et al. 2019). Vidare ställs det krav på att patient-

läkarrelationen blir så optimal som möjligt trots integrering av AI (LaRosa & Danks, 2018). 

Användandet av AI bör således inte överskridas på så sätt att läkaren avlastar arbete till AI:n 

som anses vara viktigt i stället för att konsultera patient och andra läkare (LaRosa & Danks, 

2018; Smer, 2020).  

En annan utmaning som införandet av AI ställs inför är hur patientens integritet ska skyddas. 

AI:n som analyserar mängder av tidigare diagnoser och patienter har tillgång till en direkt 

avgörande samling av data från patienter. Således behövs åtgärder som skyddar denna data och 

gör den oåtkomlig för tredjeparter (Iliashenko, Bikkulova & Dubgorn, 2019). Dessutom behövs 

åtgärder mot cyberattacker då inträffandet av sådant intrång skulle kunna innebära förödelse 

för patienter (Iliashenko, Bikkulova & Dubgorn, 2019).  

Eftersom AI-och maskininlärningsalgoritmer är limiterad i den mån att den endast har tillgång 

till den data den tränats i, är risken för partiskhet gentemot utvalda folkgrupper och etniciteter 

stor (Parikh, Teeple & Navathe, 2019; Park, Kim, Lee, Yoo & Kim, 2019). När AI:n ställs inför 

scenarier eller bilder som den inte tidigare stött på finns det risker för att träffsäkerheten minskar 

(Smer, 2020). Ifall algoritmerna inmatas partisk data innebär det med största sannolikhet att 

resultaten som algoritmen producerar också blir det (Parikh, Teeple & Navathe, 2019; Park et 

al. 2019). Detta är en oerhörd utmaning vid insamlandet av data från elektroniska 

patientjournaler då dessa ofta har sitt ursprung från en människas beslut (Parikh, Teeple & 

Navathe, 2019).   

Sjuk- och hälsovården står inför en hel del utmaningar och dessa är utmaningar som behöver 

åtgärdas för att säkerställa att införandet och användandet av AI blir optimalt. 

2.2.3 Tillförlitlig AI  

Framväxten och användandet av alltmer AI inom hälso- och sjukvård har lett till att etiska 

utmaningar som ansvarsskyldighet, transparens och integritet lyfts fram mer frekvent än 

någonsin. Något som är oerhört svårt att visa och illustrera är just transparens då flertalet 

djupinlärningsalgoritmer, som används inom medicinsk bildanalys, är nästintill omöjliga att 

tolka eller förklara (Davenport & Kalakota, 2019). Anledningen till detta är att data analyseras 

i tusentals lager och noder som är oerhört komplexa att djupdyka inom och förstå som människa 

(Davenport & Kalakota, 2019; Gurgitano, Angileri, Rodà, Liguori, Pandolfi, Ierardi, Wood & 

Carrafiello, 2021). Detta kan således leda till en invecklad process när läkare ska berätta för 

patienten vilken åkomma eller diagnos som fastställts då man inte kan förklara tankegången 

som ligger bakom.   

Transparens är däremot inte endast kritiskt vid diagnostisering, utan även tidigare i systemets 

livscykel, mer specifikt vid träningsdata. AI-systemen är, som tidigare nämnt, limiterade i den 

mån att den inte kan undvika partiskhet eller misstag i träningsdata, vilket innebär att det behövs 

ett förtydligande av träningsdata redan innan implementering (Parikh, Teeple & Navathe, 2019; 

Park et al. 2019; Vayena, Blasimme & Cohen, 2018).  

För att motverka utmaningarna och samtidigt maximera fördelarna med införandet av AI krävs 

det att människor kan förstå och således lita på applikationerna. Ifall en tydlig transparens 

inrättas kan tilliten för AI hos allmänheten öka eftersom individer tenderar att lita på saker som 

de förstår (Thiebes, Lins, & Sunyaev, 2021). Det har således under senare tid vuxit fram ett 



Kunskapsnivå, etik och acceptans vid införandet av AI inom radiologi Råk Svensson, Plato och Liljekvist 

– 11 – 

koncept kallat Tillförlitlig AI (från eng. Trustworthy AI) vilket förespråkar en tillförlitlighet hos 

AI:n under utveckling, spridning, och användning, för att kunna utnyttja systemets fulla 

potential (Europeiska kommissionen, 2019). Däremot är det inte endast tillförlitligheten hos 

AI:n i sig som utgör Tillförlitlig AI, utan det är tre komponenter som bör finnas med under hela 

systemets livscykel (Europeiska kommissionen, 2019). En oberoende expertgrupp på hög nivå 

för AI-frågor, inrättad av Europeiska kommissionen, har beskrivit dessa enligt följande:   

1. Den bör vara laglig och garantera respekt för alla gällande lagar och förordningar,  

2. Den bör vara etisk och säkerställa efterlevnad av etiska principer och värden, och  

3. Den bör vara robust, både ur tekniskt och samhälleligt perspektiv eftersom AI-system 

även med de bästa intentioner kan orsaka oavsiktliga skador. (Europeiska 

kommissionen, 2019, s.6) 

2.2.4 Utbildnings- och kunskapsmässiga utmaningar 

Trots den snabba utvecklingen och införandet av ny avancerad teknik inom hälso- och 

sjukvården finns det inga formella eller lagstadgade krav på att specialistläkare måste 

upprätthålla sin kompetens och fortbildning (Felländer-Tsai, Wernerson & Bergenfelz, 2019b). 

Det motto som lyder i Sverige är fortfarande “en gång specialist, alltid specialist” (Felländer-

Tsai, Wernerson & Bergenfelz, 2019b, s.3). Det anses vara det nationella perspektivet som är 

bristande där ansvaret för upprätthållandet av kompetens ligger hos den specifika arbetsgivaren 

eller individuella läkaren (Felländer-Tsai, Wernerson & Bergenfelz, 2019b). I flera andra länder 

har man börjat använda och definiera ett poängsystem, så kallad CME (Continuing Medical 

Education), där varje enskild läkare under ett års tid samlar ihop poäng för att bevisa och 

möjliggöra för värdering av sin fortbildning (Felländer-Tsai, Wernerson & Bergenfelz, 2019b). 

Risken som Sverige står inför, utan definierad fortbildning gällande tid eller innehåll, är en 

negativ påverkan på evidensbaserade behandlingar inom hälso- och sjukvården som använder 

sig av nya tekniker och kunskaper (Felländer-Tsai, Wernerson & Bergenfelz, 2019b). 

Både experter inom AI/ML och medicinsk avbildning anser att olika typer av AI-influerade 

mjukvaruverktyg kommer att bli en central del av radiologers vardag och utbildning (Tajmir & 

Alkasab, 2018). För att radiologer ska kunna utnyttja sina förmågor för att förbättra den kliniska 

vården av patienter kommer det krävas att dessa AI/ML-verktyg integreras i deras arbetsflöde, 

vilket betyder att radiologer även måste utbildas kring algoritmers förmågor, potential och 

brister (Recht, Dewey, Dreyer, Langlotz, Niessen, Prainsack, & Smith, 2020; Tajmir & 

Alkasab, 2018).  

För kollaborativ intelligens sägs det finnas tre olika roller för människor att förhålla sig till AI: 

utbildare, förklarare och upprätthållare (från eng. trainers, explainers, och sustainers) (Recht 

et al. 2020). Utbildare designar och tränar algoritmer för att utföra det önskade arbetet (Recht 

et al. 2020). Förklarare ska förklara algoritmers beteende som ofta är svårtolkat eller otydligt 

för andra (Recht et al. 2020). Upprätthållare säkerställer att AI:n fungerar korrekt, säkert och 

ansvarsfullt (Recht et al. 2020). Tajmir och Alkasab (2018) föreslår tre typer av roller och 

kunskap som radiologer kommer att behöva för att skapa, utveckla och använda AI-tekniken: 

AI-verktygsskapare, AI-verktygsutvecklare och AI-användare (från eng. AI tool creators, AI 

tool deployers och AI users).  

För AI-verktygsskaparna kommer det krävas en bakgrund och kunskap inom data- och 

datorvetenskap för att skapa och utvärdera neurala nätverk och mjukvaruverktyg, samt att 
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kunna tillämpa dessa tekniker på kliniska problem (Tajmir & Alkasab, 2018). För AI-

verktygsutvecklarna krävs det en ny uppsättning av färdigheter för att utvärdera verktygen, både 

gällande övervägande av nya verktyg och utvärdering av prestanda för dessa (Tajmir & 

Alkasab, 2018). De radiologer som utvecklar verktygen har alltså inte den tekniska kunskapen 

att skapa, men förstår kärnkoncepten för att kunna skapa lämpliga protokoll för assisterad eller 

autonom bildtolkning (Tajmir & Alkasab, 2018). Den tredje kunskapen eller förståelsen bör 

ligga hos de radiologer som faktisk använder AI-verktygen, AI-användaren, som behöver veta 

hur man på bästa lämpliga sätt anpassar verktygen till patienter och patologier (Tajmir & 

Alkasab, 2018). Det är dessutom viktigt att de har kunskap för att känna igen under vilka 

omständigheter AI-verktygen har högst sannolikhet att misslyckas och visa felaktiga resultat. 

De kommer alltså behöva kunna bedöma om den producerade utdatan är rimlig och relevant 

innan beslut tas (Tajmir & Alkasab, 2018).  

Detta kommer att betyda ett ytterligare ansvarsområde för radiologer och lärlingar att ta på sig, 

nämligen aktiv övervakning av AI-verktyg (Tajmir & Alkasab, 2018). Att skapa 

utbildningsmässiga förutsättningar för de tre rollerna kommer inte att bli en enkel uppgift, där 

en standardiserad läroplan bör skapas för lärlingar (Recht et al. 2020). Läroplanens centrala del 

bör vara att främja förståelse kring hur ML-baserade algoritmer fungerar, där lärlingar ska 

kunna bedöma när ett verktyg bör tillämpas på en klinisk situation och utvärdera om verktyget 

fungerar som förväntat (Tajmir & Alkasab, 2018). De behöver alltså lära sig att ställa sig frågan, 

“Given this patient and these images (acquired on this machine), is the output of this AI tool 

usable?” (Tajmir & Alkasab, 2018, s.748).  

För olika utbildningsprogram kommer det vara viktigt att säkerställa att lärlingar och radiologer 

inte försummas i själva beslutsprocessen, trots att ett AI-system redan har förutspått fallet i 

fråga (Tajmir & Alkasab, 2018). De ska erhålla förstahandserfarenhet med det nya arbetsflödet 

och veta hur det skiljer sig från tidigare automatiserade tillvägagångssätt och varför och vilka 

problem som kan uppstå (Tajmir & Alkasab, 2018). 

I samband med en ökad och utbredd användning av AI kommer den nödvändiga kunskapsbasen 

för radiologer att öka, men även se till att minska eller helt försumma vissa delar av den 

nuvarande kunskapsbasen (Recht et al. 2020). Redan idag innehåller medicinsk litteratur, 

register och olika hälsodatasystem majoriteten av det kollektiva medicinska vetandet, i stället 

för att enskilda yrkesutövare ska behöva hålla koll på för mycket information (Smer, 2020). 

Med AI som hjälpmedel kommer vikten av att memorera stora mängder data minska ytterligare 

och övergå till att kunna integrera och utnyttja stor mängd data och information som nu finns 

lättillgänglig bland ett stort antal datakällor (Recht et al. 2020). Utöver AI:ns förmåga att inta 

och lagra dessa stora mängder data, är det fortfarande radiologens ansvar att kunna tolka och 

kontextualisera algoritmernas resultat till information och kunskap (Recht et al. 2020). 

2.3 Radiologi 

Radiologi är en gren inom hälso- och sjukvården som har i uppgift att ta bilder på olika delar 

av människokroppen för att visa insidan. Det kan röra sig om allt från ben till vävnader och 

beror på vilken avdelning inom radiologi som tar bilderna (Hosny, Parmar, Quackenbush, 

Schwartz & Aerts, 2018). Bilderna används i sin tur av läkare för att sätta diagnoser och 

exempelvis avgöra om ett ben är brutet eller ej (Hosny et al. 2018). Bedömningen som sker 

inom radiologi utförs av läkare med specialiserad utbildning inom området och bedömningen 

utgår ifrån läkarens utbildning samt erfarenhet (Hosny et al. 2018). 



Kunskapsnivå, etik och acceptans vid införandet av AI inom radiologi Råk Svensson, Plato och Liljekvist 

– 13 – 

2.3.1 Radiologens arbetsuppgifter 

En radiolog är en specialistutbildad läkare som arbetar med att ställa diagnoser, bedöma skador 

(benbrott) och behandla olika sjukdomar med hjälp av medicinsk bildutrustning (Dixon & Bell, 

2020). Bildbehandlingen som en radiolog använder sig av kan sträcka sig från röntgen, CT, 

ultraljud och MRI (Dixon & Bell, 2020). I radiologens arbetsuppgifter ingår det att tolka 

resultaten av de medicinska bilderna och här använder de sig av kunskap inom anatomi och 

patologi (Dixon & Bell, 2020). När en radiolog har tolkat bilderna och har ett resultat så 

rapporterar de deras fynd vidare till andra läkare för att hjälpa dem att välja rätt behandling. 

Radiologen arbetar tätt ihop med andra läkare men även med radiografer 

(röntgensjuksköterskor) som har som uppgift att ta de medicinska bilderna (Dixon & Bell, 

2020). 

2.3.2 AI inom radiologi 

AI håller snabbt på att förflytta sig från en experimentell fas till en implementeringsfas inom 

sjukvården (Tang et al. 2018). Detta beror till stora delar på den stora utvecklingen de senaste 

årtionden när det kommer till beräkningskraft, minne och en ökad tillgänglighet till stora 

datamängder (Tang et al. 2018). Radiologi-avdelningen beräknades 2018 att bli en utmärkt 

kandidat för användning av ny AI-teknik (Tang et al. 2018). 

Forskare inom området antyder att med hjälp av AI, kan kvaliteten av detektering och 

diagnostisering förbättras men även frigöra tid för radiologer (Chartrand, Cheng, Vorontsov, 

Drozdzal, Turcotte, Pal, Kadoury & Tang, 2017; Dreyer & Geis, 2017; van Leeuwen, de Rooij, 

Schalekamp, van Ginneken & Rutten, 2021). AI har förmågan och kapaciteten att minska tiden 

det tar att tolka stora datamängder med bilder. Detta leder till en effektivare identifiering av 

friska och sjuka patienter som i sin tur leder till en minskad arbetsbelastning för både radiologer 

och röntgensjuksköterskor (Chartrand et al. 2017; Dreyer & Geis, 2017; van Leeuwen et al. 

2021). 

Det poängteras att AI har möjligheten att revolutionera radiologi-avdelningen och främst 

radiologers arbete och vardag (Gurgitano et al. 2021). Förändringen handlar inte om att AI som 

teknik ska ersätta radiologer utan i stället finnas där som ett stöd i deras dagliga arbete. Där 

radiologer med hjälp av tekniken kan få en högre precision och hastighet när de utför sina olika 

arbetsuppgifter (Gurgitano et al. 2021). Det finns massvis med olika områden inom specifikt 

radiologi och medicinsk bilddiagnostik som AI kan förbättra och påverka i en positiv 

bemärkelse. I en studie utförd av Do, Spear, Nikpanah, Mirmomen, Machado, Toscano, 

Turkbey, Bagheri, Gulley och Folio (2020) beskrivs hur implementering av AI inom radiologi 

ökade effektiviteten av både analys och arbetsflöde. Detta i sin tur ledde till att tiden för 

röntgenundersökningar minskade med 37% (Do et al. 2020). Djupinlärning har också visat 

framsteg inom radiologi där man lyckats utveckla klassificerare som kan identifiera avvikande 

röntgenbilder och undersökningar av bröstet. Syftet bakom detta är att man vill förkorta tiden 

det tar att tolka en onormal undersökning (Yates, Yates & Harvey, 2018).  

Djupinlärning inom radiologi har fokuserats mycket på tolkning av bilder och röntgen och hur 

denna process kan bli automatiserad. I en studie av Rajpurkar, Irvin, Zhu, Yang, Mehta, Duan, 

Ding, Bagul, Langlotz och Shpanskaya (2017) utvecklade de en algoritm som kan identifiera 

och upptäcka lunginflammation hos patienter från röntgenbilder. Algoritmen som de utvecklade 

visade sig ha en högre precision och nivå än utbildade radiologer (Rajpurkar et al. 2017). 
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AI-lösningar inom radiologi som fattar egna beslut per automation är i behov av både kliniska 

bevis och radiologens tillsyn samt acceptans innan de användas i bredare och större bemärkelse 

(Hardy & Harvey, 2020). I takt med en allt bredare implementation av AI inom vården och 

likaså radiologi så är det av stor vikt att alla involverade parter förstår sig på riskerna med 

införandet och hanterar dessa på ett korrekt vis (Hardy & Harvey, 2020). Radiologer måste 

utveckla sig inom sitt yrke i takt med att allt fler AI-lösningar implementeras i deras dagliga 

arbete och radiologer måste dessutom lära sig att interagera och övervaka dessa system (Hardy 

& Harvey, 2020). 

2.3.3 AI inom medicinsk bilddiagnostik 

Inom radiologi så är medicinsk bildbehandling ett av de områden som AI kan influera, 

effektivisera och påverka i en positiv bemärkelse. En ökning och förslag av både akademiska 

och industriella AI-lösningar har under de senaste åren ökat för medicinsk bildbehandling 

(Hosny et al. 2018). Man har i forskningen tittat på hur man med hjälp av AI kan assistera 

radiologer i deras arbete men det har på senare tid även tittats på hur man kan tillämpa lösningar 

som kan integreras och användas för bildbehandling, såsom röntgen (Ahn, Chae & Goo, 2018; 

Syed & Zoga, 2018). Förhoppningen är att man med hjälp av AI kan få en ökad effektivitet och 

minskad arbetsbelastning på radiologer. I nuläget så läggs det stora resurser och kraft på att ta 

fram regelverk och policys med målet att underlätta framsteg och implementering av AI inom 

området medicinsk bildbehandling (Hosny et al. 2018).  

Effektiviteten är någonting som är viktigt inom bildbehandling och med den ökande 

arbetsbelastningen så minskar noggrannheten och därmed risken för ett ökat antal felaktiga 

diagnoser (Gore, 2020). Om införandet av AI inom bildbehandling och radiologi kan lösa 

problemet med den ökande arbetsbelastningen så är det troligt att det kommer välkomnas av 

både läkare och patienter (Gore, 2020). AI har också till skillnad från radiologer inom 

bildbehandling möjlighet att titta på och lära sig från flera tusen eller miljontals mängder data i 

form av bilder och fall och därefter göra en bedömning (Gore, 2020). 

Nästa paradigmskifte inom radiologi och bildbehandling är troligast artificiell intelligens. Det 

är en perfekt matchning med tanke på att radiologiavdelningen till stora delar handlar om att ta 

bilder, lagra dem och sedan utvärdera dem (Gore, 2020). Det är en ofantligt stor mängd bilder 

som ska lagras och utvärderas och här kan AI vara den perfekta kandidaten för den framtida 

behandlingen av bilder och en anledning till att det bör läggas fokus och kraft på utvecklingen 

och införandet av AI inom medicinsk bildbehandling (Gore, 2020). 

Radiologer och röntgensjuksköterskor kommer att ha ett stort ansvar när det kommer till att 

bygga upp banker av kvalitativa bilder som AI sedan kan lära sig utifrån (Lewis, Gandomkar 

& Brennan, 2019). En annan viktig punkt är att lära sig de begränsningar som finns vid AI-

tillämpningar inom radiologi och bildbehandling och se till att systemen används på ett etiskt 

och korrekt vis (Lewis, Gandomkar & Brennan, 2019).  
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2.4 Acceptansmodeller 

I detta delkapitel presenteras modellerna (TAM och UTAUT) för att mäta acceptansen av ny 

teknik. I vår studie kommer TAM endast användas som ett övergripande perspektiv inför 

förståelse för AI och dess acceptans. 

2.4.1 Technology Acceptance Model (TAM) 

Modellen för technology acceptance (TAM) skapades som ett instrument för att förutsäga hur 

troligt att en ny teknik kommer att tas emot och accepteras inom en grupp eller organisation 

(Tang & Chen, 2011). Sedan modellen introducerades har den använts över ett brett spektrum 

av miljöer och har visat sig vara en giltig och robust modell för användaracceptans (Rahimi, 

Nadri, Afshar & Timpka, 2018; Malhotra & Galletta, 1999). I figur 2.3 presenteras modellens 

struktur och kärnkoncept som bestäms av perceived usefulness och perceived ease of use. 

 

Figur 2.3: Modell för Technology acceptance (TAM) (Davis, 1989) 

Upplevd användbarhet (från eng. perceived usefulness) är användarens uppfattning om i vilken 

grad användning av systemet kommer att förbättra hens prestation på arbetsplatsen och i ett 

organisatoriskt sammanhang (Tang & Chen, 2011). 

Upplevd användarvänlighet (från eng. perceived ease of use) är användarens uppfattning om 

hur mycket ansträngning som krävs för att använda systemet (Tang & Chen, 2011). 

Även om TAM har visat sig dominant och brett använd för att förutsäga och mäta acceptans 

hos användare fanns det ett behov av att inkludera fler variabler som relaterar till mänskliga 

och sociala förändringsprocesser, vilket senare modifierades och blev TAM2 (Rahimi et al. 

2018). 
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2.4.2 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

Venkatesh, Morris, Davis, och Davis (2003) skrev ett arbete för att granska befintliga modeller 

avseende individuell acceptans av ny informationsteknik med det primära syftet att bedöma det 

dåvarande kunskapsläget. Venkatesh et al. (2003) identifierade åtta erkända modeller för att 

sedan diskutera deras likheter och skillnader. Det slutgiltiga målet av deras arbete var att 

utveckla en enhetlig teori om individuell acceptans av teknik, det som kom att kallas för Unified 

Theory of Acceptance and Use of Technology (Tang & Chen, 2011; Venkatesh et al. 2003). 

Bakgrunden till varför uppsatsen skrevs var att forskare ställts inför ett val bland en mängd 

olika modeller och var tvungna att välja och vraka bland konstruktioner över modellerna, eller 

att de valde en favoriserad modell vilket ledde till att bidragen från andra modeller i stort sett 

ignorerades (Venkatesh et al. 2003). Det fanns alltså ett stort behov av en översikt och 

sammanställning för att bana vägen mot en enhetlig syn på användaracceptans och vad som 

driver detta (Ammenwerth, 2019; Venkatesh et al. 2003). 

 

Figur 2.4: Modell för Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) (Venkatesh et al. 2003) 

Utifrån de åtta granskade modellerna valdes fyra konstruktioner ut vilka kan komma att vara av 

betydande roll som direkta bestämningsfaktorer för användaracceptans och 

användningsbeteende: performance expectancy, effort expectancy, social influence och 

facilitating conditions (Venkatesh et al. 2003). För dessa fyra konstruktioner är kön, ålder, 

erfarenhet och frivillighet att använda (från eng. voluntariness of use), variabler som kommer 

att påverka effekten. 

Förväntad prestation (från eng. performance expectancy) definieras som den grad en individ 

tror att användningen av ett system kommer att hjälpa hen att öka sina arbetsprestationer 

(Venkatesh et al. 2003). Författarna förklarar att den förväntade prestationen är den faktor som 

har störst påverkan på beteendemässig avsikt (från eng. behavioural intention) bland de fyra 

konstruktionerna. Från de granskade modellerna är exempel på de anknytande variabler 

förväntningar på resultat och upplevd användbarhet (Venkatesh et al. 2003). För denna 

konstruktion kommer inflytandet på beteendemässig avsikt att regleras och påverkas av kön 
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och ålder, där män och särskilt yngre män kommer att ha en starkare effekt (Venkatesh et al. 

2003). 

Förväntad ansträngning (från eng. effort expectancy) definieras som den grad av 

lättanvändlighet som är förknippad med användningen av ett system (Venkatesh et al. 2003). 

De konstruktioner som är ansträngningsorienterade förväntas vara mer framträdande i tidiga 

stadier av ett nytt beteende, för att sedan minska i betydelse allt eftersom användaren använder 

systemet och övervinner eventuella hinder (Venkatesh et al. 2003). Författarna förklarar vidare 

att utifrån de granskade modellerna är upplevd användarvänlighet, komplexitet och hur enkelt 

systemet är att använda de variabler som kommer att påverka den förväntade ansträngningen. 

För denna konstruktion kommer inflytandet på beteendemässig avsikt, liksom förväntad 

prestation, att regleras och påverkas av kön och ålder men här kommer dessutom erfarenhet att 

spela roll, enligt författarna. Effekten i detta fall kommer att vara starkare för kvinnor, särskilt 

yngre kvinnor och särskilt de med mindre erfarenhet (Venkatesh et al. 2003). 

Socialt inflytande (från eng. social influence) definieras som i vilken utsträckning en individ 

uppfattar att andra anser att hen bör använda ett nytt system (Venkatesh et al. 2003). Från de 

granskade modellerna är subjektiva normer, sociala faktorer och image, de variabler som 

kommer att påverka det sociala inflytandet (Venkatesh et al. 2003). Det sociala inflytandet 

kommer dessutom enligt författarna att påverkas av om användandet av systemet är frivilligt 

eller ett måste, där effekten är större vid obligatorisk användning än vid frivilliga sammanhang 

som drivs av uppfattningen av tekniken i fråga. I beslut om teknikacceptans är socialt inflytande 

beroende av en mängd andra influenser vilket gör det till ett komplext ämne (Venkatesh et al. 

2003). För denna konstruktion kommer socialt inflytande på beteendemässig avsikt att regleras 

och påverkas av kön, ålder, frivillighet och erfarenhet, där effekten kommer att vara större för 

kvinnor, särskilt äldre kvinnor och särskilt vid mindre erfarenhet (Venkatesh et al. 2003). 

Underlättande villkor (från eng. facilitating conditions) definieras som i vilken grad en individ 

tror att det finns en organisatorisk- och teknisk infrastruktur för att stödja användningen av ett 

system (Venkatesh et al. 2003). Från de granskade modellerna är upplevd beteendekontroll och 

kompatibilitet de variabler som kommer att påverka underlättande villkor (Venkatesh et al. 

2003). Författarna förklarar vidare att effekten förväntas öka i takt med ökad erfarenhet då äldre 

användare hittar flera vägar att få hjälp genom hela organisationen, samt att dessa användare 

lägger större vikt vid att få hjälp och assistans. Vidare förklarar författarna att underlättande 

villkor inte kommer att ha något inflytande på beteendemässig avsikt. Men konstruktionen 

kommer att influera användningsbeteende (från eng. use behavior) och regleras och påverkas 

av ålder och erfarenhet, där effekten kommer att vara större för äldre användare, särskilt de med 

högre erfarenhet (Venkatesh et al. 2003). 

2.4.3 Acceptansmodeller i en vårdmiljö 

Både TAM och UTAUT skapades i syfte att bättre förstå varför en viss teknologi accepteras 

samt att förutsäga om en ny teknologi kommer att accepteras, där acceptansen definieras som 

avsikten eller villigheten att använda teknologin (Ammenwerth, 2019). Modellerna är dock inte 

skapade specifikt för en vårdmiljö utan tar an ett mer generellt perspektiv där dessa modeller 

kan vara svåra att applicera inom sjukvården. Detta eftersom det är en hel del andra faktorer att 

beakta och som spelar roll (Ammenwerth, 2019; Vanneste, Vermeulen & Declercq, 2013). 

TAM och UTAUT skapades och baserades utifrån system och teknologier som har svårt att 

jämföra sig med de mycket komplexa teknologier som krävs och används inom sjukvården, 
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såsom datoriserade system för läkarorderinmatning och elektroniska journalsystem 

(Ammenwerth, 2019; Rahimi et al. 2018).  

Dessa typer av system och teknologier räknas dessutom som sociotekniska vilket betyder att de 

inte bara kan mätas baserat på funktionalitet och användarvänlighet, utan kräver även andra 

faktorer som utbildning, support och arbetsflödesintegration (Ammenwerth, 2019). 

Organisatoriska, kulturella och emotionella faktorer tros även influera acceptans av ett system 

eller en teknik i en vårdmiljö (Ammenwerth, 2019; Ward, 2013). 

Ward (2013) förklarar att TAM kan ses som en utvidgning av Ajzen och Fishbeins Theory of 

Reasoned Action (TRA) som konstaterar att människors frivilliga beteende förutsägs av deras 

inställning till det beteendet och hur andra människor skulle se på dem om de agerade enligt 

beteendet i fråga. Till skillnad från UTAUT som kan mäta acceptans för både frivillig och 

obligatorisk användning, är TAM endast applicerbar på den frivilliga användningen av en 

teknologi eller ett system (Ammenwerth, 2019). Detta kommer att skilja de två modellerna åt i 

det avseende att majoriteten av teknologier inom vårdmiljöer och sjukvården är obligatoriska 

för personalen att använda (Ammenwerth, 2019).  

Studier som har grundat och applicerat dessa modeller har i många fall valt att själva utvidga 

modellerna genom att lägga till fler externa variabler för att bättre anpassa dem till den givna 

miljön och situationen (Ammenwerth, 2019; Rahimi et al. 2018). Dessutom menar Malhotra 

och Galletta (1999) att TAM inte tar hänsyn till socialt inflytande gällande antagande och 

användning av nya teknologier. De menar att det blir svårt att särskilja om beteendet för 

teknikanvändningen orsakas av de externa faktorerna gällande ens avsikt eller av ens egen 

attityd, och argumenterar för en större betoning på sociala influenser hellre än teknikens natur 

(Malhotra & Galletta, 1999). 

Gällande UTAUT och effekten av socialt inflytande på beteendemässig avsikt har resultaten 

varit inkonsekventa då faktorer som frivillig eller obligatorisk användning samt användning 

bland vårdpersonal med olika hög nivå av självbestämmanderätt påverkar effekten markant 

(Ammenwerth, 2019; Ifinedo, 2012; Wills, El-Gayar & Bennet, 2008). Det som består 

konsekvent bland tidigare studier är att det sociala inflytandet bara har en betydande effekt vid 

obligatorisk användning av en teknologi (Venkatesh et al. 2003; Wills, El-Gayar & Bennet, 

2008). 
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2.5 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Tabell 2: Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Huvudområde/Tema Teori Tidigare forskning/litteratur 

Artificiell intelligens  Maskininlärning 

 

Djupinlärning & CNN 

 

Bias inom AI  

Europeiska kommissionen, (2019); 

European Commission, (2019); 

Samuel, (1959); Jordan & Mitchell, 

(2015); Field, Hardcastle, Jameson, 

Aherne & Holloway, (2021); 

Alsharqi, Woodward, Mumith, 

Markham, Upton & Leeson, (2018); 

Mahesh, (2020); Lee, Jun, Cho, Lee, 

Kim, Seo & Kim, (2017); Kueper, 

(2021); Jiang, Jiang, Zhi, Dong, Li, 

Ma, Wang, Dong, Shen & Wang, 

(2017); Ravi, Wong, Deligianni, 

Berthelot, Andreu-Perez, Lo & 

Yang, (2016); Hubel & Wiesel, 

(1968); Soffer, Ben-Cohen, Shimon, 

Amitai, Greenspan & Klang, (2019); 

Yamashita, Nishio, Do & Togashi, 

(2018), Long et al. (2017); Esteva et 

al. (2017); Gulshan et al. (2016); 

Campolo, Sanfilippo, Whittaker & 

Crawford, (2017); Nelson, (2019); 

Hellström et al. (2020) 

Artificiell intelligens inom 

hälso- och sjukvård 

Fördelar 

 

Etiska utmaningar 

 

Tillförlitlig AI 

 

Utbildnings- och 

kunskapsmässiga 

utmaningar 

Yu, Beam & Kohane, (2018); 

Lysaght, Lim, Xafis & Ngiam, 

(2019); Felländer-Tsai, Wernerson 

& Bergenfelz, (2019b); LaRosa & 

Danks, (2018); Iliashenko, 

Bikkulova & Dubgorn, (2019); 

Parikh, Teeple & Navathe, (2019); 

Park et al. (2019); Davenport & 

Kalakota, (2019); Gurgitano et al. 

(2021); Vayena, Blasimme & 

Cohen, (2018); Thiebes, Lins, & 

Sunyaev, (2021); Europeiska 

kommissionen, (2019); Tajmir & 

Alkasab, (2018); Recht et al. (2020); 

Smer, (2020) 

Radiologi Radiologens arbetsuppgifter 

 

AI inom radiologi 

 

AI inom medicinsk 

Dixon & Bell, (2020); Hosny et al. 

(2018); Tang et al. (2018); 

Chartrand et al. (2017); Dreyer & 

Geis, (2017); van Leeuwen, de 

Rooij, Schalekamp, van Ginneken & 
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bilddiagnostik Rutten, (2021); Gurgitano et al. 

(2021); Do et al. (2020); Yates, 

Yates & Harvey, (2018); Rajpurkar, 

Irvin, Zhu, Yang, Mehta, Duan, 

Ding, Bagul, Langlotz & 

Shpanskaya, (2017); Hardy & 

Harvey, (2020); Ahn, Chae & Goo, 

(2018); Syed & Zoga, (2018); Gore, 

(2020); Lewis, Gandomkar & 

Brennan, (2019) 

Acceptansmodeller Technology Acceptance 

Model (TAM) 

 

Unified Theory of 

Acceptance and Use of 

Technology (UTAUT), 

med extra fokus på förväntad 

prestation och förväntad 

ansträngning 

 

Acceptansmodeller i en 

vårdmiljö 

Venkatesh et al. (2003); 

Ammenwerth, (2019); Rahimi et al. 

(2018); Ward, (2013); Malhotra & 

Galletta, (1999); Wills, El-Gayar & 

Bennet, (2008); Vanneste, 

Vermeulen & Declercq, (2013); 

Tang & Chen, (2011) 
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3 Metod 

3.1 Metodval  

Vår studie är främst baserad på en kvalitativ undersökning som består av flertalet intervjuer 

med anställda inom radiologiavdelningen vid Skånes Universitetssjukhus. Dessa intervjuer 

syftar till att ge en djupare inblick över hur införandet av AI ser ut i verkligheten samt huruvida 

dessa insamlade svar överensstämmer med tidigare litteratur inom området. Vidare kommer 

intervjuerna förmedla en inblick över anställdas inställning och uppfattning kring införandet av 

AI inom radiologi samt vilka utmaningar som påträffats under införandet och användandet. 

Det kvalitativa förhållningssättet ansågs mest relevant för oss då vi ville tillämpa ett öppet 

samtal med personer inom den verksamhet vi undersöker (Jacobsen, 2017). Enligt Jacobsen 

(2017) blir orden från intervjupersoner, under en kvalitativ ansats, “verklighetsnära” i den mån 

att det är intervjupersonen som styr vilken information som lämnas ut.  

Vidare beskriver Jacobsen (2017) att kvalitativa ansatser ofta har stor relevans då 

intervjupersoner återger hur det i verkligheten faktiskt ser ut. Det bidrar även till en nyanserad 

dialog där respondenten framför sina egna åsikter och sin förståelse för ett specifikt problem i 

unika förhållanden (Jacobsen, 2017).  

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Sökning av litteratur 

Den litteratur som använts i vår studie kommer främst utifrån sökningar på LUBSearch, Google 

Scholar och researchgate. Vi använde oss utav både engelska och svenska sökord, antingen 

angavs sökorden fristående eller i kombination. När man använder “och” (“and” på engelska) 

som en boolesk operator bildas en kombination av två sökord vilket smalnar av resultaten av 

sökningen (Rienecker & Jörgensen, 2017). Detta bidrar således till att vi får en avgränsad 

sökning av vad exakt vi letar efter. Dessa ord och dess kombinationer redovisas i tabellen nedan: 

Tabell 3.1: Informationstabell över sökord och kombinationer 

Sökord Boolesk operator Ytterligare sökord 

AI, Ethical challenges with 

AI, Trustworthy AI, 

Machine Learning, Deep 

Learning, AI bias, 

Technology Acceptance 

Model (TAM), Unified 

Theory of Acceptance and 

Use of Technology 

(UTAUT), Acceptance 

Models 

and Healthcare 
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Sökord Boolesk operator Ytterligare sökord 

Technology Acceptance 

Model (TAM), Unified 

Theory of Acceptance and 

Use of Technology 

(UTAUT), Acceptance 

Models 

 

and Healthcare, Health 

informatics, AI, Radiology 

AI, Trustworthy AI, 

Machine Learning, Deep 

Learning, Challenges with 

AI, CNN 

and  Radiology, Medical Image 

Analysis 

AI, Radiologi, Medicinsk 

bilddiagnostik,  

och Kunskap, Utbildning, 

Kunskapsbrist, 

Kunskapsnivå, 

Utbildningsnivå 

Utifrån dessa sökord letade vi främst efter journalartiklar och review articles skrivna av experter 

inom områdena då dessa anses ha hög validitet. Vi identifierade sedermera samband och 

olikheter mellan de artiklar vi fann för att förstå och vidga våra perspektiv inom området.  

3.2.2 Urvalskriterier för intervjupersoner 

Vid val av intervjupersoner ställde vi främst krav på att personen ska vara verksam vid Skånes 

Universitetssjukhus och tillhöra sektionen bild- och funktionsmedicin. Det var inte särskilt 

viktigt ifall personen var läkare, överläkare, verksamhetschef, röntgensjuksköterska eller 

forskare. Vi lade stor vikt vid att personen ska besitta viss erfarenhet och kunskap i införandet 

av AI inom radiologi. Vi valde att endast intervjua personer vid Skånes Universitetssjukhus. 

Dessa kriterier uppkom naturligt från frågeställningens avgränsningar vilket gjorde det 

betydligt enklare att söka efter relevanta respondenter för vår studie. Genom en kontakt vid 

Skånes Universitetssjukhus fick vi spridning ut till anställda vid bild- och funktionsmedicin 

vilket effektiviserade sökningsprocessen ytterligare. I kombination med detta tog vi även egen 

kontakt med ett antal personer genom Lunds universitets personalsida, där det fanns 

kontaktuppgifter och arbetsroll tillgängligt för allmänheten. Sedermera fick vi, under intervjuer, 

ytterligare anvisningar för personer som ansågs vara lämpliga för vår studie och vårt ändamål.  

Totalt kontaktades 19 personer varav sju svarade och fyra deltog. De personer som deltog 

presenteras i tabellen nedan.  
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Tabell 3.2: Informationstabell över intervjuer 

Respondent Roll Intervjutyp Datum & tid Längd Appendix 

R1 Forskare vid 

Diagnostisk 

radiologi 

Fysiskt på 

Skånes 

Universitetss

jukhus 

(Lund) 

27 april, 

10:00 

46 minuter C 

R2 Överläkare 

vid 

diagnostisk 

radiologi & 

sektionschef 

Fysiskt på 

Skånes 

Universitetss

jukhus 

(Lund) 

29 april, 

09:00 

 30 minuter D 

R3 Chef & 

Forskargrupp

schef vid 

Nuklearmedi

cin 

Zoom 

(video) * 

3 maj, 09:00  21 minuter E, G 

R4 Forskare & 

Specialistläk

are vid 

Diagnostisk 

radiologi 

Zoom 

(video) 

4 maj, 13:00 27 minuter  F 

* = Kompletterande svar från mail 

3.3 Intervjuer 

Formatet för våra intervjuer har vi valt att ha semistrukturerad då vi tycker att det ger 

intervjupersonen större spelrum att svara på frågor samt att konversationen har större möjlighet 

att flyta på fritt. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer kunde vi arbeta 

explorativt och ha möjlighet att ändra på ordningen av frågor för att gynna konversationsflödet 

samtidigt som vi använde oss av en lista av teman som alla skulle täckas och belysas (Bryman 

& Bell, 2018; Justesen & Mik-Meyer, 2011; Oates, 2006). Detta kunde även betyda att vi ställde 

ytterligare följdfrågor för att låta intervjupersonen berätta mer detaljerat kring olika teman eller 

om de hade egna relevanta frågor eller oväntade intressanta ämnen de vill ta upp (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011; Oates, 2006).  

Detta format på intervju passade oss bäst då vi ville öppna upp för en flexibel intervjuprocess, 

med öppna svar och möjlighet för diskussion. Dessutom kunde tankar och frågor som väckts 

från tidigare intervjuer presenteras för senare intervjuer för att medföra ett ytterligare djup och 

förståelse i diskussionen (Bryman & Bell, 2018). Målet var att få alla respondenter att fundera 

och reflektera över samma frågor, vilket betydde att vi försökte ställa tillräckligt många 

följdfrågor i samband med huvudfrågorna om respondenten gav ett otillräckligt svar från början 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). 
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3.3.1 Intervjuguide 

Vid samtliga intervjutillfällen valde vi att använda oss av en intervjuguide som ett hjälpmedel 

för vårt semistrukturerade format. Denna intervjuguide består av en lista av frågor som alla är 

kopplade till det tema de tillhör. Ordningen av frågor, förutom vilket tema de tillhör, höll vi 

relativt flexibel för att uppnå ett så bra flöde som möjligt och för att tillåta lämpliga följdfrågor 

och en ordning som gynnade konversationen bäst (Bryman & Bell, 2018).  

Tabell 3.3: Intervjuguide  

 

Tema Frågor till respondent 

Bakgrund Vem är du, vill du presentera dig själv lite kort? 

 

Vad har du för roll och arbetsuppgifter på din nuvarande 

arbetsplats? 

 

Hur länge har du haft denna roll? 

Artificiell Intelligens inom 

hälso- och sjukvård 

Vilka erfarenheter har du av AI? 

 

Vad för typ av AI använder ni er av? 

 

Använder ni AI till bilddiagnostik? 

 

Hur länge har ni använt er av AI? 

Acceptans 

 

Hur upplever du införandet av AI inom ditt yrke? 

 

Vilka fördelar uppfattar du att AI bidrar med? 

 

Hur tror du att AI påverkar radiologers arbetsprestationer? 

 

Anser du att ni fått stöd och rätt förutsättningar för att 

tillvarata fördelar med AI-tekniken? 

Etiska utmaningar med AI 

inom sjukvården 

Känner du dig orolig för att AI:n skulle kunna begå misstag 

vid sin bedömning av röntgenbilder? 

 

Vem hålls ansvarig om en AI applikation gör en 

felbedömning?  

 

Hur ser du på patientsäkerheten när AI:n ingår som en del 

av diagnostiseringen?  

 

Känner du att du förstår tankegången bakom ett visst beslut 

som AI:n tar? 

 

I vilken utsträckning tror du att AI är partisk? 
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Kunskapsmässiga 

utmaningar med AI inom 

sjukvården 

Hur upplever du att AI kontinuerligt kommer att utvecklas 

och bli ett viktigare diagnostiseringsverktyg? 

 

Får ni kontinuerligt utbildning inom områden, utöver 

bilddiagnostik, som använder sig av någon form av AI?  

 

Hur kan man förbättra förutsättningarna för införandet av 

AI:n inom din avdelning? 

 

Anser du att det finns kunskapsbrist hos er när det kommer 

till AI? 

3.3.2 Genomförande av intervjuer 

För att kontakta våra blivande respondenter skickade vi ut personliga mail innehållande en kort 

presentation om vem vi är och hur vi har fått tag i personen i fråga som kontakt. Dessutom, 

presenterade vi kortfattat syftet och bakgrunden med vår studie samt inkluderade våra 

huvudteman för kommande intervju. Vid respons och bekräftad tid och datum för intervju 

skickades det ut ytterligare ett mail till respondenten innehållande ett antal övergripande frågor 

som kom att ställas vid intervjutillfället. Detta tänkte vi skulle ge en bättre bild över hur 

intervjun kommer gå till och gav respondenten möjlighet att förbereda sig. Oates (2006) menar 

att skicka ut information gällande teman och frågor som kommer att behandlas under intervjun, 

kan vara ett bra sätt att förbereda respondenten samt att själva etablera vår trovärdighet som 

seriösa forskare.  

Vid genomförande av intervjuer valde vi att tilldela olika roller: intervjuare, antecknare och 

observatör, för varje uppsatsmedlem där vi i största mån höll oss till samma person i rollen som 

intervjuare. Tanken bakom att ha samma intervjuare vid samtliga intervjutillfälle var att låta 

intervjuaren bli mer bekväm i sin roll samt hålla en liknande struktur för varje intervju. 

Intervjuarens uppgift var att ännu en gång informera respondenten gällande uppsatsens syfte, 

bakgrund, integritet och etiska riktlinjer gällande inspelning och anonymitet, samt att leda 

kommande frågor och konversation. Intervjuaren använde intervjuguiden som grund för att 

bättre kunna strukturera och anpassa frågorna efter respondenten i fråga. Antecknaren skrev ner 

och reflekterade kring atmosfären och miljön under intervjutillfällena samt begrepp eller saker 

som vi kunde läsa på om i efterhand. Observatörens roll valde vi att hålla relativt passiv och 

denna person satt främst med och lyssnade. Observatören hade också möjlighet att flika in med 

mindre tankar eller följdfrågor när det ansågs lämpligt och inte avbröt vare sig intervjuaren eller 

respondenten. 

Intervjuerna varade mellan 20 och 50 minuter och utfördes antingen via fysiska möten eller via 

det digitala kommunikationsverktyget Zoom, enligt önskemål och överenskommelse med 

respondent. Intervjuerna spelades in med mobil eller dator, efter godkännande från 

respondenten, för att enklare kunna transkribera den insamlade informationen ordagrant för 

senare analys. För att minska risken att förlora material efter inspelad intervju eller andra 

eventuella problem såg vi till att alltid använda minst två inspelningsenheter vid varje 

intervjutillfälle. Med hjälp av ljudinspelningarna kunde vi fullt ut fokusera på det som sades 

vilket underlättade intervjuprocessen (Oates, 2006). Vi valde även att ha en antecknare 

närvarande vid varje intervju, som verkade i två syften. Först, att anteckna under tiden kan 
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fungera som en signal till respondenten att det som sägs är intressant och kan vidare leda till 

öppnare och mer informativa svar (Jacobsen, 2017). Det andra syftet var att fånga upp miljön, 

atmosfären och den icke-verbala kommunikationen, både generellt genom hela intervjutillfället 

och vid specifika frågor eller moment. 

Vi upplevde att miljön och atmosfären vid samtliga intervjutillfällen var lugn utan några 

störmoment som kunde dra till sig onödig uppmärksamhet i bakgrunden. Dessutom upplevde 

vi att de intervjuer som genomfördes fysiskt möjliggjorde för en mer flytande och 

informationsrik kommunikation och konversation där samtliga deltagare snabbare kände sig 

bekväma i situationen. Jacobsen (2017) nämner att en intervjutyp som sker ansikte-mot-ansikte 

lämpar sig för att etablera tillit och öppenhet i samtalet. Förutsatt att det inte finns några störande 

moment eller distraktioner öppnar denna typ upp för en tät och dynamisk konversation med hög 

koncentration på intervjun (Jacobsen, 2017). Dock upplevde vi att samtliga deltagare under 

intervjutillfällena som genomfördes via det digitala kommunikationsverktyget Zoom kände sig 

bekväma i sin egen miljö, hemma eller på kontor. Detta tänker vi kan bero på COVID-19-

pandemin som har inneburit att olika digitala kommunikationsverktyg används mer frekvent. 

3.4 Metod för dataanalys  

Efter att vi blivit klara med intervjuerna hade vi tillhörande anteckningar och flertalet timmar 

av inspelat ljud. Således behövde vi reducera komplexiteten av den insamlade informationen 

för att ge den kvalitativa analysen möjlighet att tillföra något värdefullt till vår studie (Jacobsen, 

2017). Analys utifrån kvalitativ data handlar enligt Jacobsen (2017), förenklat om fyra 

förhållanden; 

Dokumentera - handlar om att beskriva det material som vi samlat in 

Utforska - handlar om att, relativt osystematiskt, leta efter förhållanden mellan data 

Systematisera och kategorisera - handlar om att dela in data i olika kategorier, det vill säga 

indelningen av olika teman i texten  

Sammanbinda - handlar om att formulera sammanhang mellan olika kategorier 

Utifrån dessa förhållanden kunde vi på ett mer sammanhängande sätt sammanställa och 

kategorisera den kvalitativa data som vi samlat in. Sedermera transkriberade vi de inspelade 

intervjuerna i sin helhet, för att kunna redovisa att de tolkningar som vi gjort är tillräckligt bra 

(Jacobsen, 2017). Transkriptionen redovisas i tabeller för att underlätta hänvisning till specifika 

utdrag och redogörelse för vilka roller som återfanns under intervjun.  

För att underlätta kategorisering av teman och data har vi valt att färgkoda de huvudområden 

som vi identifierat under intervjun. Sedan har vi delat in dessa huvudområden i flertalet 

underområden som fått sitt eget ID vilket visas i parentes bredvid specifikt underområde. 

Således kan vi, på ett effektivare sätt, se sambanden och olikheterna mellan olika intervjuer. 

Dessa återfinns i tabellen nedan. 
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Tabell 3.4: Informationstabell över kategorisering av teman i transkribering 

Huvudområde Färg Underområde 

AI inom hälso- och 

sjukvård 

Blå AI-teknik (A1) 

Bilddiagnostik (A2) 

Behov av AI (A3) 

Etiska utmaningar Grön AI-bias (B1) 

Transparens (B2) 

Ansvarsskyldighet (B3) 

Patientsäkerhet (B4) 

Tillit (B5) 

Kunskapsmässiga 

utmaningar 

Röd Kontinuerlig utbildning (C1) 

Förbättra förutsättningar för införandet av AI (C2) 

Kunskapsnivå (C3) 

Acceptans Lila Förväntad prestation (D1) 

Förväntad ansträngning (D2) 

Socialt inflytande (D3) 

Underlättande villkor (D4) 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Vid insamling av data, det vill säga empiri, vid en undersökning är det av stor vikt att två krav 

uppfylls. Kraven som skall uppfyllas är följande; empirin skall vara giltig och relevant (valid) 

och empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel) (Jacobsen, 2017). Med validitet 

menas att den empiri som samlas in kan användas för att besvara de frågor som ställs under 

exempelvis ett intervjutillfälle, det finns två olika typer av validitet; inre validitet och extern 

validitet (Jacobsen 2017). Intern validitet menas med att undersökningen i praktiken mäter och 

tittar på det som den ämnar mäta och inte någonting annat (Jacobsen, 2017). För säkerställa att 

vår undersökning är relevant och att den interna validiteten uppfylls har vi sett till att de 

intervjufrågor vi ställt har varit kopplade till den teori och de olika teman som introducerats och 

ämnas undersökas.  

Extern validitet syftar på om resultatet från undersökningen är giltigt och applicerbar i andra 

kontexter eller samband (Bryman, 2012; Jacobsen, 2017). Detta kan kallas för överförbarhet 

och innebär att: resultatet från undersökningen kan föras över till ett annat sammanhang och 

fortfarande vara generellt och applicerbart (Jacobsen, 2017). Den externa validiteten är relevant 

och applicerbar på denna studie till viss del, då arbetssättet, uppfattningen och den teknologiska 

utvecklingen bör ligga i ett liknande stadie i hela den svenska sjukvården och mer specifikt 

inom radiologi och medicinsk bilddiagnostik. Däremot tas det i beaktning att vissa avdelningar 

runt om i Sverige kan ligga längre bak eller fram inom det givna området för studien. 

Larsen (2009) skriver att det inom kvalitativa undersökningar kan vara enklare att uppnå en hög 

validitet i jämförelse mot kvantitativa undersökningar. Detta grundar sig exempelvis i att man 

genom intervjuer kan göra förändringar längs intervjuprocessen i de fall man upptäcker att det 

finns andra faktorer som anses viktiga för ens forskningsfråga (Larsen, 2009). Detta ökar 
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flexibiliteten när man efterhand kan justera frågorna vilket leder till en högre validitet (Larsen, 

2009). I denna undersökning har vi utnyttjat oss av denna möjlighet och i takt med varje intervju 

ändrat på någon fråga. På så vis kan vi få fram en högre validitet och samtidigt erbjuda 

respondenten att själv ta upp saker de anser är viktiga eller vill tillägga utöver de givna frågorna. 

För att stärka validiteten ytterligare såg vi till att endast involvera respondenter som har någon 

form av erfarenhet av AI inom sjukvården och mer specifikt inom området radiologi. Jacobsen 

(2017) påpekar att validiteten och tilltron blir högre om källan som intervjuas befinner sig 

närmare det område som undersöks och har någon form av erfarenhet och kunskap inom det.  

Reliabilitet innebär att undersökningen och dess resultat måste kunna gå att lita på och samtidigt 

kunna upprepas vid en liknande undersökning (Jacobsen, 2017; Larsen, 2009). Med andra ord; 

kan vi få ett liknande resultat om undersökningen genomförs en gång till under liknande 

förhållanden (Jacobsen, 2017). Att säkerställa en hög reliabilitet är svårare när det kommer till 

kvalitativa studier, eftersom olika forskare kan uppfatta och tolka observationer på olika sätt 

(Larsen, 2009).  

Reliabiliteten kan också påverkas i kvalitativa undersökningar när det kommer till intervjun och 

dess respondent. Det är inte säkert att en respondent hade svarat likadant på en fråga om den 

ställts en annan dag i en annan miljö och av en annan intervjuare (Larsen, 2009). Jacobsen 

(2017) lyfter också detta fenomen och förklarar att respondenten i fråga kan bete sig olika 

beroende på hur bekväm den är med sin omgivning. Enligt Jacobsen (2017) är respondentens 

hem eller arbetsplatsexempel på miljöer och omgivningar där respondenten kan känna sig 

tryggare och bekvämare då det är en familjär miljö. Vi har i denna undersökning tagit detta i 

beaktning och haft de fysiska intervjuerna på respondenternas arbetsplats och anpassat oss till 

den tid som efterfrågades av respondenten.  

De respondenter som efterfrågade en digital intervju fick själva välja både 

kommunikationsplattform och tid för intervjun. Likaså har vi återberättat vår tankegång och 

tillvägagångssätt i vårt metodavsnitt så att andra forskare som läser detta arbete har möjlighet 

att upprepa det i så snarlikt format som möjligt och därav anser vi att reliabiliteten blivit högre 

för vår studie. 

3.6 Etik 

Här presenteras de etiska åtaganden och principer som följts under hela undersökningen som 

anses ge undersökningen en högre etisk standard (Jacobsen, 2017; Larsen, 2009). De etiska 

principerna valdes utefter vad som ansågs passa en kvalitativ studie bäst och därmed resultera 

i en högre validitet för studien. Jacobsen (2017) nämner tre viktiga principer att förhålla sig till; 

informerat samtycke, rätten till privatliv och krav på korrekt återgivning. Larsen (2009) nämner 

att de viktigaste principerna att följa för att upprätthålla en god forskningsetik är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Båda 

författarna lägger vikt vid liknande principer att följa för att upprätthålla en god etik och vi har 

i denna studie valt att utgå ifrån Jacobsens tre principer (Jacobsen, 2017). 

När första kontakten togs med potentiella respondenter som ansågs vara relevanta för studien 

så presenterades de med ett informationsmail som berörde studien. Mailet innehöll en förfrågan 

om intresse för att delta, en kort presentation av författarna och syftet med studien. Ytterligare 

information som presenterades var de övergripande teman som intervjun skulle beröra, rätten 
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att vara anonym och att intervjupersonen i fråga var den som styrde över när och var intervjun 

skulle ta plats. 

3.6.1 Informerat samtycke 

Det är av stor vikt att den tillfrågade respondenten väljer att medverka i undersökningen 

frivilligt utan några påtryckningar eller påverkan från sin omgivning eller författarna själva 

(Jacobsen, 2017). Respondenten behöver få information om undersökningens syfte och vad 

datan som samlas in skall användas till så att respondenten kan värdera och ta ett beslut 

angående deltagande i studien eller ej (Jacobsen, 2017). Det är nästintill omöjligt att få med all 

information rörande studien och det hade också inneburit för mycket information för 

respondenten att ta in, därav är det viktigt att få med de centrala delarna och huvudsyftet med 

studien (Jacobsen, 2017). I denna studie så gavs samtycket från respondenterna vid både mail 

och under självaste intervjutillfället. Innan varje intervju presenterades syftet med studien en 

gång till för respondenten och förfrågan och godkännande om inspelning och transkribering 

gjordes även här. Respondenterna blev också tillfrågade ännu en gång ifall de ville vara 

anonyma eller om det var okej för dem att deras namn och roll fanns med i studien. Se appendix 

“Mail till våra respondenter”, där det initiala och första informationsmailet visas (Appendix A). 

3.6.2 Rätten till privatliv (anonymitet) 

Det är också viktigt att respondenten har rätt över sitt privatliv och att den information som 

samlas in under studien inte kan skada personen eller leda till problem (Jacobsen, 2017). Det är 

viktigt att ta i beaktning vilken information som kan anses vara känslig och då detta är subjektivt 

från person till person är det viktigt att inför varje intervju säkerställa med respondenten hur de 

känner (Jacobsen, 2017). Detta gjordes genom att inför varje intervju säkerställa med 

respondenten ifall den ville vara helt anonym eller om det var okej för dem att deras namn, roll 

och verksamhet presenterades i studien. Den information som presenteras i studien angående 

dess respondenter anses inte bryta mot några etiska principer då den i största mån är generell 

samt att anonymitet ej efterfrågats av respondenterna. 

3.6.3 Krav på korrekt återgivning  

Det är av stor vikt att den information som samlas in återberättas på ett korrekt och fullständigt 

vis (Jacobsen, 2017). Det innebär att data inte får förfalskas eller manipuleras då det helt och 

hållet bryter mot den etiska principen och alla forskningsprinciper (Jacobsen, 2017). Vi har i 

denna undersökning därav presenterat den fullständiga transkriberingen av alla intervjuer. Det 

har i vissa fall gjorts mindre korrigeringar vid längre pauser, stammande och upprepade 

bindeord. Dessa har tagits bort eller ersatts av tre punkter för att underlätta läsningen och 

förståelsen av datan. Under intervjun säkerställdes det att inspelningen fungerade och det 

användes alltid minst två inspelningsapparater. Transkriberingen gjordes i tät följd efter varje 

intervju för att återberättningen skulle bli så korrekt och välgjord som möjligt. 

3.7 Kritik mot den valda metoden 

Vi vill lyfta ett par kritiska synpunkter när det kommer till metoden i studien och dess 

genomförande. Till att börja med så finns det en risk vid kvalitativa undersökningar att antalet 
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respondenter blir få till sitt antal, på grund av den tidskrävande processen att genomföra och 

transkribera dem (Jacobsen, 2017). Detta kan enligt Jacobsen (2017) leda till att 

representativiteten blir lägre och därmed påverka den externa validiteten. Vi är medvetna om 

detta i den givna studien men anser att de fyra respondenter vi fick tag i bidrog med tillräcklig 

empirisk data för att vi skulle uppnå en nivå av informationsmättnad.  

 

Samtidigt vill vi påpeka att hälso- och sjukvården är en arbetsplats med hög arbetsbelastning 

och viktigare prioriteringar än deltagande i studier emellertid. Eftersom deltagande i kvalitativa 

intervjuer ska ske frivilligt har vi inte skickat ut påminnelser till möjliga respondenter. En 

ytterligare kritisk synpunkt som vi vill belysa är att ingen av oss har tidigare erfarenhet i 

utförandet av semi-strukturerade intervjuer. I efterhand så insåg vi att våra intervjuer och 

respondenternas svar mer efterliknade en djupintervju, eftersom många av våra respondenter 

gav långa och utvecklade svar på en del av frågorna. Detta ledde i sin tur till att 

transkiberingsprocessen blev en tung och tidskrävande process.  

 

Analys av svaren blev svårare och tog längre tid, eftersom intervjupersonerna i vissa fall 

gränsade till andra frågor med sina svar innan de hunnit ställas. I takt med detta och för att 

undvika att intervjun tappade flyt så utelämnades någon fråga ibland, eftersom intervjuaren 

kände att respondenten redan varit inne på området i en tidigare fråga. Vid utelämnade frågor 

kontaktades berörda respondenter för att få möjligheten att komplettera. Vid enstaka tillfällen 

under intervjuerna ställdes enstaka ledande frågor i samband med att följdfrågor ställdes. På 

grund av frågornas öppna format resulterade detta i stora mängder data. Däremot varierade 

svaren från respondent till respondent då de olika svaren inte var lika omfattande. Detta betydde 

även att längden på de olika intervjuerna varierade. 

 

Vidare riktar vi kritik mot en specifik fråga vi ställde, nämligen “Hur kan man förbättra 

förutsättningarna för införandet av AI:n inom din avdelning?”. Här sökte vi främst svar på 

utbildningsmässiga förutsättningar men insåg senare att denna fråga är för vag för det 

ändamålet. I efterhand anser vi att frågan skulle varit utformad så här; “Anser du att ni fått 

utbildningsmässiga förutsättningar och stöd för införandet av AI inom din avdelning?”. 

3.8 Anpassning och tillämpning av vald acceptansmodell 

Vi valde att endast använda och analysera modellen utifrån dess fyra kärnkoncept; förväntad 

prestation, förväntad ansträngning, socialt inflytande och underlättande villkor. Variabler som 

kön, ålder och erfarenhet valdes bort, då en fullständig mätning ändå inte var möjlig att 

genomföra. Vi är väl medvetna om att detta inte kommer att resultera i en fullständig applicering 

av den valda modellen UTAUT, men har valt att göra på detta sätt utifrån vårt ändamål och 

behandling av acceptans. För att samla data om acceptans användes endast fyra bredare frågor 

tillhörande respektive koncept.  

Utifrån studiens syfte ansåg vi dessa vara tillräckliga för att bilda en uppfattning och generell 

bild av radiologers acceptans för AI som teknik och hur den troligt kommer att tas emot som 

ett alltmer etablerat verktyg inom sjukvården. Däremot är denna kunskap och insamlad data ett 

viktigt bidrag till studien i sin helhet. 
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenteras en analys som gjorts på de fyra olika intervjuerna. Här återfinns de 

teman som presenterades i teoriavsnittet och som har legat som grund för varje intervju. 

Referenser sker enligt följande: ([Respondent], [Plats i Appendix], [Radnummer]).  

4.1 Artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården 

Alla respondenter hade olika erfarenheter kring AI och har använt program med inslag av AI i 

olika utsträckning inom radiologi och medicinsk bilddiagnostik. Samtliga respondenter nämnde 

olika AI-verktyg som används kliniskt inom radiologi eller på ett pilot-stadie. R1 och R2 talade 

om ett och samma AI-program som de använder inom radiologiavdelningen (R1, Appendix C, 

39; R2, Appendix D, 6). R1 beskriver programmet som följande:  

[...] vi använder ju faktiskt en AI… använder vi faktiskt, rapid det stämmer ju. En 

mjukvarulösning för att utvärdera perfusionsbilder på när man får en stroke så det 

används ju precis (R1, Appendix C, 39). 

Vidare så förklarar R2 att programmet är ett kliniskt användbart verktyg som de använder vid 

stroke-diagnostik för att hjälpa till att utvärdera perfusion (R2, Appendix D, 6).  

Det nämndes att användningen av AI fortfarande är mindre än man tror och att den främsta 

typen av AI inslag inom vården fortfarande är smal AI. R1 förklarar att när vi pratar om AI så 

är det ju en generell term men när man bryter ner det till vad man kan använda och göra så 

handlar det främst om ML eller DL och smal AI (R1, Appendix C, 4). Hen förklarar också 

vidare att hen inte tror att AI är någonting som kommer att ersätta radiologer (R1, Appendix 1, 

13). R2 är inne på samma spår och nämner att det främst är smala applikationer som har kommit 

(R2, Appendix D, 13). 

Samtliga respondenter talade om AI som ett tekniskt hjälpmedel och program som idag finns 

till viss utsträckning inom hälso- och sjukvården och mer specifikt inom radiologi och 

medicinsk bilddiagnostik. R4 förklarar det på följande vis: 

[...] så att så dels har vi ju då vi forskat på det. Men sen har vi också använt det i kliniken 

i ett antal år. Och när det gäller liksom bildanalys är AI väldigt…finns det ju många 

produkter man kan använda och kanske i synnerhet inom mammografi, för det är liksom 

ett ämne som ofta är liksom i teknisk framkant det liksom är en väldigt stor grej...det 

här med bröstcancerscreening (R4, Appendix F, 6). 

Det var tydligt att det finns många olika program med AI-inslag inom radiologi och medicinsk 

bilddiagnostik. En del av programmen har använts i ett par år medan andra utvärderas eller är 

på ett pilot-stadie. R3 nämner att de har använt tidigare former av AI som är mindre 

komplicerade i den kliniska delen sedan en ganska lång tid tillbaka (R3, Appendix E, 8). Vidare 

berättar hen:  

[...] ett företag som heter Clini, som finns i Lund och som är sprunget ur Lunds 

universitet, som för ganska länge sen vid det här laget började med...med AI baserade 

metoder för att hitta tumörer vid en undersökning som heter skelettscint och har 
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utvecklat ett sätt att automatiskt beräkna något som heter Bone Scan Index. Tumörbörda 

i skelettet då, som används för patienter som har prostatacancer. Och det har vi använt 

fram till i höstas (R3, Appendix E, 8). 

R4 pratar också om implementeringen av AI där hen förklarar att de i Köpenhamn har börjat 

använda sig av AI-tekniken inom deras screening (R4, Appendix F, 12). 

 

[...] vad gäller implementeringen så har vi i en huvudstad nära oss, så har man redan 

börjat använda AI i screeningen. Så i Köpenhamn så har man i deras screeningprogram 

integrerat AI och börjat köra direkt liksom utan att utvärdera det. (R4, Appendix F, 12). 

Samtliga respondenter talade om att AI eller inslag av AI används och finns inom bilddiagnostik 

eller bildanalys. R1 förklarar att AI används i dagsläget i vissa rekonstruktioner när en 

röntgenundersökning görs, hen nämner närmare:  

[...] när man ska skapa bilden så finns det iterativa rekonstruktions algoritmer. Vissa är 

AI baserade eller kommer mer och mer (R1, Appendix C, 29). 

Hen förklarar också att det finns programvaror som används kliniskt: 

[...] det finns inom bröstradiologi finns det [...] alltså där finns det programvara, som 

används kliniskt [...] och det är alltså programvaror eller hjälpmedel som framför allt 

syftar till bildgranskningen (R1, Appendix C, 10). 

R2 förklarar vidare att AI främst används inom bildförbättring och screening och att det är rätt 

utbrett använt inom dessa områden (R2, Appendix D, 43). Hen förklarar vidare att det främst 

är smala applikationer som används: 

[...] Men sen är det ju de här väldigt smala som vi olika screening, bröstcancerscreening 

och sånt där man kan ha en applikation som kan göra det och det är ju skitbra. Det är 

jättebra, verkligen alltså, men med just den här bredden där man kan använda den lite 

mera generellt. Där är vi rätt långt borta... nu tror jag tyvärr (R2, Appendix D, 43). 

Vid frågan om R2 har erfarenhet av AI så nämner hen bland annat följande: 

[...] Ja, det har jag inte jättemycket men lite grann har jag både i form av att vi ju faktiskt 

delvis använder det redan. Det finns ju ett visst mått av AI inom bildbehandlingen som 

sker redan innan vi ser bilderna (R2, Appendix D, 4). 

R4 nämner att de hållit på med en studie i Skåne där de integrerat AI i screeningprocessen: 

[...] Då har vi sedan ett år tillbaka... hållit på med en studie i Skåne i sydvästra Skåne 

som heter masai mammografiscreening with AI, där vi har integrerat AI i 

screeningprocessen. Så då lottar vi folk till AI screening eller och jämför det med vanlig 

screening (R4, Appendix F, 2). 

R4 pratar också om ett AI-system som de använt sig av inom screening. Hen nämner att AI-

systemet har använts för att analysera bilder samtidigt som läkarna har gjort det. I takt med 

detta har de kunnat känna av när det fungerat och när det inte fungerat (R4, Appendix F, 6). 

Hen nämner senare att den version de har just nu fungerar väldigt bra: 
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[...] Den versionen som vi använder nu den funkar väldigt bra och den använder vi då i 

screeningen så att i det vardagliga då vi screenar ja... och det betyder att man sitter och 

granskar mammografier på löpande band och då kan vi använda AI i den granskningen 

(R4, Appendix F, 6). 

Hen förklarar senare att de också samarbetat med ett svenskt företag som heter Sectra och 

använt deras PACS-system, picture archive communication system. I detta system så förklarar 

hen att de lyckats integrera AI i processen och detta har inneburit följande:  

[...] man kan sortera mammografier utefter vilken risk att det ska vara en cancer i bilden 

så då får vi två grupper. De som där det är låg sannolikhet att det ska vara cancer och 

sen de som är hög och då är det integrerat i vårt system så att vi får olika arbetslistor där 

vi ser här är det låg risk och här är det hög risk. Så kan vi då granska det då på olika sätt, 

men och sen så är det även då funkar det även som ett beslutsstöd så att vi har... man 

kan liksom trycka på en liten knapp och så kommer det upp en sån här så kallad CAD-

markeringar i bilden. [...] CAD-markeringar i bilden och det är också integrerat i vårt 

PACS-system så att då får man markeringar på liksom röntgenbilden. Vad det är 

någonting som är misstänkt eller ja (R4, Appendix F, 6). 

När R3 får frågan om de använder AI inom bilddiagnostik så nämner hen att det inte används 

självständigt:  

[...] Vi använder det inte självständigt. Då är det här exemplet med Bone Scan Index. 

Då var det så att man får ut en siffra liksom ur ett program och sen så tittar man på den 

och ser om man håller med och sen så skrev vi ut den i svaret. Vi får en del förfrågningar 

om man ser på röntgen i stort, där kommer det en del förfrågningar från företag som vill 

att man ska testa deras AI produkter för att hitta till exempel små förändringar i lungorna 

och så. Och jag tror att det har funnits lite såna installationer och tester (R3, Appendix 

E, 10). 

Alla respondenter var överens om att det finns ett behov av AI inom sjukvården och framför 

allt inom radiologi. Eller att AI kan bidra med hjälp inom olika delar av radiologin och 

bilddiagnostiken.  

Ett behov som lyftes var behovet av hjälp vid undersökningar så arbetsbördan på läkarna idag 

minskar. Det uttrycktes också ett behov av att med hjälp av AI’n kunna sålla bort det som var 

normalt i en undersökning så att läkarna i stället kan ägna sin fulla tid åt det som är onormalt. 

R1 och R2 pratar om dessa två behoven och R1 formulerar sig på följande vis:  

[...] Men vi kommer, vi behöver hjälp, vi gör massa undersökningar alltså vi behöver ju 

liksom manpower så där i att kunna få hjälp i och framför allt lösa enklare problem 

kan... det där tror jag att vi behöver och jag ser att att det finns ett behov och att vi 

kommer liksom att det är där man ska fokusera eller det är liksom ett klart läge. Alltså 

mycket av vi, vad vi gör det är ju att titta på bilder och tolka och så vidare (R1, Appendix 

C, 13). 

Hen förklarar också i en senare fråga att det tar väldigt mycket energi från en som läkare att 

titta på massvis med bilder. Om hen då kunde få hjälp någonting som tittar på en del av dessa 

bilder så hade det varit väldigt bra (R1, Appendix C, 59). 
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Hen pratar om att det vid en datortomografi blir en stor massa av bilder som hen måste titta 

igenom och då blir uppdraget ett helt annat och man måste då ta ställning till massvis med grejer 

(R1, Appendix C, 10). R1 formulerar sig vidare: 

[...] Och jag tror att det är i det som vi behöver hjälp och även kommer få hjälp, så jag 

kallar det egentligen... de här lösningarna så datorstöd-bildtolkning. Det vill säga att 

man får hjälp i att processa information och får det då presenterat till sig så att man kan 

göra tolkningarna, använda sig utav dem så i stället för att vi liksom ska bli data slavar 

som bara räknar prickar så ska vi liksom ha ett verktyg som kan på ett säkert sätt 

egentligen, alltså räkna de här prickarna eller snarare segmentera ut eller liksom vi måste 

ju kunna interagera med det här verktyget. Men att jag då kan liksom ta mer ett 

helikopterperspektiv och sedan sätta ihop bild-information eller snarare undersöknings-

information (R1, Appendix C, 10). 

R4 nämner likt R1 att de många undersökningarna är väldigt resurskrävande och att AI kan 

fungera som ett hjälpmedel för att minska arbetsbördan. Hen formulerar sig på följande vis: 

[...] det är ju väldigt mycket normala undersökningar, men för att vi... man har sett 

liksom att de om man ska ha en tillräckligt hög känslighet så måste det vara 2 läkare 

som granskar varje bild. Annars kan det vara så att man missar eftersom det är så otroligt 

många undersökningar. Så det är liksom europeisk standard. Men problemet är att det 

är ju ganska resurskrävande och det knappt finns någon mammografiläkare i Sverige så 

det är en jättestor brist och det ser ut så i andra länder i Europa också. Och därför så 

skulle man då kunna använda AI för att sortera ut dom som inte sannolikt inte har cancer, 

så behöver vi bara vara en läkare som granskar dem medan vi är 2 som fokuserar på 

dem när det är större sannolikhet att det är cancer. (R4, Appendix F, 14). 

R2 nämner att det idag främst finns många smala applikationer och det är inte det som de 

behöver. Hen nämner behovet av AI som kan skilja det normala från det onormala och 

formulerar det på följande vis:  

[...] det vi i första hand behöver som röntgenläkaren skulle jag säga, det är AI som 

hjälper oss säga att detta är normalt så kan man ägna sig åt dem 15 % av undersökningar 

som inte är normala. (R2, Appendix D, 13). 

R3 är inne på samma tanke vid en senare fråga och nämner att om man fått en AI som var duktig 

på och kunde sortera bort det normala, så kan läkarna i stället kan koncentrera sig på det som 

är svårare kunna höja effektiviteten (R3, Appendix E, 18).  

R3 nämner vidare att alla läkare tolkar bilder olika, vilket enligt hen kan bero på att folk är olika 

känsliga. Här tror hen att AI eventuellt kan hjälpa till för att minska variationen i bedömningar 

mellan olika läkare (R3, Appendix E, 14). 
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4.2 Etiska utmaningar 

Oavsett vilken erfarenhet respondenten har angående AI-användning identifieras en rad olika 

utmaningar, framför allt inom den etiska sektorn. Främst nämns utmaningar som härstammar 

från problematiken kring transparens, ansvarsskyldighet och risker för partiskhet.  

Majoriteten av respondenter uttrycker betydelsen av att veta vilken träningsdata som AI:n är 

baserad på samt hur processen bakom beslutet sett ut. R2 uttrycker att det är ytterst få som 

verkligen förstår vad tekniken gör (R2, Appendix D, 19). Vidare formulerar R1 att det behövs 

en transparens för att förstå vad den gör samt att den löser det problem som den ämnar att lösa. 

 [...] sen behöver man egentligen allra helst i alla fall just nu behöver man ju ha en 

transparens som man fattar vad den gör lite grann va [...] Men vi tror ju, vi tror ju att 

den löser ett problem men den löser kanske ett helt annat problem (R1, Appendix C, 15) 

R3 och R4 beskriver transparensproblemet ur en annan synvinkel och lyfter fram vikten av att 

veta vilken träningsdata AI:n lärt sig av och att där således öppnas upp möjligheter till att 

etablera någon form av tillit till AI:n: 

Man hade ju såklart velat veta då om man nu liksom köper in en produkt från ett företag 

så... man kommer ju aldrig få veta exakt hur den är gjord för det är... hålls... dels hålls 

det hemligt och dels så är det ju ingen riktigt som vet vad AI:n egentligen lär sig av. 

Men man hade ju velat veta vad den är tränad på för slags material och så för att se ifall 

det är rimligt likt de patienter vi har här [...] (R3, Appendix E, 22). 

[...] Och ja, man måste veta lite vad som kan gå fel och var styrkorna ligger och så för 

att kunna veta när något... ja, men veta när man ska lita på den och inte och så. (R3, 

Appendix E, 38) 

 

[...] man ska veta vad, hur verktygen var? Var är de utvecklades på? Vad är det för data 

som har använts? Vem är det som har annoterat datan och är det verkligen representativ 

för en svensk befolkning eller representativ för den befolkningen den ska användas på?. 

(R4, Appendix F, 22) 

 

Ansvarsskyldigheten är en annan aspekt som alla respondenter tar upp och här formulerar de 

relativt enhetliga svar som grundar sig i att det är läkaren som signerat diagnosen som bär det 

yttersta ansvaret. R2 formulerar tydligt var ansvaret måste ligga.  

Ja, ytterst är det ju den som sätter sin kvalitetsstämpel på undersökningen och utlåtandet 

och det är den läkare som signerar skulle jag säga. Det är ju ändå där det måste ligga. 

(R2, Appendix D, 21) 

R4 uttrycker vikten av att där bör finnas någon ansvarig och att det inte är särskilt troligt att AI-

företagen vill stå till svars. Sjukvården och de läkare som säkerställer att produkten fungerar 

bär ansvaret, särskilt om de jobbar tillsammans med AI:n. 

Men samtidigt så som vi tror det ska ju AI:n jobba tillsammans med en läkare så vem 

är det då som har... då är det ju läkare som har det största ansvaret antar jag. (R4, 

Appendix F, 26) 

Så att men det är ju enklare när när vi granskar med AI då är det vi läkare som bär 

ansvaret. Och nära AI:n granskar själv då kanske det är sjukvården som bär ansvaret, 
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för det är de som är ansvariga för att testa att produkten fungerar. Jag tror inte AI 

företagen vill bära ansvaret, det tror jag inte. (R4, Appendix F, 28)  

Sedermera lyfter två respondenter, R1 och R4, risken kring partiskhet vid införandet av AI och 

att AI:n är begränsad av den data som den tränats av. R4 beskriver att det finns risk för bias i 

vartenda litet steg i processen då den tränas på väldigt stora dataset (R4, Appendix F, 32). R1 

formulerar detta vidare som att ifall AI:n inte sett en specifik sak tidigare finns det ingen 

anledning att klandra den ifall misstag begås.  

 

Ja lite ja det kan alltså den utgår ju från vad den har lärts upp på så det är klart att det 

blir det och har den inte sett någonting så att säga så har det ju inte sett det liksom. [...] 

Alltså den har ju ingen om den inte har någon tidigare erfarenhet så måste den kunna 

göra fel [...] (R1, Appendix C, 35). 

 

Vidare uttrycker R3 att partiskheten beror på vilken data AI:n tränats på, ifall den inmatade 

datan är partisk blir AI:n i sin tur också det.  

 

Det beror väl helt på hur AI är tränad - är det partisk data in kommer AI också att bli 

det. Det är väl en av farhågorna. Så med andra ord ställer det stora krav på den som 

utvecklar AI att ha med det i åtanke. (R3, Appendix G, 2) 

  

Uppfattningen av hur patientsäkerheten påverkas vid införandet av AI skiljer sig. Huruvida 

patientsäkerheten frodas i en miljö där AI finns är en aspekt som splittrar respondenterna där 

samtliga framför olika åsikter och perspektiv. R1 resonerar över betydelsen för hantering av 

data och att de måste jobba för att patienten ska vara så säker som möjligt.  

 

[...] patientsäkerheten är jätteviktig vi håller ju på med grejer som kan liksom ha ihjäl 

folk eller alltså det är jätteviktigt så det är den liksom det man måste sätta främst. Och 

att man liksom jobbar för att patienten ska vara säker på olika sätt liksom. (R1, 

Appendix C, 31) 

 

Vidare tar R2 upp ett annat perspektiv som grundar sig i att patientsäkerheten kommer att bli 

bättre då AI:n kan hantera arbetsuppgifter som är uttröttande för hjärnan. Dessutom uttrycker 

R2 att patientsäkerheten inte är något att vara orolig över när AI:n ingår som en del av 

diagnostiseringen (R2, Appendix D, 24). R3 formulerar att patientsäkerheten inte borde 

påverkas mer än vad den redan gör med de medicintekniska produkter som sjukvården har.  

 

Jag tänker att det inte är så stor skillnad på AI som jämfört med andra medicintekniska 

produkter att de behöver genomgå precis som med en annan mjukvara vi tittar i eller 

andra produkter att de ska ju vara CE-märkta för att vi ska kunna använda dem. (R3, 

Appendix E, 26) 

 

I kontrast till R2 och R3, lyfter R4 upp konsekvenserna AI:n kan medföra för den enskilda 

patienten. R4 uttrycker att det kan leda till överdiagnostik och att det blir fler falskt positiva 

vilket kan bidra till en ångestfylld upplevelse för patienter (R4, Appendix F, 12). 

 

Alla respondenter beskriver tillit för AI:n på ett liknande sätt, att under tiden som de arbetar 

med AI:n kommer tilliten att växa med villkoret att den utför uppgifter korrekt. Vidare 

formulerar R3 att tilliten kommer vara beroende på ens egen kompetensnivå samt hur ens 

inställning ser ut gentemot AI. 
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Om man har föreställningen att det är bra, så kommer man förmodligen att lita mer på 

det också än vad man gör inledningsvis. [...] Så jag tror det... det kommer vara skillnad 

på hur mycket man litar på AI också beroende på en egens kompetensnivå [...] (R3, 

Appendix E, 16).  

4.3 Utbildnings- och kunskapsmässiga utmaningar 

Gällande den kontinuerliga utbildningen förklarar R1 att det finns kurser, konferenser och 

workshops gällande AI som många går på. Hen nämner dock att det inte finns något krav på 

fortbildningen men att det uppmuntras att delta och ta del av information. R3 talar dessutom 

om att de inte får någon typ av kontinuerlig utbildning och att denna eventuella fortbildning 

sker efter det egna intresset. R1 tillägger att man har möjlighet att lära sig en hel del ute på labb 

allt eftersom, vilket R3 stärker genom att berätta att hen har samlat erfarenhet från olika 

forskningsprojekt. R4 nämner att hen har tittat på så många bilder tillsammans med AI:n att hen 

nu förstår tankegången bakom lite bättre och dess styrkor och svagheter. 

[...] det finns ju som jag berättade innan då vissa specifika kurser som är faktiskt väldigt 

bra och det är ju liksom en hot topic både för de som åker på konferenser så är det liksom 

mycket AI. [...] såg jag precis om en AI eller liksom en workshop eller nåt sånt där så 

att jag tror att det utbildningsmaterial finns eller liksom och det är ju från arbetsgivare 

eller alltså det ju uttalat att vi ska liksom lära oss eller det är uppmuntrat att. (R1, 

Appendix C, 39). 

Nej det är inget krav [...] men det uppmuntras att vi tar dem. Men det faller liksom lite 

mer på oss det är inte så att vi har några beställda utbildningar vi måste gå alltså som 

pumpas ut så. (R1, Appendix C, 41). 

Sen använder alltså... mycket utav... kunskaps och alltså det man lär sig lär man ju sig i 

verksamheten ute på labb och så där, så där finns ju liksom möjlighet att föra in och lära 

sig. (R1, Appendix C, 53). 

[...] den erfarenhet jag har kommer ju egentligen mest från forskningsprojekt, både egna 

och sen kikat lite på något företags produkt. (R3, Appendix E, 8). 

Ja, nu har jag tittat på så många bilder tillsammans med AI så att jag vet ju ungefär vad 

den...först får jag upp bilderna utan några markeringar och sen så vet jag ju att det är 

liksom en högrisk-mammografi och då kan jag liksom på något sätt lista ut vad den 

kommer att markera, ibland kan jag inte det, men ofta kan jag det, ofta vet jag vad den 

har...vad den gör för fel [...] det är ju som att lära känna en kollega vad de har för styrkor 

och svagheter så att man...man känner igen stilen liksom så. (R4, Appendix F, 30) 

R2 förklarar att en utbildning inom AI och en teknisk bakgrund inte bör vara ett krav för 

radiologer då man isåfall flyttar deras fokus från deras viktiga uppgifter och jobb, vilket 

innefattar analys och förståelse av bilder. Men att för de som är intresserade av själva 

metodutvecklingen som ligger bakom är det ett alternativ. R2 besitter själv inte denna kunskap 

då hen har en mer övervakande roll där det inte krävs.  

[...] mitt svar är nog nej. För radiologen i största allmänhet för då tar man fokus från det 

som är lite radiologens viktigaste jobb. [...] Det är oerhört få radiologer som kan det 

idag och sen att lägga på ytterligare ett steg där att man ska kunna behärska någon form 
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av AI utveckling och sånt, nej... För de som är väldigt intresserade av metodutveckling... 

Absolut, för då är det en självklarhet, men för radiologen gemene man så tycker jag inte 

det. Det är liksom... det tar lite fokus från det som är ännu viktigare. (R2, Appendix D, 

31). 

[...] sen om det är AI eller om det är en fiffig ekvation som Siemens har skrivit... skit 

samma för mig jag begriper det ändå inte. (R2, Appendix D, 19). 

Vid samma fråga svarar övriga respondenter, R1, R3 och R4 att en kunskap eller utbildning om 

den tekniska biten kring AI skulle kunna vara ett tillägg i framtiden under radiologens ST-tid 

för att lära sig mer om dess fördelar och fallgropar. Dock menar R3 att det kanske inte är aktuellt 

eller nödvändigt i dagsläget. R1, R3 och R4 menar att det är viktigt att förstå hur själva verktyget 

fungerar och att det då är bra att förstå grundtanken eller konceptet bakom samt att det är tydligt 

i utbildningen kring vad man som doktor ska göra och inte göra. R1 berättar att detta fortfarande 

är en relativt ny kunskap många ännu inte besitter. 

När man blir röntgenläkare så har man ju en ST-utbildning, alltså det tar fem år att bli 

specialist inom ett område och då går man ju en hel del kurser och där skulle man ju 

också kunna liksom införa en del. (R1, Appendix C, 51). 

[...] ja, och när det kommit lite längre så tror jag att man behöver utbildning i den under 

sin ST-tid, alltså när man gör sin specialisttjänstgöring. På samma sätt som vi behöver 

utbildning hur CT-maskinen funkar och alltså så att man kan lite fallgropar och fördelar 

och nackdelar. (R3, Appendix E, 38). 

[...] det diskuteras också i att det här ska ingå i till exempel i specialistutbildning inom 

röntgen så ska det ingå nu och det kommer det… [...] samtidigt är det ju man ska förstå 

det, men här är det ju ändå applicerad AI, vi ska använda ett verktyg så att det. Så det är 

liksom som snickaren behöver de kunna hur hammaren, hur det stålet är gjutet eller vill 

de bara slå på spiken och här är det ju på ett sätt vi applicerat ett AI-verktyg. Vi kanske 

inte måste fatta exakt hur de här nätverken fungerar som ligger under produkten. (R4, 

Appendix F, 36). 

[...] om man har utbildning i och om man är tydlig då i vad man som doktor ska göra 

och inte. (R3, Appendix E, 14). 

Så hur man liksom kan använda sig utav det. Dels förstår det liksom lite grann eller 

närma sig det och sen de applikationer som har börjat komma ut och hur man kan 

använda sig av det. (R1, Appendix C, 4). 

[...] alltså det här är ju ganska ny kunskap så jag tror att många inte... ja liksom har. Man 

har inte med sig det här utan det är ny kunskap som man måste tillägna sig helt enkelt. 

[...] jag tror att det här... man måste liksom... det är det ingen som kan det här per default 

liksom. (R1, Appendix C, 49). 

För att förbättra förutsättningarna vid införandet menar R1 att det är viktigt att förstå och vara 

trygg med den tekniken man använder. För att kunna uppnå detta menar hen att det kan behövas 

ett lyft av den generella utbildningsnivån så att man enklare förstår och kan identifiera de 

problem som finns samt hur man kan lösa dem praktiskt. 

[...] man måste kunna förstå saker ofta alltså för att bli trygg i att om jag använder den 

här tekniken vad ser jag vad säger det mig och hur kan jag då göra tolkningar och så 
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där. Så en förutsättning är ju liksom att man får den kopplingen där vid införandet. (R1, 

Appendix C, 43). 

[...] att man ser till att lyfta liksom den generella utbildningsnivån och även hos de 

kanske individer som ska testa och liksom prova att man liksom kan [...] (R1, Appendix 

C, 45). 

[...] men att man förstår dom förutsättningarna som finns liksom eller det som det 

problem man har identifierat problemen hur man liksom kan lösa det praktisk. (R1, 

Appendix C, 47). 

4.4 Acceptans 

4.4.1 Förväntad prestation 

R1 är positivt inställd till hur AI:n kan komma att vara till nytta förutsatt att man hittar rätt 

implementationer. R3 förklarar att det kan ta lite tid innan man inser hur den AI kan påverka 

radiologers arbetsprestationer. 

Ja, jag tror att det hade om man hade kunnat hitta implementationer som funkar och är 

bra så tror jag att det hade kunnat vara till stor nytta för oss på olika sätt så jag är positiv 

till det. (R1, Appendix C, 19). 

Radiologin har jättemycket att vinna på AI vill jag säga på flera steg. Om man börjar 

från det att patienten kommer in i kameran så är det ju då att kunna ta och göra bättre 

bilder snabbare. (R2, Appendix D, 28). 

Jag tror att det är kan variera över tid, alltså i en införande fas så kommer ju folk vara 

mer skeptiska tänker jag och att man verkligen granskar vad den gör och försöker 

utvärdera om det är bra eller dåligt. När det är något som har funnits länge i rutin, så 

finns det väl med någon föreställning om det är bra eller inte? (R3, Appendix E, 16). 

R3 menar att vitsen med AI är att effektivisera och underlätta för tolkning av undersökningar. 

AI:n skulle kunna fungera som en form av second opinion eller stöd om läkaren i fråga inte har 

någon kollega nära till hands. Dessutom skulle den kunna minska variabiliteten mellan läkare. 

Även R2, R3 och R4 pratar om vad en effektiv AI skulle kunna betyda för en radiolog och 

sjukvården generellt och menar att yrket i sig blir mer intressant samt att man kan fokusera på 

det som verkligen är viktigt, genom att AI:n får göra grovjobbet. R1 berättar att AI:n kan ta ett 

helikopterperspektiv vid undersökningar. 

Det är väl dels för att det effektiviserar, att det kan gå snabbare och tolka en 

undersökning om det är någon som har gjort för-jobbet och jag bara kan säga att jag 

håller med och sen kan jag skicka iväg den. Och det andra är väl att... ha någon form av 

second opinion om jag sitter själv och kanske inte har en kollega nära till hands. Då kan 

AI var som ett stöd, men då måste det ju vara en produkt som är inställd så att den ska 

bli så sann som möjligt och då funkar det ju inte om den är väldigt, väldigt känslig 

kanske. Och det tredje sättet... jag tänker mig att man kan ha hjälp av AI:n... det är att 

minska variabilitet mellan doktorer. [...] AI kan hjälpa till för att minska den variationen 

mellan olika bedömare. (R3, Appendix E, 14). 
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[...] så att man hade kunnat koncentrera sig på det som är lite svårare, så tror jag... det 

är att man hade ju kunnat vinna en del i effektivitet. (R3, Appendix E, 18). 

[..] använda AI för att sortera ut dom som inte sannolikt inte har cancer, så behöver vi 

bara vara en läkare som granskar dem medan vi är 2 som fokuserar på dem när det är 

större sannolikhet att det är cancer. (R4, Appendix F, 14). 

Jag tror det kan förbättra dem ganska mycket, för det kan sortera bort mycket av det 

som är rätt ointressant och rätt tråkigt. [...] Där vi med vår erfarenhet då kan använda 

resultaten från AI och sedan sätta in den med/i en medicinsk kontext. Så att rollen som 

radiolog blir intressantare. (R2, Appendix D, 15). 

Ja på liksom analysen och förståelsen för det här alltså istället för att ta reda på att det 

här förloppet ser ut så och sitta och göra massa mätningar och plocka ut det så kan vi få 

förloppet och fundera på varför ser det ut så? vad har det för betydelse för patienten? Så 

vi kan liksom lyfta oss en nivå där, tror jag. (R2, Appendix D, 37). 

Det hade varit väldigt bra om man kunde lyfta bort en del och låta det vara helt 

automatiskt och som jag var inne på innan där så är det så att radiologens arbetsuppgifter 

ser jag kommer att förändras lite grann. Jag säger tack vare, inte på grund av, AI, så att 

vi kan liksom göra ännu större nytta i sjukvården tror jag och få ett ännu intressantare 

jobb. (R2, Appendix D, 35). 

Men att jag då kan liksom ta mer ett helikopterperspektiv och sedan sätta ihop bild-

information eller snarare undersöknings-information [...] (R1, Appendix C, 10). 

R3 och R4 menar dock att det ännu inte finns någon AI som kan användas inom deras fält i 

praktiken då den ännu inte är tillräckligt bra för att lösa avancerade uppgifter. R4 är i dagsläget 

inte heller rädd att bli utbytt av AI:n då den fortfarande inte är tillräckligt bra eller kan stå på 

egna ben. 

[...] och att jag är lite inom mitt fält så tror jag inte det finns en AI som är tillräcklig eller 

som jag hade tyckt var tillräckligt bra så att det faktiskt hjälpte oss. (R3, Appendix E, 

20). 

Men det är nog inte så många som tror att det kan ersätta oss, som det ser ut idag för att 

den är... den är liksom lite för trubbig... den är bra på att sortera det här i låg och hög 

risk och den kan hjälpa oss att hitta några fall, men man kan inte låta den vara helt fri. 

(R4, Appendix F, 20). 

R4 nämner att det är viktigt att först utvärdera produkten i fråga för att kunna mäta och se att 

den verkligen har någon effekt. 

Sker det just nu för att jag är ju av åsikten att man måste först utvärdera det och se att 

det verkligen har effekt. För det kan ju liksom påverka screening, alltså effekten av 

screening på olika sätt. (R4, Appendix F, 12). 

[...] viktigaste aspekten tycker jag det är att det verkligen ska ha, det ska vara bevisad 

nytta, annars är det pengar i sjön och bara liksom lite så hype över det hela utan man 

måste veta att det faktiskt har effekt och att det inte skadar vården på olika sätt. (R4, 

Appendix F, 40). 
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4.4.2 Förväntad ansträngning 

Vad det gäller graden av lättanvändlighet nämner R1 och R2 att det är en förutsättning att 

tekniken inkluderas i arbetsflödet och att stödet inte innebär en extra process eller arbetsuppgift. 

Det är alltså viktigt att det inte blir en extra ansträngning som stör deras vanliga arbete (R1, 

R2). 

[...] det måste ju liksom kunna komma in i mitt flöde. Så att det liksom blir ett 

hjälpmedel inte bara ett nytt program att jag måste alltså det måste interagera på ett bra 

sätt jag ska inte behöva gå till en tredje dator för att öppna och hålla på [...] (R1, 

Appendix C, 23). 

Och för att få AI och funka så måste den vara helt integrerad i det systemet skulle jag 

säga. Vi kan inte hoppa ut i ett annat system och liksom använda det och sen gå tillbaks 

till det här utan allt måste in i vårt PACS-system... det som vi kallar det. Det måste vara 

integrerat där i och först när det blir det då blir det riktigt användbart. [...] Men det kan 

inte vara så att jag tittar på en MR av en hjärna och sen funderar jag... ja men här kanske 

jag skulle behöva använda en AI applikation och så får jag gå till en annan dator och 

göra det. Och de flesta är så idag och de går inte att sömnlöst få in i vårt pacs-system… 

[...] (R2, Appendix D, 13). 

R3 menar dock att detta införande av tekniken kommer att ta tid då det i nuläget inte är högt 

upp på deras prioritetslista samt att det systematiskt behöver inkluderas i den kliniska rutinen. 

[...] jag tror är en sån sak som tar tid just för att det är kanske inte högst prioriterat. Och 

att jag tror det tar rätt så lång tid att införa för att man måste just då... sitta och testa både 

ett program och sin egen tolkning och kanske gör det lite systematiskt. Och det är svårt 

att få tid till det i den kliniska rutinen, så jag tror det är en del av det som bromsar. (R3, 

Appendix E, 20). 

R1 och R2 berättar att de vill ha ett verktyg som kan lösa problem på ett bra sätt som dessutom 

är så lättanvändligt som möjligt. R2 upplever dessutom en frustration av att det går så långsamt 

framåt.  

[...] att man gör det verkligt användarvänligt som ni pratar om människa- 

datorinteraktion att det liksom blir ett verktyg som ja, som är så som, som är användbart 

helt enkelt. Alltså dels löser själva problemet på ett bra sätt men alltså som mycket annat 

i vår värld vi sysslar ju med, sitter ju framför datorer hela tiden och att det liksom går 

att man verkligen jobbar på lätthet vid införande och så vidare. (R1, Appendix C, 45). 

Så det är nog mest en frustration över att det går så långsamt... jag skulle vilja ha mer 

av de och framför allt mer av det på ett användarvänligt sätt. (R2, Appendix D, 11). 

R3 pratar om en AI som är inställd för att kunna detektera saker för att hitta allt som är sjukt i 

bilden. Beroende på hur denna är inställd, exempelvis om den är inställd för att missa så lite så 

möjligt och vara känslig, resulterar detta i en mängd falska positiva fynd (från eng. false 

positives), vilket i stället kan bli en nackdel och en ansträngande uppgift för den kontrollerande 

doktorn. Även R1 och R4 nämner problematiken med falska positiva fynd och hur det kräver 

att man granskar resultat noga. 

[...] och blir det väldigt många såna som jag måste sitta och plocka bort för undersökning 

så är det ju ingen vinst i det egentligen då. (R3, Appendix E, 14). 
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[...] det hittar ju massa det är ju massa false positives liksom och även kanske några 

false negatives så det gör ju att man måste värdera de här ändå, och jag menar false 

positives är en grej det kan man ju alltid liksom säga nej till, men är det så att man 

känner man inte att man inte hittat allting då måste man ju ändå kolla igenom allting 

alltså. (R1, Appendix C, 15). 

[...] det finns massa sådana saker som vi kan få hjälp med därför att vi har så mycket 

information i våra bilder och det tar mig väldigt mycket energi och bara liksom... titta. 

Kan jag då använda mig utav någonting som hjälper mig med grejer så skulle det vara 

väldigt bra. (R1, Appendix C, 59). 

4.4.3 Socialt inflytande 

R4 nämner att de flesta är positivt inställda till hur tekniken kommer att påverka yrket för 

radiologer och att den kommer att göra nytta, men att det även finns en del skepticism. Vidare 

uttrycker R3 att hur folk ser på tekniken kommer att variera över tid, där folk tenderar att vara 

mer skeptiska vid en införandefas. 

[...] de flesta är ju positivt inställda och tycker att det här... det här är kommer att ske 

och vi kommer kunna ha nytta av detta, men samtidigt är på... också professionen 

väldigt... ganska skeptiska också. [...] så finns det en ganska utbredd skepticism om att 

AI skulle vara bättre och jag håller med, jag tror inte AI bättre än vad vi är. Men om vi 

jobbar tillsammans med AI verktyg så tror jag att vi kan bli bättre. (R4, Appendix F, 

20). 

Jag tror att det är kan variera över tid, alltså i en införande fas så kommer ju folk vara 

mer skeptiska tänker jag och att man verkligen granskar vad den gör och försöker 

utvärdera om det är bra eller dåligt. (R3, Appendix E, 16). 

4.4.4 Underlättande villkor 

R2 uttrycker en frustration att utvecklingen och införandet av tekniken går långsamt. Hen 

nämner att de har rätt stöd och förutsättningar att införa tekniken, förutsatt att det integreras i 

deras bildhanteringssystem. R2 berättar dessutom att det beror lite på deras leverantör och att 

det allmänt är svårt med ny teknik i en sjukhusmiljö. Detta stärker R3 och berättar att det är 

svårt och tidskrävande för dem att testa nya tekniker samt att sjukvården redan är belastad som 

den är. 

Jag skulle säga hos oss, är det så att det är en rätt stor frustration att det går så långsamt 

och att det inte har hänt mer. (R2, Appendix D, 11). 

[...] under förutsättningar att det är integrerat i vårt bildhanteringssystem, så där är vi ju 

lite granna i de stora företagens händer om den stora PACS-leverantören lyckas göra 

det och då är det bara rakt in i systemet så kan vi köra från imorgon. [...] Det är väldigt 

svårt att få in i sjukhuset... återigen, jag tror det är ett av de stora hinderna... liksom inte 

att det ska få en bred spridning. (R2, Appendix D, 17). 

Dels så finns det väl inte någon riktigt bra organisation för att bestämma vilka saker vi 

i så fall ska testa och hur vi ska utvärdera det och dessutom, det är ju också någonting 
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som tar tid att göra och sjukvården är rätt så upptagen som den är. (R3, Appendix E, 

12). 

[...] jag tror är en sån sak som tar tid just för att det är kanske inte högst prioriterat.  (R3, 

Appendix E, 20). 

R3 menar dock att det i praktiken borde gå att föra in som de gör med allt annat, genom en 

upphandling vid behov, men att AI i dagsläget inte är en absolut nödvändighet vilket troligen 

är därför det tar lång tid. 

Så egentligen skulle man väl kunna upphandla AI-stödverktyg på samma sätt som man 

upphandlar sina kameror eller sina andra tolkningsprogram. Så det är väl mer att 

eftersom det inte är en egentlig nödvändighet, så är det kanske också något som tar lite 

tid innan man ens kommer på den tanken och upphandlar någonting... och det är kanske 

lite tidigt också att göra det just nu. (R3, Appendix E, 36). 

R1 och R2 berättar om problematiken kring att de använder sig av ett flertal olika kameror och 

att kompatibilitet mellan dessa blir ett problem för AI:n då den bara är tränad på en typ av 

kamera som troligt inte har samma styrka som en annan. 

Utan det kan bli olika kameror och där det finns olika starka kameror också, vilket gör 

att den här AI:n är bara tränad på alltså att kunna ha, att kunna jämföra mellan exakt 

samma kamera. Så när jag pratar med de här har vi tänkt göra det så gick ju inte det 

liksom därför att vår organisation är inte så att vi kan, vi kan alltid ha samma kamera. 

(R1, Appendix C, 45). 

Men sen när man då går lite grann in på djupet och visar sig att det måste göras vid 

samma fältstyrka, man kan då ha olika starkt magnetfält på magnetkameror, först måste 

det samma fältstyrka och inte nog med det, det måste vara samma skanner varje gång 

för att de ska klara av det och där faller det ju direkt. Vi har 10 magnetkameror på SUS 

och patienten kan omöjligt ha ett visst flöde... ja men patient A ska du till kamera 3... 

helt omöjligt så det faller direkt. (R2, Appendix D, 39). 

R4 förklarar ytterligare att det i nuläget finns begränsat stöd eller möjlighet för feedback eller 

återkoppling för de program och tekniker som använder AI-algoritmerna. Hen menar därför att 

det blir svårt för dessa att utvecklas och bli bättre trots att det med jämna mellanrum kommer 

nya versioner och uppdateringar. R4 nämner att det finns ett behov att interagera ett slags 

återkopplings-interface som används tillsammans med AI-verktygen. 

[...] man missar en väldigt viktig komponent och det är den här återkopplingen till 

algoritmerna. För det är det som är sagt att de ska lära sig bli bättre hela tiden, men då 

är det liksom, det är ändå ganska statiskt att man kommer en ny version och sen så 

kommer en ny version om 2 år men då får man inte...då får inte företagen feedback från 

oss användare och det är ju liksom verkligen en opportunity lost [...] där skulle man ju 

kunna med hjälp av de systemen som vi som finns på plats så att man kan ha en sån här 

återkopplings-interface på något sätt, så att man kan ge tillbaka den viktiga feedbacken, 

så [...] har den ju chans att bli väldigt mycket bättre på sikt, men utan det så kommer det 

ju ta, det är ganska segt. (R4, Appendix F, 34). 
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5 Diskussion 

5.1 Artificiell intelligens inom hälso- och sjukvården 

I detta tema var tanken att kolla vilken erfarenhet våra respondenter hade av AI inom radiologi. 

Vi ville också kolla vilken form av AI som specifikt används inom bilddiagnostik och var 

behovet av AI anses finnas.  

Tang et al. (2018) nämnde att AI snabbt höll på att förflytta sig från en experimentell fas till en 

implementeringsfas inom sjukvården och att radiologiavdelningen 2018 beräknades som en 

perfekt kandidat för användning av ny AI-teknik. Det är svårt att se att detta helt och hållet 

stämmer överens utifrån den empiri som samlats in i denna studie. Vi fick en uppfattning om 

att tekniken har implementerats alltmer men samtidigt är det fortfarande många projekt som är 

på en mer experimentell fas. Många respondenter nämner förvisso inslag av AI inom 

radiologiavdelningen och att det finns applikationer tillgängliga, samt att mycket forskning och 

studier görs kring tekniken. R2 nämner att AI framför allt används och är mest utbrett inom 

bildförbättring.  

Vidare så nämner R1 att AI används som ett hjälpmedel inom bröstradiologi vid bildgranskning. 

R4 nämner att de inom mammografi har integrerat ett AI system vid deras screening. AI-

systemet används för att analysera bilder i kombination med läkarna. R4 pratar också om deras 

PACS-system där de integrerat AI i processen för att sortera mammografier utefter hög 

respektive låg risk. Detta system fungerade även som ett beslutsstöd, där läkarna visades CAD-

markeringar i röntgenbilden.  

R3 förklarar i sin tur att de inte använder AI självständigt inom bilddiagnostik men att det finns 

program som används inom röntgen och att de får en hel del förfrågningar från företag som vill 

att de ska testa deras AI-produkter.  

Detta tyder på att integreringen av AI inom radiologi har kommit en bra bit men många projekt 

är fortfarande på en mer experimentell fas även om det finns AI-program som implementerats. 

Att radiologi-avdelningen ansågs som en perfekt kandidat för anammandet av ny AI-teknik är 

svårt att säga emot (Tang et al. 2018). Flertalet respondenter nämner att AI är mest utbrett och 

använt inom bildgranskning och bilddiagnostik. Således överensstämmer respondenternas svar 

med framtidssynen etablerad av Tang et al. (2018). Men vi vill fortfarande påpeka att 

användningen är långt ifrån så stor som man kan tänkas tro. 

Vår uppfattning är att AI är mindre etablerat och använt inom radiologi och bilddiagnostik än 

vad man som utomstående kan tänkas tro. Integreringen går inte lika snabbt som man kan 

förvänta sig och även om en del respondenter lyfter att det finns program med AI som används 

kliniskt, är vår uppfattning att de flesta applikationer fortfarande befinner sig i ett pilot-stadie 

eller avvecklas då de inte når upp till den standard som krävs. 

Gurgitano et al. (2021) pratade om att radiologer med hjälp av tekniken har möjlighet till en 

högre precision och hastighet när de utför sina arbetsuppgifter. Författarna nämner också att 

AI-tekniken inte ska ersätta radiologer utan agera som ett stöd i deras dagliga arbete. Flertalet 

av respondenterna pratar om dessa möjligheter och “hot” med AI-tekniken. Den övergripande 

bilden från respondenterna är att de inte är oroliga för att bli ersatta av AI utan ser tekniken som 

ett stöd. R2 uttrycker att AI kan ersätta en del av radiologens arbetsuppgifter och hen poängterar 
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att detta är intressant då det råder en stor brist på radiologer både i Sverige och globalt. Detta 

är någonting som R4 dessutom nämner där hen förklarar att det finns väldigt få 

mammografiläkare både i Sverige och utomlands. R4 berättar att om radiologer arbetar 

tillsammans med AI för att nå bästa möjliga resultat. 

Vår uppfattning är att respondenterna i dagsläget inte ser AI som ett hot mot deras arbetsroll 

och tror inte heller att tekniken kommer kunna ersätta en radiolog rakt av då rollen är så mycket 

mer än granskning och tolkning av bilder. Respondenterna poängterar ett flertal gånger att AI 

snarare ska finnas där som ett stöd och verktyg för radiologen. Detta överensstämmer med 

Gurgitano et al. (2021) och deras syn på tekniken inom radiologin.  

Respondenterna påpekar att AI kan ersätta en del uppgifter som en radiolog utför. Det handlar 

främst om tidskrävande uppgifter som att sortera, granska och analysera bilder. Flera 

respondenter nämner att om AI kan hjälpa dem att sortera och skilja på fall kan läkaren på ett 

effektivare sätt lägga fokus där det behövs. Det framkommer dock att så pass avancerad AI 

fortfarande är flera år bort inom många områden. Vi får uppfattningen att respondenterna ser 

och förstår fördelar med användningen av AI inom radiologi och är dessutom i enighet med 

Gurgitano et al. (2021) om att effektivitet och högre precision kan uppnås med hjälp av AI.  

Flertalet forskare uttryckte att man med hjälp av AI har möjligheten att förbättra kvaliteten vid 

detektering och diagnos samtidigt som AI-tekniken kan frigöra tid för radiologer (Chartrand et 

al. 2017; Dreyer & Geis, 2017; van Leeuwen, de Rooij, Schalekamp, van Ginneken & Rutten, 

2021). Detta då AI har kapaciteten att tolka stora datamängder med bilder under en kortare tid, 

vilket leder till snabbare identifiering av sjuka kontra friska patient som i sin tur leder till en 

minskad arbetsbelastning (Chartrand et al. 2017; Dreyer & Geis, 2017; van Leeuwen, de Rooij, 

Schalekamp, van Ginneken & Rutten, 2021).  

Detta var något som alla respondenterna var inne på även om de hade något olika resonemang 

och synvinklar kring det. R1 nämnde det som både ett behov av AI för att minska arbetsbördan 

och ansåg dessutom att tekniken kunde frigöra tid för radiologer vid tolkning av bilder. R4 

berättar att AI kan minska variationen mellan bedömningar och därav höja effektiviteten. Detta 

anser vi kan leda till en högre kvalitet vid bedömningar. 

5.2 Etiska utmaningar 

Etiska utmaningar har haft en central roll i studien och varit ett av de huvudteman som vi 

undersökt närmare. Den litteratur som avhandlats under teorikapitlet har bidragit till en djupare 

förståelse över de etiska utmaningar som kan återfinnas vid införandet av AI inom radiologi-

avdelningen. Det finns en generell samstämmighet mellan litteratur och insamlad empiri 

angående vilka etiska utmaningar som väger tyngst i en skör verksamhet som hälso-och 

sjukvård, nämligen transparens, ansvarsskyldighet, och risker för partiskhet.  

Tidigare forskning (Felländer-Tsai, Wernerson & Bergenfelz 2019b; Lysaght et al. 2019; Smer, 

2020) påpekar att transparens är det som krävs för att kunna etablera någon form av tillit till 

AI:n, vilket majoriteten av respondenter håller med om. R2 nämner inte detta och det tror vi 

beror på att hen har ett mindre intresse och är inte primärt involverad i områden där AI används. 

Respondenter R1, R3 och R4 är enhetliga i det att det krävs en transparens i träningsdatan som 

använts redan under AI:ns implementation, vilket (Parikh, Teeple & Navathe, 2019; Park et al. 

2019; Vayena, Blasimme & Cohen, 2018) lyfter som ett direkt kritiskt moment. Transparens i 
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träningsdatan är kritisk i den mån att ifall AI:n inmatas partisk data är risken stor för att 

algoritmen, som konsekvens, också blir det (Parikh, Teeple & Navathe, 2019; Park et al. 2019).  

Den generella uppfattningen av partiskhet och dess konsekvenser ser likadan ut mellan 

respondenterna, där R1 framför att AI:n inte kan utvinna en diagnos ur saker som den inte sett 

tidigare och att den då måste kunna göra fel. R3 adderar att AI:n är direkt beroende av att AI-

utvecklaren har partiskhet i åtanke när den konstruerar systemet. Anledningen till att litteraturen 

och respondenternas svar överensstämmer så väl tror vi beror på en kombination av gedigen 

forskning samt en direkt praktisk erfarenhet från respondenter. 

Däremot återfinns skillnader mellan respondenter såväl som respondent gentemot litteratur i 

uppfattning och medvetenhet kring AI:ns påverkan på patientsäkerhet. Detta kan bero på att 

patientsäkerheten är en relativt bred term inom hälso-och sjukvård, då den genomsyrar allt från 

transparens och ansvarsskyldighet till integritetsfrågor. Iliashenko, Bikkulova och Dubgorn 

(2019) betonar vikten av att skydda patientens integritet genom att göra den insamlade datan 

oåtkomlig för tredjeparter. Detta är något som ingen av respondenterna resonerar kring, och vi 

tror en orsak till detta är att patientsäkerhet är tolkningsbart och att det finns flertalet 

infallsvinklar på aspekten. Endast R4 uttrycker en oro för hur patientsäkerheten kan påverkas, 

och förmedlar att AI:n kan bidra till fler falskt positiva diagnoser och således får en motsatt 

effekt från vad man önskar. Detta är något som bör finnas i åtanke när man överväger införandet 

av AI, överskrider antalet felaktiga diagnoser de korrekta är systemet direkt olönsamt. Vidare 

lyfter R2 ett annat perspektiv, som överensstämmer med tidigare litteratur (Chartrand et al. 

2017; Dreyer & Geis, 2017; van Leeuwen et al. 2021), att patientsäkerheten kan frodas då AI:n 

integreras och hanterar arbetsuppgifter som är uttröttande för hjärnan vilket leder till en 

effektivare diagnostisering av patienter.   

Samtliga respondenter resonerar likadant kring vem som bör ha sista ordet och bära ansvaret 

när AI:n är en del av diagnostiseringsprocessen. (Felländer-Tsai, Wernerson & Bergenfelz 

2019b; Lysaght et al. 2019; Smer, 2020) beskriver att ansvaret bör ligga hos den läkare som 

interagerat med systemet vilket är i enlighet med vad respondenterna uttrycker. Däremot, ifall 

AI:n gör missbedömningar allt oftare, ska ansvaret verkligen ligga kvar hos läkaren då? Vi 

anser att en delad ansvarsskyldighet kan vara nyckeln till framgång för AI:n i en vårdmiljö, där 

sjukhus, AI-utvecklare, och läkare samspelar under systemets livscykel. Däremot tror R4 att 

det inte är särskilt troligt att AI-företagen vill bära ansvaret.  

Vidare är tillit en aspekt som är otroligt viktig att uppnå och bevara, samtliga respondenter 

uttrycker flertalet gånger hur kritiskt det är att de kan lita på systemet. Tilliten påverkas 

egentligen av alla de tidigare nämnda utmaningar, där transparens är den faktor med störst 

inflytande på tilliten. Enligt (Thiebes, Lins, & Sunyaev, 2021) tenderar människor att lita på 

saker som de förstår, vilket en tydlig transparens kan bidra till. Vår uppfattning är att det 

uttrycks en generell oro från respondenterna hur exakt transparensproblem och tillit ska lösas. 

Europeiska kommissionen (2019) förespråkar en tillförlitlighet hos AI:n, det vill säga 

Tillförlitlig AI, som innebär att man med en kombination av tre komponenter (laglig, etisk, 

robust) och tillförlitlighet kan uppnå AI:ns fulla potential. Ingen av respondenterna nämner 

uttryckligen Tillförlitlig AI, men däremot beskriver de alla, mer eller mindre, detta koncept. 

Den etiska aspekten är särskilt framhävd från samtliga respondenter, där transparens, 

ansvarsskyldighet och partiskhet är de som nämns mest frekvent. Det finns således korrelationer 

mellan Europeiska kommissionens (2019) Tillförlitlig AI och respondenternas svar trots att de 

inte uttryckligen nämner det.  
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Vidare tror respondenterna att tilliten för AI:n kommer växa under tiden som de arbetar med 

tekniken. Däremot kommer tilliten att påverkas under specifika förhållanden, R3 formulerar att 

tilliten som läkare kommer att ge till AI:n beror på dennes kompetensnivå kring ämnet. Vidare 

berättar hen att har man föreställningen att något är bra så litar man mer på det. Vi delar denna 

syn, ifall läkare anammar och har en positiv attityd mot införandet av AI, tror vi att 

integreringen blir betydligt mer lyckad än ifall det skulle finnas en generell motsättning.  

Etiska utmaningar, är och förblir, en oerhört central del i införandeproblematiken av AI inom 

radiologi. Respondenter såväl som tidigare forskning är överens om att transparens, 

ansvarsskyldighet och risker för partiskhet präglar införandet av AI och det är av stor vikt att 

dessa hanteras ordentligt för att säkerställa ett optimalt införande. 

5.3 Utbildnings- och kunskapsmässiga utmaningar 

Kunskaps- och utbildningsmässiga utmaningar har varit en viktig aspekt i vår studie då AI-

teknik och -verktyg fortfarande är ett nytt och relativt outforskat område bland många inom 

sjukvården. Genom vårt teorikapitel som behandlar detta område fick vi en klarare bild hur 

situationen ser ut, främst i Sverige, samt vad som kan förväntas i kunskapsväg av en radiolog 

som använder sig av dessa typer av AI, både i dagsläget och inom snar framtid.  

För att få en bättre uppfattning inom området ställdes frågor kring kontinuerlig utbildning, 

kunskapsnivå och förbättring av förutsättningar vid införandet av AI. Som tidigare nämnt, borde 

vi varit tydligare i formuleringen av frågan gällande förutsättningar vid införandet, vilket 

resulterade i väldigt spridda och varierande svar som inte alltid gick att koppla till den valda 

teorin. Däremot gav frågan intressanta perspektiv och aspekter som kanske inte hade fångats 

upp. 

När vi pratar om kontinuerlig utbildning eller fortbildning för radiologer menar vi främst 

utbildning gällande AI-teknikerna och lite av den basala tekniska kunskapen bakom AI och 

dess beslutsfattande. Som Felländer-Tsai, Wernerson och Bergenfelz (2019b) nämner finns det 

i Sverige inga formella eller lagstadgade krav på fortbildning. Samtliga respondenter är väl 

medvetna om detta men talar om att AI just nu är väldigt uppmärksammat och diskuterat inom 

deras fält då det i svaren nämns konferenser, kurser och workshops om AI. De är däremot 

tydliga med att det inte är något krav att ta del av dessa, utan att det i nuläget sker baserat på 

det egna intresset.  

Felländer-Tsai, Wernerson och Bergenfelz (2019b) menar att det, utan en väldefinierad 

fortbildning, finns en risk att evidensbaserade behandlingar inom hälso- och sjukvården som 

använder sig av nya tekniker och kunskaper påverkas negativt. Utifrån respondenternas svar 

tolkar vi det som att de inte upplever samma oro inom deras fält, vilket skulle kunna bero på 

AI:ns fortfarande begränsade användning och förmåga. R1, R3 och R4 berättar att de lär sig en 

hel del bara genom att arbeta inom verksamheten och den praktiska användningen som finns 

tillgänglig, men även ute på labb och genom forskningsprojekt. 

Vid frågan om kunskap och utbildning kring AI bör ingå i radiologers läkarutbildning skiljer 

sig respondenternas svar något. R2 som har rollen som sektionschef, menar att kunskap och 

utbildning kring AI inte borde vara ett krav för radiologer då man i så fall tar fokus från deras 

viktigaste uppgifter och jobb. Däremot menar Recht et al. (2020) och Tajmir och Alkasab 

(2018) att radiologer måste utbildas kring algoritmers förmågor, potential och brister, om dessa 
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AI-verktyg ska integreras i deras arbetsflöde. Tajmir och Alkasab (2018) berättar dessutom att 

experter inom AI/ML tror att olika typer av AI-influerade mjukvaruverktyg kommer att bli en 

central del av radiologers vardag och utbildning. R1, R3 och R4 är mer ense med litteraturen 

och menar att denna utbildning kan komma att adderas i radiologers specialisttjänstgöring (ST-

utbildning) inom snar framtid. Utbildningen bör då tydliggöra vad man som läkare ska göra och 

inte göra, hur man kan använda sig av verktygen och vad det finns för fallgropar, fördelar och 

nackdelar. 

Recht et al. (2020) nämner behovet av att skapa en standardiserad läroplan med en central del 

som främjar förståelsen kring hur ML-baserade algoritmer fungerar, för att radiologer ska 

kunna bedöma när ett AI-verktyg bör tillämpas i kliniken och om den fungerar som förväntat. 

I dessa former av utbildningsprogram är det dessutom viktigt att lärlingar inte lämnas utanför 

beslutsprocessen, även om AI:n redan har förutspått resultatet (Recht et al. 2020). Vad som 

nämns av både respondenterna och Recht et al. (2020) är vikten av att det fortfarande är 

radiologens ansvar att tolka och kontextualisera algoritmernas resultat till information och 

kunskap.  

Tre roller som olika radiologer kommer att behöva för att skapa, utveckla och använda AI-

verktygen redogörs av Tajmir och Alkasab (2018): AI-verktygsskapare, AI-verktygsutvecklare 

och AI-användare. Baserat på de respondenter vi fick tag på anser vi att det främst är relevant 

att diskutera den tredje rollen, AI-användare. AI-användaren ska veta hur man på bästa lämpliga 

sätt anpassar verktygen samt känna igen under vilka omständigheter AI:n har högst sannolikhet 

att misslyckas och visa felaktiga resultat, vilka är kunskaper som respondenterna nämner och 

anser vara viktiga (Tajmir & Alkasab, 2018). Om man vill förbättra förutsättningarna vid 

införandet av AI menar R1 att det behövs ett lyft av den generella kunskapsnivån, då det är 

viktigt att förstå och vara trygg med den tekniken man använder.  

Sammantaget alla respondenter råder det en viss meningsskiljaktighet huruvida utbildning inom 

AI bör ingå i en radiologs utbildning. Det finns idag inga krav på utbildning inom AI utan är 

endast av eget intresse. Majoriteten av de tillfrågade respondenterna menar att det är en viktig 

förutsättning i användandet av AI-verktygen att förstå i vilka situationer de ska appliceras och 

när de sannolikt kommer att begå misstag. Dock upplever vi att det är viktigt att fokus för 

utbildning inte flyttas från professionens verkliga syfte och huvudsakliga färdigheter, som 

egentligen inte kräver några direkta tekniska kunskaper mer än att man måste utbildas i hur 

relevanta tekniker och verktyg ska användas. 

I ett scenario där AI:n är mer självständigt fungerande kan det räcka med att radiologen utbildas 

i hur man använder AI-verktyget. Varför majoriteten av de tillfrågade respondenter samt 

litteraturen nämner vikten av att ha en viss kunskap om AI:ns bakomliggande beslut, tror vi kan 

bero på dagens relativt outvecklade och smala AI, som fortfarande begår en hel del misstag. 

Det är därför viktigt för radiologen att kunna bedöma när AI:ns resultat är användbart och veta 

ungefär vad som kan ha gått fel. Vi tror även att denna kunskap är viktig för återkopplingen 

som i sin tur kommer att driva AI-verktygens utveckling framåt. För att samarbetet och 

kommunikationen mellan utvecklare och användare ska fungera kommer det krävas ett 

ömsesidigt kunskapsutbyte för att gynna utvecklingen och ge så bra och informativ feedback 

som möjligt. 
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5.4 Acceptans  

Vi insåg tidigt att modeller som TAM och UTAUT var och är mycket svåra att applicera på 

vårdmiljö. Som Ammenwerth (2019) förklarar att vårdmiljön är så pass komplex att den kräver 

ytterligare faktorer och variabler att ta i beaktning vid mätning av acceptans. På grund av detta 

har det i tidigare litteratur visat sig vara svårt att få konsekventa resultat då mätningar måste 

skräddarsys och anpassas för varje specifik situation och miljö (Ammenwerth, 2019; Rahimi et 

al. 2018). Både litteraturen och några av respondenterna nämner att de system och tekniker som 

används inom sjukvården är av socioteknisk natur vilket stödjer det faktum att fler externa 

variabler måste adderas för att genomföra en korrekt mätning (Ammenwerth, 2019). Behovet 

av att lägga till fler variabler bidrog dessutom till varför vi valde att endast använda av de fyra 

kärnkoncepten som finns i UTAUT och endast bilda oss en bredare uppfattning av teknikens 

acceptans och natur. Bearbetningen av modellen var dessutom problematiskt i det avseendet att 

den faktiska användningen av olika AI-tekniker var lägre än vi vad vi från början trodde. 

5.4.1 Förväntad prestation 

Förväntad prestation användes för att förklara och bilda en uppfattning kring hur 

respondenterna tror att användningen av tekniken kommer att hjälpa dem att öka sina 

arbetsprestationer, där vi dessutom tittade på förväntade resultat och upplevd användbarhet 

(Venkatesh et al. 2003). Generellt sett tolkar vi det som att samtliga respondenter är positivt 

inställda till hur AI kan effektivisera, underlätta och öka deras arbetsprestationer förutsatt att 

det används och implementeras på rätt sätt.  

Respondenterna är alla ense om att, med hjälp av AI, kunna fokusera på det som verkligen är 

viktigt och svårare inom yrket och på så sätt vinna en del i effektivitet. R2, R3 och R4 pratar 

om hur AI:n kan användas till för-jobbet vid tolkning av en undersökning, som sorterar bort det 

som är ointressant och tråkigt samt det fall som inte är allvarliga. Detta skulle då kunna fungera 

som ett slags beslutsstöd eller second opinion, som läkaren snabbt och mer självständigt kan 

kolla över och se om man håller med eller inte. Möjligen räcker det då med en läkare som 

kontrollerar detta medan fler läkare kan fokusera på de fall som är mer allvarliga. R3 tror att 

denna typ av stöd kan minska variabilitet mellan olika doktorer och bedömare. På grund av 

detta tror vi att radiologers arbetsuppgifter kan komma att förändras en del med tiden, allt 

eftersom AI visar säkrare resultat och bredare användning. R3 delar samma åsikt gällande 

arbetsuppgifter och berättar att radiologer kommer kunna lyfta sig gällande sin analys och 

förståelse och fokusera mer på varför en undersökning ser ut som den gör. 

I dagsläget, vad det gäller förväntade resultat och upplevd användbarhet bland mer 

självständiga typer av AI är svaren av mindre positiv karaktär. R3 och R4 menar att det ännu 

inte finns någon AI som kan användas på ett effektivt sätt inom deras fält då den inte är 

tillräckligt bra för att lösa avancerade problem och uppgifter. R4 utvecklar och talar om att AI:n 

som används idag är lite för trubbig, men att den är bra till att sortera bland fall som är av låg- 

och hög risk. Den kan med andra ord inte stå helt fri och kräver ständig övervakning. 

Överlag visade de insamlade svaren på en hög grad av förväntad prestation gällande de mindre 

avancerade användningsområdena, såsom sortering, vilket har visat sig vara ett effektivt 

beslutsstödsverktyg. På grund AI:ns begränsade förmåga i dagsläget är därför många av svaren 

av en spekulativ karaktär där respondenterna förklarar hur de tror att verktygen kan komma att 

öka deras prestationer. 
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5.4.2 Förväntad ansträngning 

Förväntad ansträngning användes för att förklara den grad av lättanvändlighet som kopplat till 

tekniken, där vi dessutom tittade på upplevd användarvänlighet, komplexitet och hur enkel 

tekniken är att använda (Venkatesh et al. 2003). För mindre avancerade och mindre komplexa 

appliceringar av AI upplevde vi att samtliga respondenter inte hade några större problem att 

förstå eller använda tekniken. 

Hur användarvänlig och hur enkel tekniken är att använda menar R1, R2 och R3, beror på hur 

bra den har inkluderats i deras arbetsflöde och dagliga rutin. Den ska alltså verka som ett 

hjälpmedel och verktyg som inte kräver att radiologen måste “gå till en tredje dator för att öppna 

och hålla på” (R1, Appendix C, 23). Det är först när tekniken är fullt integrerad i det system 

som redan används den verkligen blir användbar. R3 menar processen för denna integrering är 

något som tar lång tid och som kanske inte alltid står högst upp på prioritetslistan, samt att det 

kan behöva göras systematiskt allt eftersom. 

I och med att tekniken som används är av socioteknisk natur, interaktion mellan människa och 

dator, är det vitalt att den är lättanvändlig och inte medför ytterligare ansträngning utöver den 

datorinteraktion som redan finns, vilket R1 och R2 uttrycker.  

R1 och R3 nämner svårigheten med att ställa in AI vars syfte är detektion. En känslig AI som 

är inställd för att missa så lite som möjligt tenderar att visa en hel del falska positiva fynd. För 

den kontrollerande doktorn kan detta vara en nackdel och ansträngning i det avseende att hen 

måste granska resultatet noga och ändå kolla igenom allting, vilket tar bort hela vinsten med ett 

AI-hjälpmedel som stöd. 

Vi får bilden av att graden av lättanvändlighet som respondenterna upplever är starkt beroende 

av i vilken situation den används i och hur avancerad uppgiften är som AI:n ska försöka lösa. 

Det finns ett stort behov av att göra AI-verktygen mer användarvänliga och att bättre integrera 

dem i arbetsflödet. AI:n som verkar i dagsläget kräver fortfarande ett relativt stort och krävande 

arbete av den kontrollerande doktorn för att säkerställa en giltig bedömning och resultat. 

5.4.3 Socialt inflytande 

Socialt inflytande användes i vårt fall för att bilda en uppfattning kring hur respondenterna 

själva och andra anser att de bör använda sig av tekniken (Venkatesh et al. 2003). Samtliga 

respondenter verkar positivt inställda till AI-tekniken och vi får bilden av att andra inom yrket 

delar samma inställning. De är alla väl medvetna om hur tekniken ser ut idag och dessutom hur 

den kan komma att se ut inom snar framtid. 

R4 nämner att även om många är positivt inställda finns det en ganska utbredd skepticism inom 

professionen om AI:n verkligen skulle vara bättre än den fysiska läkaren. Baserat på tidigare 

svar har det framgått att AI:n än så länge ligger efter. Dock upplever de flesta att bästa möjliga 

resultat kan uppnås genom att jobba tillsammans, människa och dator. R3 berättar om hur folk 

ser på tekniken kan variera över tid. Att folk tenderar att vara mer skeptiska i en införandefas 

då de kommer att ägna mycket tid och energi åt att granska vad tekniken faktiskt gör och 

samtidigt försöka utvärdera om den är bra eller dålig. 

Enligt Venkatesh et al. (2003) är effekten av det sociala inflytandet större vid obligatoriskt 

användande. Dock upplevde vi att det var svårt att avgöra utifrån svaren om det faktiskt är 

obligatoriskt eller frivilligt att använda dagens AI-verktyg. Vi tolkar det som att det finns en 
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underförstådd uppmaning att använda tekniken bland radiologer, då olika kurser, konferenser 

och workshops som handlar om AI nämns under de olika intervjuerna, samt att alla under olika 

former har använt eller använder typer av AI i sitt arbete. Viktigt att ha i åtanke är att samtliga 

respondenter nämner att dessa inte är obligatoriska att ta del av utan grundar sig i ett eget 

intresse.  

5.4.4 Underlättande villkor 

Underlättande villkor användes för att bilda en uppfattning om respondenterna upplever att det 

finns tillgängliga resurser, organisatorisk- och teknisk infrastruktur, för stödja användningen av 

tekniken (Venkatesh et al., 2003). Vi upplever att samtliga respondenter tycker att de har rätt 

förutsättningar för att stödja användningen av tekniken, men att det är svårt och tidskrävande 

att föra in nya tekniker i en vårdmiljö. 

Det uppfattas som att det finns en frustration bland respondenterna avseende teknikens 

utveckling och införande i en sjukhusmiljö. R3 menar att det i nuläget inte finns någon riktigt 

bra organisation för att bestämma vilka saker som ska testas och utvärderas, samt att sjukvården 

redan är väldigt upptagen och belastad som den är och menar det tar tid för att AI inte är högst 

prioriterat. 

R1 och R2 förklarar att de har stött på kompatibilitetsproblem då de använder sig av ett flertal 

olika kameror för bildanalys. Då de olika kamerorna är olika starka stöter AI:n på problem då 

den bara är tränad på att jämföra bilder från exakt samma kamera. Vidare finns det ännu inte en 

AI som kan tränas på olika typer av kameror samt att sjukhus har svårt att lösa det logistiska 

med att alltid använda samma kamera. Kompatibiliteten äventyras dessutom om tekniken inte 

på rätt sätt eller inte alls integreras i de befintliga bildhanteringssystem som används. 

Dessutom förklarar R4 att det i dagsläget finns begränsat stöd och möjlighet för att framföra 

feedback eller återkoppling vid användning av AI-verktygen. Hen uttrycker ett behov av ett 

slags återkopplings-interface som används tillsammans med verktygen. R4 menar att det finns 

en enorm potential inom detta område vilket kommer att vara gynnande på sikt. 

Utifrån de insamlade svaren tolkar vi det som att det finns en organisatorisk- och teknisk 

infrastruktur för att stödja användningen AI-tekniken, vilket respondenterna är medvetna om 

med vissa reservationer för områden som helt klart kan förbättras. Men att det som alla nya 

tekniker inom sjukvården är en komplicerad och tidskrävande process. Förutsättningarna ser 

även lite olika ut beroende på vilket typ av AI som ska användas och appliceras. Svaren från 

respondenterna visar dessutom på en del kompatibilitetsproblem som kan tänkas ha en negativ 

effekt på acceptansen. 
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6 Slutsats 

Vilken införandeproblematik, avseende kunskapsmässiga och etiska utmaningar, finns vid 

integrering av AI inom radiologi? 

Efter diskussion av insamlad empiri och tidigare litteratur har vi fått insikter i hur 

införandeproblematiken av AI ser ut inom radiologi. Vi vill först delge att AI:ns användning i 

kliniska sammanhang var betydligt mer begränsad än vad man som gemene man kan tro. Trots 

detta finns det en relativt hög kompetensnivå och medvetenhet kring de etiska och 

kunskapsmässiga utmaningar som tillkommer vid införandet av AI. 

Vidare står det klart att etiska utmaningar som transparens, ansvarsskyldighet och partiskhet 

står i vägen för ett helt säkert införande av AI inom radiologi, då respondenternas svar 

överensstämmer väl med befintlig forskning. Det framgår tydligt att det är av stor vikt att dessa 

utmaningar hanteras korrekt för att säkerställa ett optimalt införande av AI. Studien kan 

ytterligare konstatera, utifrån respondenternas verklighetsförankrade svar och perspektiv, att 

den generella medvetenheten för etiska utmaningar är hög och att utmaningarnas medförda 

införandeproblematik är ett faktum.  

För radiologer finns det idag inget krav gällande fortbildning eller vidareutbildning inom AI, 

utan detta drivs helt efter det egna behovet och intresset. Huruvida kunskap och förståelse för 

AI ska adderas till den befintliga utbildningen är majoriteten av respondenterna ense med 

tidigare forskning som menar att detta krävs för radiologens förmåga att tolka och 

kontextualisera algoritmernas resultat. Även om det råder en viss meningsskiljaktighet 

respondenter emellan, har de en enhetlig syn på att utbildningens fokus bör ligga på radiologers 

verkliga syfte och att utbildningen inte får en allt för teknisk karaktär. 

Varför en viss kunskap om AI bör finnas hos radiologer, vilket nämns i både litteratur och i 

svar från respondenter, beror på den relativt outvecklade och smala AI:n som används idag. I 

ett utvecklings- och förbättringssyfte är detta viktigt för att ge en så informativ feedback som 

möjligt, samt att främja ett bättre samarbete mellan utvecklare och användare som direkt 

kommer att påverka teknikens framtid inom detta fält. 

Baserat på respondenternas intervjusvar och de nämnda tillämpningarna av AI får vi intrycket 

av att de alla delar en relativt hög nivå av användaracceptans. Detta grundar sig i det faktum att 

AI-verktygen som faktiskt används i kliniken är mindre avancerade och har därför en lägre risk 

för problem eller fel. Samtliga respondenter har en positiv inställning till tekniken i sin helhet 

men belyser att AI:n fortfarande inte är tillräckligt bra för att lösa mer avancerade uppgifter och 

nämner därför ett flertal förbättringsområden och uppfattad potential. De nämner kompatibilitet 

som en central förutsättning vid införande och påverkande faktor av acceptans. 

Vår undersökning ger ett bidrag till akademin såväl som personer involverade i införandet av 

AI. Vi har belyst de etiska och kunskapsmässiga utmaningar som hälso- och sjukvården står 

inför när de vill, och behöver integrera AI inom områden som radiologi och medicinsk 

bilddiagnostik. Vi anser att utvecklare och sjukvården bör reflektera över de identifierade 

utmaningarna för att, på bästa vis, kunna hantera dem redan under införandefasen.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Vi har i denna studie tittat på hur utmaningar kring kunskap och etik påverkar införandet av AI 

inom radiologi. Vi har också undersökt hur acceptansen för AI-tekniken ser ut. Framåt ser vi 

det som intressant att undersöka hur den legala aspekten påverkar införandet av AI, då 

lagstiftning, precis som kunskap och etik, kommer forma utvecklingen av AI. Det hade också 

varit intressant att genomföra en ny studie när införandet och användandet av AI är bredare än 

det är i dagsläget, med tanke på att det fortfarande idag till största del används smal AI. 

Ytterligare ser vi gärna att en studie görs där man kollar utifrån utvecklarnas perspektiv och hur 

de ser på utmaningarna kring framför allt den etiska aspekten. 
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Appendix A - Mail till våra respondenter 
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Appendix B – Intervjufrågor 

Bakgrund (basfrågor) 

1. Vem är du, vill du presentera dig själv lite kort? 

2. Vad har du för roll och arbetsuppgifter på din nuvarande arbetsplats? 

3. Hur länge har du haft denna roll? 

AI inom hälso- och sjukvård 

4. Vilka erfarenheter har du av AI? 

5. Vad för typ av AI använder sig din avdelning av? 

6. Använder ni AI till bilddiagnostik? 

7. Hur länge har ni använt er av AI? 

Acceptans 

8. Hur upplever du införandet av AI inom ditt yrke? 

9. Vilka fördelar uppfattar du att AI bidrar med? 

10. Hur tror du att AI påverkar radiologers arbetsprestationer? 

11. Anser du att ni fått stöd och rätt förutsättningar för att tillvarata fördelar med AI-tekniken? 

Etiska utmaningar  

12. Känner du dig orolig för att AI:n skulle kunna begå misstag vid sin bedömning av 

röntgenbilder? 

13. Vem hålls ansvarig om en AI applikation gör en missbedömning?  

14. Hur ser du på patientsäkerheten när AI:n ingår som en del av diagnostiseringen?  

15. Känner du att du förstår tankegången bakom ett visst beslut som AI:n tar? 

16. I vilken utsträckning tror du att AI är partisk? 

Kunskapsmässiga utmaningar 

17. Hur upplever du att AI kontinuerligt kommer att utvecklas och bli ett viktigare 

diagnostiseringsverktyg? 

18. Får ni kontinuerligt utbildning inom områden, utöver bilddiagnostik, som använder sig av 

någon form av AI?  

19. Hur kan man förbättra förutsättningarna för införandet av AI:n inom din avdelning? 

20. Anser du att det finns kunskapsbrist hos er när det kommer till AI?  

 

 

Detta var alla frågor vi hade tänkt ställa och vi undrar då ifall det finns något du vill tillägga? 
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Appendix C - Transkribering intervju 1 

R1 = Respondent 1 

OL = Oscar Liljekvist (intervjuare) 

JP = Jacob Plato (observatör) 

ER = Emil Råk Svensson (antecknare) 

Respondent har innan intervju blivit tillfrågad och accepterat att bli inspelad. Respondenten har likväl accepterat 

att dennes namn och position visas offentligt i studien. Etiska principer såsom informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet har alla tagits i beaktning inför och under intervjun. 

Rad Person Information Aspekt 

1 OL Ja, vi tänkte starta med att du berättar lite om dig själv vem du är och presenterar 

dig själv lite kort. 

 

2 R1 Okej, ja jag heter ju Finn Lennartsson, är röntgenläkare här specialist i ja var vi alltså i 

radiologi med att jobba på det som är neuro-sektionen och är inriktad mot neuro ska bli 

neuroradiolog eller är nästan där. Det är liksom en sub special, gren-specialisering 

inom...inom röntgen och då sysslar man alltså med hjärna och ryggmärg framför allt, 

den liksom på ett sånt här lite större ställe så blir vi inriktade på olika saker, man någon 

som håller på med det främst. Om min bakgrund är jag en lite brokig bakgrund eller det 

så ganska lång började med att jag läste precis, på tekniska till civilingenjör, teknisk 

fysiker med inriktning mot special...tillämpad matematik. Och sen började jag bli klar 

med det där, så tänkte jag att jag kanske vill bli läkare och då började jag läsa medicin. 

Och parallellt med det så är mitt intresse är ju att koppla medicin och teknik så då 

jobbade jag som MR-fysiker under studierna och började forska inom neuroradiologi 

och har gjort så. Doktorerade 2016 och är liksom en aktiv forskare. Mitt fokus är 

då...neuroradiologi speciellt hjärnans utveckling, skador som kommer när man nu 

liksom anlägger och tillverkar sin hjärna kan man säga. Och hur vi och använda liksom 

mer avancerade tekniska beräkningstekniker egentligen... på och studera det här, så jag 

håller på med ganska... ja lite mer avancerade, framförallt med MR-baserade man 

liksom data och kartlägger när banorna i huvudet och så ungefär va. Så att jag är ganska 

liksom teknikdriven på det viset men jag är heller inte någon som gör någon 

metodutveckling, utan jag använder mig utav forskningsprogramvara och får liksom så 

för att kunna få titta på de här frågeställningarna. Och sen har jag liksom ett allmänt 

intresse att i kliniken få in mer avancerade grejer i kliniken. Okej och det betyder alltså 

att i kliniken, det betyder att man ska tillämpa det i liksom i sitt vardagliga arbete 

ungefär va...på olika sätt. Och det går också via forskning ofta så att jag är liksom med i 

lite andra projekt som jag kanske inte driver specifikt själv så. Vad gäller AI och dylikt 

så har jag...har jag till exempel, känner ni till AIDA-nätverket från Linköping?   

 

3 OL Nej..  

4 R1 Okej, vad kan det stå för...AI i det, alltså AIDA utifrån semi, centrum för medicinsk...Ja 

det får ni skriva ner sen. De ger bland annat en kurs som brukar gå varje år, men det har 

varit kanske lite så, som är just för framför allt radiologer och patologer. Om egentligen 

alltså AI hur man... eller AI, alltså när vi pratar AI så är AI liksom en generell term, 

men när det sen kokar ner till vad man faktiskt kan göra och göra så är det ju framförallt 

ML eller DL, alltså smal AI vi pratar om. Så hur man liksom kan använda sig utav det. 

Dels förstår det liksom lite grann eller närma sig det och sen de applikationer som har 

börjat komma ut och hur man kan använda sig av det. 

A1, C3 
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5 OL Ja.  

6 R1 Ja så jag har gått lite kurser där och är även med ett nätverk och även är i...med i, med 

ett forskningsprojekt. Vi har ju 3D-printing centrum här, så där jag är med i lite projekt. 

Där var tanken att vi skulle ju använda AI eller de skulle använda AI och jag var mer 

med som en radiolog, det kanske blir lite mera klassisk bildbehandling egentligen men 

att precis...så. Och sen har vi även tittat på några AI eller egentligen jag har varit och 

tittat på ett AI-verktyg för att implementera och vi har provat lite grann här, och AI-

verktyg ska man kanske inte säga, men AI-motor i grunden med det liksom, ett 

programvara för att kunna hjälpa oss att använda på... på vissa frågeställningar eller 

specifikt egentligen på MS, multipel skleros, som är en sjuka som går med 

inflammation i hjärnan och då det liksom successiva inflammatoriska härdar och då 

använder man MR till att se de här nya och det kan vara ganska många grejer man har i 

hjärnan och då är den här prime:ad då på att liksom detektera de här två bilder, linjera 

ut dem, segmentera upp dem, kunna göra beräkningar på volym och så vidare...och så 

vidare. Så det är en ganska bra tillämpning egentligen. 

A1 

7 OL Så detta är tillämpningar ni har testat?  

8 R1 Precis, så... sen så föll den och det gör en...alltså AI, och det har ju göra... det kanske vi 

kommer lite längre fram till nu...nu vandrar vi kanske mellan frågorna här men att 

precis. Så min bakgrund är att jag har...har liksom en teknisk både kunnande men också 

ett intresse liksom att få ihop det så.  

 

9 OL Absolut, tack så mycket för det. Finns det någon form av AI som 

radiologiavdelningen använder sig av idag? 

 

10 R1 Ja, eller inte som jag använder personligen om... ni kommer prata med andra. Både 

Elin, hon använder ju mycket i forskning där det har liksom kommit in och jag tror att 

det har använts delvis, det finns inom bröstradiologi finns det, som [kollega] kommer 

att... alltså där finns det programvara, som används kliniskt. Den och det är liksom den 

programvaran kan man säga som jag känner till och det är alltså programvaror eller 

hjälpmedel som framför allt syftar till bildgranskningen, vi kollar ju på bilder liksom 

eller vi kollar ju på information som presenteras som bilder för oss och det är ju... 

klassiskt är ju att man bara tar en bild liksom på lungorna så tittar man och när jag tittar 

på det så använder jag mitt AI så att säga, jag tittar igenom bilder man tittar efter saker 

som kanske inte riktigt syns men anas eller så vidare. Och, men när man sen gör en 

datortomografi av hela kroppen, då får man ju liksom inte bara en bild utan då har man 

en högupplöst liksom informationsmassa där det kanske är en stack som jag scrollar 

igenom på hundratals bilder, alltså det blir liksom en helt annan informations-storlek 

och då blir mitt uppdrag ett helt annat alltså jag måste liksom ta ställning till massa 

grejer eller så va. Och jag tror att det är i det som vi behöver hjälp och även kommer få 

hjälp, så jag kallar det egentligen... de här lösningarna så datorstöd-bildtolkning. Det 

vill säga att man får hjälp i att processa information och får det då presenterat till sig så 

att man kan göra tolkningarna, använda sig utav dem så istället för att vi liksom ska bli 

data slavar som bara räknar prickar så ska vi liksom ha ett verktyg som kan på ett säkert 

sätt egentligen, alltså räkna de här prickarna eller snarare segmentera ut eller liksom vi 

måste ju kunna interagera med det här verktyget. Men att jag då kan liksom ta mer ett 

helikopterperspektiv och sedan sätta ihop bild-information eller snarare undersöknings-

information, för nu behöver vi göra massa olika typer av undersökningar och i och med 

att vi har flera så kan vi liksom förstå sjukdomar på... från olika håll och på så vis förstå 

allting där. 

A1, A2, A3, D1 
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11 OL Ja.  

12 R1 Så det är...så personligen så jobbar jag inte med något AI-verktyg dagligdags och jag 

känner inte till att det skulle finnas något för...men det kan ju göra därför att det här är 

ju väldigt så här bild fokuserat och visst alltså, liksom konvolutionerande nätverk, alltså 

det är ju egentligen bildanalys eller alltså det är liksom det är begreppet va. Likadant så 

är det ju helt, det är ju ingen som har kommit på eller kommit på... men alltså vi lever ju 

i en 3D-värld liksom, men att göra en 3D-kärna som konvulerar är ju mycket svårare än 

en 2D, alltså men det är ju 3D vi ska ha liksom så att alltså ni ser liksom man måste ju 

jobba interaktivt med det här. Men och liksom göra en captcha och pekar på vad som är 

ett ankare som jag gjorde häromdagen liksom det är ju ett helt annat problem än att 

liksom. Men som sagt det finns ju massa andra processer, AI handlar ju egentligen bara 

om att göra en dum uppgift liksom alltså till exempel i logistikkedjor och sånt där vi har 

ju massa liksom processer så här som finns i flödet, och där i så vet jag att det finns 

idéer om att liksom kunna treagera med AI, alltså jag vet inte om det görs men det är ju 

sånt. Men jag känner inte till någonting att det skulle vara implementerat. Vi använder 

ju Sectra-system här så Sectra är ju liksom en leverantör. Det är också återigen 

Linköping för som bygger mest PACS och RIS system eller bygger liksom och de har 

ju AI en del AI-implementation. De har ju API och så där som man till exempel kan 

interagera utifrån. 

A1, A2 

12 OL Ja, men hur tror du då att du hade upplevt införandet av AI, kanske som 

bildanalys, alltså blivit mer frekvent använt inom radiologi? 

 

13 R1 Mm, nej men vi måste ju dit och vi kommer ju komma dit liksom om... samtidigt så 

kommer ju inte alla fall inte på ett långt alltså vi kommer att ha smal AI så att säga, vi 

kommer inte bli ersatt utav datorer vi som är radiologer. Men vi kommer, vi behöver 

hjälp, vi gör massa undersökningar alltså vi behöver ju liksom manpower så där i att 

kunna få hjälp i och framförallt lösa enklare problem kan... det där tror jag att vi 

behöver och jag ser att att det finns ett behov och att vi kommer liksom att det är där 

man ska fokusera eller det är liksom ett klart läge. Alltså mycket av vi, vad vi gör det är 

ju att titta på bilder och tolka och så vidare. Vi sysslar ju, i andra områden av medicin 

så kanske man övervakar mer om man liksom har en intensivvårdspatient och har något 

AI som liksom ligger och läser av okej och förvarnar nu är det någonting som händer 

liksom eller ja precis såna grejer liksom. Och det kanske det finns också i, i min värld 

fast jag liksom kan inte riktigt se var men...det är ju det som är finessen med det här att 

det finns ju massa tillämpningar som man kanske inte är så uppenbara just nu men de 

finns där och det gäller liksom att få fram dem. 

A1, A2, A3 

14 OL Ja precis.  

15 R1 För sen så frågar ni om hur, hur jag skulle uppleva eller alltså det här med om jag 

använder AI. Vi har ju haft några program, som jag sa var det dels det här programmet 

som vi kan återkomma till men jag vet att vi har haft andra lite så här prickräknare. Så 

det finns ett holländskt bolag, dom heter Aidos tror jag, som vi testade för några år 

sedan eller ja par år sedan. Och i lungan så kan man ha prickar och de kan vara farliga 

och det kan vara lite svårt att se dom ibland alltså det är ju inte så svårt liksom men då 

var det ett program som skulle då hjälpa till och hitta de här prickarna. Men man kan ju 

säga att det är liksom det hittar ju massa det är ju massa false positives liksom och även 

kanske några false negatives så det gör ju att man måste värdera de här ändå, och jag 

menar false positives är en grej det kan man ju alltid liksom säga nej till, men är det så 

att man känner man inte att man inte hittat allting då måste man ju ändå kolla igenom 

A1, A2, B2 



Kunskapsnivå, etik och acceptans vid införandet av AI inom radiologi Råk Svensson, Plato och Liljekvist 

– 59 – 

allting alltså. Så att det handlar om att få en såklart en ett program eller en tillämpning 

som verkligen löser det problemet som man vill ha löst va och sen behöver man 

egentligen allra helst i alla fall just nu behöver man ju ha en transparens som man fattar 

vad den gör lite grann va. Därför att alltså den hittar ju på, den hittar ju på grejer eller 

jag ska inte säga att den hittar på grejer för det är ju, det är ju prediktivt alltså den gör ju 

vad den gör liksom. Men vi tror ju, vi tror ju att den löser ett problem men den löser 

kanske ett helt annat problem 

16 OL Ja.  

17 R1 Och till exempel så vet jag att det finns en klassisk studie, återigen det här med 

lungröntgen det vill säga man tar bara en bild på lungorna och på de här 

intensivvårdspatienterna så så gör man så här lungröntgen för att förstå om det finns 

massa vätska i lungorna. Och då sätter man en AI-algoritm på det där och för att tolka 

dom där kvickt och då visar det sig att den största, den främsta prediktorn då på, jag 

kommer inte ihåg vad utfallet var, men alltså ni förstår sjuk eller inte sjuk att det var om 

man hade ståltråd det här det vill säga att de har öppnat bröstkorgen liksom och det är 

klart att om man gjort det då är man ju sjuk liksom men det är inte, vi tror ju att det är 

fysiologi. Och då blir det ju så där att om det är om det är ens främsta prediktor så är det 

inte det problemet vi vill ha löst men det är klart att det blir det i det här fallet. Så det 

här med att hantera data på ett korrekt sätt är ju väldigt viktigt eller så upplever jag det, 

sen finns det ju flera områden där man har unsupervised AI liksom. 

A2, B2, B4 

18 OL Ja, men hur tror du då överlag att AI hade påverkat radiologers arbete?  

19 R1 Ja, jag tror att det hade om man hade kunnat hitta implementationer som funkar och är 

bra så tror jag att det hade kunnat vara till stor nytta för oss på olika sätt så jag är positiv 

till det. Men jag tänker att i det här införandet så måste man liksom jobba tillsammans 

med AI och man måste ju få ett förtroende för det va och förtroende det bygger ju på att 

den gör rätt grejer och också att den har liksom att den kan lära sig med tid på något vis 

va det är ju en sån här viktig grej liksom. Att man måste tillåta eller att man liksom 

måste fortsätta och helt enkelt kunna hantera/annotera data och just den här ce-

märknings krångel att man får inte en produkt godkänd, den fulla produkten godkänd, 

sen bör man använda den men så har man fem år av ny insamlad data som man 

egentligen då skulle använda.  

D1, B5 

20 OL Ja, precis men tror du att du skulle känt dig orolig om AI’n skulle kunna begå 

misstag? 

 

21 R1 Ja jo men det gör man, nu skulle man ju eller det beror ju på vem det är då som i 

slutändan har… 

B3 

22 OL Sista ordet?  

23 R1 Sista ordet jo, men som det är så vi jobbar ju liksom ganska snabbt eller vi har en rätt 

stor arbetsbörda det måste liksom ju, vi måste liksom jobba på va och då behöver vi 

hjälp. Vi kommer ju få hjälp men samtidigt måste vi då det måste ju liksom kunna 

komma in i mitt flöde. Så att det liksom blir ett hjälpmedel inte bara ett nytt program att 

jag måste alltså det måste interagera på ett bra sätt jag ska inte behöva gå till en tredje 

dator för att öppna och hålla på utan det måste liksom finnas… 

A3, D2 

24 OL Snabbt tillgängligt?  
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25 R1 Precis, så jag tror att det är det är framtiden eller alltså datorstöd bildtolkning då AI är 

en variant eller liksom en möjlighet här. 

A2 

26 OL Vem ska då hållas ansvarig ifall AI gör en felbedömning?  

27 R1 Ja men det beror ju på, precis det där är en klurig grej kring alltså det legala kring AI, 

jag vet inte vad jag ska... alltså det finns ju massa experter och det är det de håller på 

med här i AI nätverket i lund eller så där legala aspekter på det. Nej alltså, jag vet inte 

hur man löser det här men för mig än så länge så är AI ganska alltså det är ju prediktivt 

det är ju algoritmen som och hur den är proggad så kommer ju den liksom säga även 

imorgon säger den samma sak om den inte har lärt sig lite mer eller så där jag vet inte 

det är... Alltså någon måste man ju kunna ha, alltså så här är det att det kommer ju alltid 

gå snett liksom i vissa fall oavsett och det kommer bli ställen då eller kommer bli 

tillfällen då man måste liksom ha någon till svars såklart. Då blir ju det här något som 

man måste lösa alltså det blir någonting som... ja jag har inte tänkt på det så närmare 

men att självklart så måste man ha koll på det där alltså det är ju för patientsäkerheten 

skull då. 

A1, B3 

28 OL Ja, precis det tar oss egentligen vidare till nästa fråga.. Hur ser på 

patientsäkerheten när AI ingår som en del av diagnostiseringen eller 

bildanalysen? 

 

29 R1 Ja alltså nej men då, nu har man ju kan man ju säga att man lite har kringgått det eller 

alltså jag har ju vi har ju ansvaret just nu och det är klart att AI används ju egentligen 

redan i vissa rekonstruktioner alltså när man gör en röntgenundersökning så eller när 

man ska skapa bilden så finns det iterativa rekonstruktions algoritmer. Vissa är AI 

baserade eller kommer mer och mer, jag är inte helt säker på vad som finns under 

huvarna på siemens och philips data men det men alltså och det är klart ju att det går att 

använda vi måste ju. Många av våra tekniker eller framför allt MR tar ganska lång tid 

att göra och då försöker man snabba upp det och jag menar alla våra huvuden är ju 

runda så att om man liksom ger det den förutsättningen till en rekonstruktion så är det 

klart att det, aa... Och där i så om man nu har med hjälp av ett AI har skapat en bild så 

blir jag som bedömare säger att det är ingen artefakt här eller det funkar liksom. Så i de 

flesta fall så finns det ju liksom redan nu en kontrollstation i att jag gör det men om 

man då har någonting där vi inte på samma sätt eller där AI tar liksom beslut man har ju 

pratat om vissa studier framförallt bröstradiologi där man har liksom en så att säga en 

second opinion eller att man granskar alltså de kan ju bli lika bra som vi på att lösa såna 

här enklare uppgifter liksom. Så och då får man väl alltså då och det är klart att om den 

blir utsatt för något som den aldrig har sett så kommer ju den liksom bara utifrån det 

andra alltså den kan ju göra fel där, den kan göra fel hela tiden. Så det är klart att man 

ska ha någon ansvarig eller liksom återigen där så ja, jag tänker vad var frågan nu igen 

eller den specifika nu här? 

B3, A1, A2, B1, 

B2 

30 OL Hur ser på patientsäkerheten…  

31 R1 Just det ja nej men jag ser att den måste det alltså... patientsäkerheten är jätteviktig vi 

håller ju på med grejer som kan liksom ha ihjäl folk eller alltså det är jätteviktigt så det 

är den liksom det man måste sätta främst. Och att man liksom jobbar för att patienten 

ska vara säker på olika sätt liksom. 

B4 

32 OL Känner du att du förstår tankegången bakom ett visst beslut som AI kan ta?  
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33 R1 Ja det skulle jag nog tänka mig alltså den själva principen eller utifrån det beror ju på 

vad problemet är men alltså en bild AI är ju mer ett liksom klassiskt konventionellt 

nätverk det fattar jag ungefär. Och jag fattade det också därför det är ju en mimic av hur 

vår hjärna faktiskt funkar när man kollar man har tre nivåer, ett nätverk eller så har man 

ju liksom någon i vården fixar hur alltså kontraster är eller alltså det är så här det blir ju 

liksom ja det är ganska logiskt tycker jag. Så jag tycker ändå att jag har en har en 

uppfattning om hur liksom det principiellt skulle kunna funka.  

A1, B2 

34 OL I vilken utsträckning tror du att AI kan vara partisk i sitt beslut? (AI bias)  

35 R1 Ja lite ja det kan alltså den utgår ju från vad den har lärts upp på så det är klart att det 

blir det och har den inte sett någonting så att säga så har det ju inte sett det liksom. Jag 

tänker den har väl nu vet jag inte det måste ju finnas studier eller så. Alltså den har ju 

ingen om den inte har någon tidigare erfarenhet så måste den kunna göra fel eller alltså 

om jag inte har sett någonting tidigare så handlar det om att förstå att det här har jag 

inte sett jag blir osäker jag går och googlar eller frågar någon annan. Eller alltså jag tar 

ju någon sorts genväg och då tänker jag måste göra man alltså hur man nu bygger in 

den barriären vet jag inte. 

B1 

36 OL Hur upplever du att AI kontinuerligt kommer att utvecklas och bli ett allt 

viktigare diagnosticeringsverktyg? 

 

37 R1 Ja nej men jag upplever att, det kommer det ju att göra liksom och det är väl, vi 

producerar ju massa data liksom det här är ju patientdata på något vis som har vissa 

eller att jag menar alla de här nätverken som redan är tränade på bilder de går ju 

applicera på mina bilder också alltså så att. Det är en alltså vilket visar på generalist 

alltså det generaliserbara i det hela att liksom någon sånt här deep nätverk eller vad de 

heter kan liksom lösa mina problem ganska enkelt. Så jag behöver inte lära upp den på 

att titta på en bild utan jag behöver bara lära upp den på att den här bilden då kopplat till 

mitt utfall och så liksom kan den analysera bilden redan som kommer dit. Så jag tror att 

vi ganska snart kommer att se många fler sådana grejer liksom och det blir väl liksom 

när google och dem använder dem här till att närma sig och dom kan ju bli ganska 

snabbfotade. Så jag tror att det inom närmsta tiden eller ja jag har ju svårt att uppfatta 

hur snabbt det kommer att gå men jag tror att det kommer att komma in. 

A1, A2 

38 OL Får ni kontinuerlig utbildning inom området alltså radiologer överlag när det 

kommer till AI? 

 

39 R1 Ja det kan man säga både och alltså det finns ju som jag berättade innan då vissa 

specifika kurser som är faktiskt väldigt bra och det är ju liksom en hot topic både för de 

som åker på konferenser så är det liksom mycket AI. Både vad gäller forskningen är det 

som presenteras... alltså liksom det man använder det till men också från så att säga 

tillverkare från industrin och där i har de ju många seminarium och kurser och ja precis 

vi använder ju faktiskt en AI... använder vi faktiskt, rapid det stämmer ju. En 

mjukvarulösning för att utvärdera perfusionsbilder på när man får en stroke så det 

används ju precis. Och där i fick jag någon mejl här såg jag precis om en AI eller 

liksom en workshop eller nåt sånt där så att jag tror att det utbildningsmaterial finns 

eller liksom och det är ju från arbetsgivare eller alltså det ju uttalat att vi ska liksom lära 

oss eller det är uppmuntrat att. 

C1, A2 

40 OL Men det är inget krav alltså?  
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41 R1 Nej det är inget krav det är det inte och när ni pratar med Lars då som ju till och med är 

min chef där Stenberg så kommer ju han eller liksom då ja... han kommer kunna ge den 

aspekten lite mer men det uppmuntras att vi tar dem. Men det faller liksom lite mer på 

oss det är inte så att vi har några beställda utbildningar vi måste gå alltså som pumpas ut 

så. 

C1, C2 

42 OL Hur tror du man kan förbättra förutsättningarna för införandet av AI inom 

radiologi? 

 

43 R1 Förutsättningar, nej men dels så tror jag att en sak alltså som vi håller på med vi 

använder ju tekniska grejer och vi har ju liksom våra medicinska så att säga 

frågeställningar. En grej att man måste ju förstå alltså man måste kunna få lite av, man 

måste kunna förstå saker ofta alltså för att bli trygg i att om jag använder den här 

tekniken vad ser jag vad säger det mig och hur kan jag då göra tolkningar och så där. Så 

en förutsättning är ju liksom att man får den kopplingen där vid införandet. Nu tappade 

jag tråden igen, vad sa du? 

C2 

44 OL Hur kan man förbättra förutsättningar för införande av...   

45 R1 Förutsättning ja precis nej men att man ser till att lyfta liksom den generella 

utbildningsnivån och även hos de kanske individer som ska testa och liksom prova att 

man liksom kan punkt... när man verkligen kan lyfta upp de där så. Så det är ju själva 

liksom den, alltså från vår sida sen. så den andra sidan är ju också att man gör det 

verkligt användarvänligt som ni pratar om människa- datorinteraktion att det liksom blir 

ett verktyg som ja, som är så som, som är användbart helt enkelt. Alltså dels löser själva 

problemet på ett bra sätt men alltså som mycket annat i vår värld vi sysslar ju med, 

sitter ju framför datorer hela tiden och att det liksom går att man verkligen jobbar på 

lätthet vid införande och så vidare. Men jag vet nu har vi datorsystem, vi ska ju dela 

journalsystem och massa sådana grejer alltså det är ju massa datamängder som åker 

fram och tillbaka och så där men att det liksom kan lira med det... och att det liksom blir 

lite förankrat i den verkligheten som man använder. Så om vi då återgår till det här 

programmet jag pratade om i början med MS så var det en sån sak så det är något som 

heter ICO metrics, kan ni googla ner, det är en avknoppning ifrån Nederländerna från 

Brygge kanske, något sånt här som har gjort den här så fin liksom implementering och 

de har lite olika så att säga moduler men de har då så att säga en MS modul med 

multipel skleros och själva problemet den löser eller på det sättet som den liksom 

analyserar och presentera data är ju faktiskt väldigt bra. Så där i så finns det liksom en 

bra implementation. Problemet är dock att när man gör en bild av hjärnan om man 

använder en MR kamera så ser de här bilderna lite olika ut om kameran eller alltså från 

kamera till kamera, och de här patienterna då vad som kanske gör sin MR en gång om 

året, då får vi en remiss så vi har en patient här nu som ska göra sin årliga kontroll ok, 

så får du en tid och då men då kan ju inte jag garantera att den kan göra det på samma 

kamera hela, hela, hela tiden. Utan det kan bli olika kameror och där det finns olika 

starka kameror också, vilket gör att den här AI:n är bara tränad på alltså att kunna ha, 

att kunna jämföra mellan exakt samma kamera. Så när jag pratar med de här har vi tänkt 

göra det så gick ju inte det liksom därför att vår organisation är inte så att vi kan, vi kan 

alltid ha samma kamera. Så de håller på att implementera en lösning där de ska kunna 

titta på olika. Så det betyder ju att de har ju inte förstått eller snarare, alltså den 

verkligheten som vi har här och den delar vi i alla fall liksom i hela Sverige i, eller, det 

här kom från Belgien ja där har man ofta lite mindre röntgenkliniken liksom med 

kanske en kamera så kommer patienten åter dit så att säga. Medan vi har ett annat 

C3, D2, A1, A2, 

D4 
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problem, vi har ju liksom tio kameror här och det gör ju att man liksom måste förstå 

den, alltså den applikationen man tänker använda... göra att man verkligen liksom... 

46 OL Göra det lite mer universellt...  

47 R1 Ja precis, men att man förstår dom förutsättningarna som finns liksom eller det som det 

problem man har identifierat problemen hur man liksom kan lösa det praktisk. Ja så det 

gjorde att vi kunde liksom inte använda det här programmet, så vi bara testade på några 

patienter och liksom det går ju inte så där liksom. Så och det gör ju att, eftersom att det 

är så beroende av att lära upp alltså måste ju ha mycket data liksom så det går ju inte 

bara... ja precis så de vill ju att vi kunde leverera data och kanske för liksom testa med 

en testsajt men alltså man måste ju ha liksom tusentals bilder för att skapa 

meningsfullt... så den aspekten är viktig. 

C2 

48 OL Ja absolut. Tror att det finns en generell kunskapsbrist hos radiologer när det 

kommer till AI, alltså mycket man kan... 

 

49 R1 Ja, eller alltså det här är ju ganska ny kunskap så jag tror att många inte... ja liksom har. 

Man har inte med sig det här utan det är ny kunskap som man måste tillägna sig helt 

enkelt. Så är det liksom och så är det ju i vår värld att det är ganska mycket teknisk 

utveckling så att det händer ju saker, men ofta så är det ändå de här basic grejerna som 

alltså som lever kvar. Alltså man använder en slätröntgen eller som man använder 

liksom de här liksom tekniska umpffarna... ja det är vissa grejer som sipprar ner men 

det är ändå liksom ganska mycket grundkunskap som lever vidare. Så att, jag tror att det 

här... man måste liksom... det är det ingen som kan det här per default liksom. 

C3 

50 ER Men borde det till exempel bli ett inslag i liksom... vad ska man säga... 

läkarutbildningar och sådana sjuksköterskeutbildningar att man liksom får in 

även den tekniska delen liksom. 

 

51 R1 Ja eller precis där finns i läkarutbildningen finns ju liksom ingen sån här radiologi-

teknik. Vi har ju en del undervisning där och men det handlar ju mer om att liksom visa 

bilder, alltså vi pratar ju inte så mycket teknik där egentligen eller snarare vi pratar en 

del teknik men den tekniken är ju... hur röntgenstrålar funkar eller hur en 

magnetkamera funkar. Alltså den är tillräckligt avancerad eller okej men det är klart att 

man skulle ju kanske även där kunna liksom på något vis nämna de grejerna därför att 

när du pratar med en kundtjänst idag så pratar vi ju mot en AI kanske... alltså det är 

klart att det finns ju. Så det är väl delvis en väg där kanske sjuksköterskorna eller om 

man blir röntgensjuksköterska eller liksom när man verkligen börjar nischa sig eller 

som jag då. När man blir röntgenläkare så har man ju en ST-utbildning, alltså det tar 

fem år att bli specialist inom ett område och då går man ju en hel del kurser och där 

skulle man ju också kunna liksom införa en del. Vi har ju kurs i strålskydd eller alltså vi 

har ju det... de är inte så här superobligatoriska alla grejer... strålskydd är obligatoriskt. 

Där finns ju en påverkan som är möjlig att liksom gå in och göra... 

C3, C2,  

52 OL Finns det någon sådan kurs i nuläget som du vet... är det alltså just inom de 

specialistutbildningar...  

 

53 R1 Nej inte om AI, så nej. Jag har ju gått en sådan kurs och den kan jag liksom flytta in 

där... som tekniskt alltså då tillgodoräkning mycket material... men det gör det inte men 

det är ju också saker som kanske kommer att kunna komma. Det finns ju en röntgen 

vecka varje år som är liksom en nationell konferens som svensk förening för medicinsk 

radiologi anordnar. Det var väl AI-tema på den för ett par år sedan men alltså precis där 

C2 
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det är ju också så att få... för saker och ting. Så det är klart att... att hitta vägar in för 

information. Sen använder alltså... mycket utav... kunskaps och alltså det man lär sig lär 

man ju sig i verksamheten ute på labb och så där, så där finns ju liksom möjlighet att 

föra in och lära sig. Alla företag som levererar maskiner har ju sån här 

applikationsspecialister som liksom kommer och förklarar programmen och så där och 

de är ju också några som... de har ju ofta en teknisk bakgrund men de behöver inte 

liksom kunna AI för det men de är ju en resurs också. 

54 OL Detta var alla frågor vi hade tänkt att ställa och det är bara har du något att 

tillägga eller…? 

 

55 R1 Ja, nej men alltså precis... nu kommer ju ni utifrån liksom och nu kommer ni ju prata 

med ett antal olika... och jag är bara en utav dem men ni kanske har en föreställning av 

att vi använder mer grejer än vi gör. Alltså vi använder i princip inget ännu. 

 

56 JP Det är svårt också att hitta mycket information just för man har ju mer... nu när 

man läst så har man ju tittat lite överallt och det har varit lite olika. 

 

57 R1 Nej men precis och det är det också som är viktigt, eller liksom att förstå, eller hur kan 

man komma snabbare fram och liksom eller är det viktigt att göra det när det gäller 

liksom... 

 

58 OL Så som vi gör, eller så som vi har förstått när vi har läst så pågår det oerhört 

mycket forskning kring att just implementera AI och då var just bildanalys och 

bilddiagnostik ett hett ämne där. 

 

59 R1 Nä men jag tror också för att det är liksom ganska obvious... eller du vet... det handlar 

om bilder men det handlar ju om information egentligen. Jag skulle ju mycket alltså... 

det finns ju massa små enkla, nu pratar vi om att man skulle upptäcka alltså saker som i 

patologi... saker som är farliga liksom. Men det finns ju massa andra grejer som den kan 

göra, jag tror [kollega] om de har bra exempel på det också det vet vi... vi har ju kotorna 

i ryggmärg... eller ja i ryggen... ja vad ska vi säga... Nej men att... alltså att den kan 

liksom bara numrera upp de automatiskt, den detekterar att det är en kota, kota, kota, 

och sen säger den... ett, två, tre, fyra. Alltså annars måste jag hålla på att göra det, eller 

att den säger, okej, här har vi levern ja och sen så segmenterar man ut hela levern så 

finns den där. Alltså såna grejer som ju liksom... och det fixar ju en AI mycket bättre än 

en traditionell... jag menar det är ju bara om ni kollar, om ni kollar på en bild, så ja där 

är gubben okej så... tjupp... Men ska man sätta en liksom en traditionell dataalgoritm på 

det där så ska den ju liksom... jag vet inte... då måste man ju säga hur gubben man ser ut 

och så hittar den en kontrast alltså så. Så just bara liksom använda ett nätverk på att 

identifiera grejer är ju liksom... det är ju självklart. Så jag tänker att det finns massa 

sådana saker som vi kan få hjälp med därför att vi har så mycket information i våra 

bilder och det tar mig väldigt mycket energi och bara liksom... titta. Kan jag då använda 

mig utav någonting som hjälper mig med grejer så skulle det vara väldigt bra. 

A2, A1, A3, D1, 

D2 

60 OL Absolut  

61 R1 Så den aspekten tänker jag är liksom, att det finns flera olika plan som det här kan 

liksom gå in och det är liksom inte självklart att man ska behöva... att det ska vara att 

den ska liksom kunna hitta avancerade tumörer eller alltså du vet... sådana grejer va. 

För att den ska liksom smartare än vad jag är ungefär är inte det viktigaste utan det 

viktiga är att vi kan göra tillsammans. Så på så vis så... vad tänkte jag mer på... något 

som flög förbi... Jo jag har en annan grej då... jag håller på med en hel del forskning... 

A3 
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och tittar på små barn som ligger på, som är för tidigt födda och ligger på neonatalen 

och såna grejer... och jag tittar på deras hjärnor men samtidigt så vill man ju förstå om 

man ger dem, håller på med lite olika studier liksom, men säg att man ändrar någonting 

man ger dom någon annan diet där och så vill man förstå om det påverkar hjärnan på ett 

bra sätt, och då gör man en hjärnavbildning och sen så segmenterar man och räknar 

volymer till exempel. Så det är ju liksom... men samtidigt... så skulle jag vilja ha AI:n 

där till att ta in massa data och förstå samband. Alltså ni vet... ni får massa datamängder 

om ni ska gå i... man kan ju kanske gå i två axlar liksom, men har man trettio stycken 

parametrar och att kunna gå i det parameterrummet så... det går ju liksom inte. Om man 

då kan få hjälp med det liksom... och där tror jag AI alltså den typen utav... utav 

problematik eller liksom jag vet inte hur den... ja det finns ju implemen... det finns ju 

lösningar på det här men det blir liksom det är ju inte en bild då, eller så gör man ju om 

det till en bild då där ni vet liksom, hur man liksom löser sådana problem för att då 

kunna förstå samband till exempel ifrån sin data. 

62 JP Absolut. Men hade du kunnat tänka att folk skulle få... läkare skulle göra något 

motstånd mot den här AI:n, för att det blir ju inte över en natt liksom att idag 

börjar vi använda det här programmet och det kommer funka jättebra från 

början, utan det fungerar väl bättre och bättre. Ja eller tanken är ju att det ska 

göra det, men kan du tänka att folk visar motstånd mot det här att man vill inte... 

riskera att ja... Ja inte bara läkare kanske utan även också patienter hur detta 

påverkar...  

 

63 R1 Ja ja, jo, nej men precis de har ju rätt i, eller ja, jo men det gör vi och det gör vi ju hela 

tiden ofta när vi implementerar saker så gör man det på prov och man om man ska göra 

något nytt så gör man det gamla parallellt och utvärderar och sådär. Så vi är ju vana vid 

att liksom ha lite hängslen och livremmar samtidigt. Så gör... jag tror att vi, vi vill vara 

det... där kommer nog Sofia ge bra och de har ju använt det här transbara heter det att 

med uppr... radiologi... programmet länge och när jag var på... hos dem för några år 

sedan så har vi det... är ju liksom de tittar ju hela tiden men det är inte alltid de 

konsulterar den kan man säga. Alltså det blir liksom som en kompis... så va. Att ni... 

och det gör ju att de tar ju befäl eller de låter ju inte den bestämma men den kan liksom 

hjälpa, och den säger inte binärt ja eller nej utan den ger liksom en samling alltså... den 

ger ju liksom en färgskala så att säga. Så jag tror att när vi, att det är så man måste 

implementera. Så upplever jag det så vidare det inte är ganska uppenbart att det ska 

vara ett flödes... alltså kunna boka in patienter där man ganska automatiskt upptäcker 

att någonting blir fel så kan man ta kommandot. 

D1 

64 ER Men tror liksom... tror du att det liksom någon gång kommer vara så att man kan 

lämna liksom över helt ansvaret till som... AI till exempel. Alltså typ så här... tolka 

den här röntgenbilden och liksom att ingen läkare ens behöver liksom ens... 

behöver vara med i processen liksom. 

 

65 R1 Ja precis, nej, ja kanske, jo men det är kanske om tio år... Nej, ja... ja men egentligen så 

borde man ju säkert kunna det alltså. Dels därför att när jag beskrev den här 

lungröntgenbilden eller det finns en Max Gordon, en ortoped i Danderyd som ni kan 

också Googla... Som jag, är också forskare som för några år sedan gjorde en studie där 

om... om man kommer in med en höftfraktur det är att liksom, äldre damer eller herrar, 

så gör man också bara en slätröntgen eller man gör liksom två bilder så va. Och då ska 

man använda sitt AI för att titta igenom och att liksom hitta det här alltså... ibland är det 

helt uppenbart att det är helt av, men ibland kanske lite subtilare. Och där utvecklande 

han ett AI för att titta på det med idén att kunna, att den skulle göra det på nätterna 

A1, A2 
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liksom. Och det är klart att där fick han väl... och jag vet inte om den är implementerad, 

det kanske man kan liksom kolla... Men och men om vi nu tänker att vi istället gör en 

CT alltså att vi gör liksom inte bara de här två bilderna som vi måste titta igenom med 

vårt AI utan liksom gör en undersökning där vi ju verkligen liksom får supermycket 

information, då är det ju piece of cake liksom att hittar den här frakturen, även för ett 

datorprogram och skriva. Så där kan man ju använda det alltså... det blir ju enklare för 

mig också, men jag måste liksom ta mig igenom alla de här bilderna alltså. Så jag 

tänker att ju mera information eller liksom ju enklare vi gör problemet AI:n... och det är 

egentligen dit vi ska gå att vi liksom inte ska vi ska inte sätta den på sådana svåra 

uppgifter, vi ska liksom sätta den på saker som är...  

66 OL Ganska uppenbara?  

67 R1 Ganska uppenbara. Men det blir ju också... det blir ett svårare inlärningsproblem för 

den så att säga. Det är ju lättare att mata den med... liksom tusentals captcha-bilder som 

är så stora liksom... än att mata den med mycket. Och det är återigen det, där blir ett 

3D-problem, det är det som vi har att man måste ju kumulera i 3D som funkar alltså. 

Så, så tror jag att det är lite tekniska... utmaningar men visst som de tekniska 

utmaningarna... det verkar ju alltså så GPU:er och så här så det finns ju massa 

beräkningskraft som kan användas. 

A1 

68 OL Ja.  

69 ER Ja.  

70 R1 Ja okej.  

71 OL Nej, ja absolut, det var jätte... vi tackar så jättemycket för din tid.   

72 ER Ja verkligen.  

 

  



Kunskapsnivå, etik och acceptans vid införandet av AI inom radiologi Råk Svensson, Plato och Liljekvist 

– 67 – 

Appendix D - Transkribering intervju 2  

 

R2 = Respondent 2 

OL = Oscar Liljekvist (observatör) 

JP = Jacob Plato (antecknare) 

ER = Emil Råk Svensson (intervjuare) 

Respondent har innan intervju blivit tillfrågad och accepterat att bli inspelad. Respondenten har likväl accepterat 

att dennes namn och position visas offentligt i studien. Etiska principer såsom informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet har alla tagits i beaktning inför och under intervjun. 

Rad Person Information Aspekt 

1 ER Vem är du, skulle du vilja presentera dig själv lite kort?  

2 R2 Namnet är då Lars Stenberg som ni har sett i mailen och jag är då röntgenläkare i botten 

och sen har jag dubbel specialiserat mig som neuroradiolog, så att det är mitt min 

subspecialitet inom röntgen kan man säga, hjärna och rygg huvudsakligen. Sen är jag 

också då sektionschef, och det betyder att jag är chef över läkare, tandläkare och MR 

fysiker som jobbar på vår avdelning för dem som sysslar med neuroradiologi och med 

odontologiska logier som tandröntgen. Och sen är jag dessutom sektionschef för 

barnröntgen, så de läkarna som jobbar med barn radiologi så till största delen jobbar jag 

administrativt som chef och ledare kan man säga, men kanske 20 % ungefär försöker 

jag jobba kliniskt också. Så att jag liksom jobbar som neurolog och jourar och så... så 

jag är både kliniker, dubbelspecialist, då i radiologi och neuroradiologi och leder 

ledningen som sektionschef då. Och sitter då i ledningsgruppen för verksamhetsområdet 

också. 

 

3 ER Har du någon, skulle du säga erfarenhet av AI (artificiell intelligens)?   

4 R2 Ja, det har jag inte jättemycket men lite grann har jag både i form av att vi ju faktiskt 

delvis använder det redan. Det finns ju ett visst mått av AI inom bildbehandlingen som 

sker redan innan vi ser bilderna så där är jag ju inte primärt involverad men jag ser ju 

resultatet av den. Så det är jag ju i allra högsta grad och sen i så mått att vi har gjort 

försök att scanna marknaden efter möjliga AI applikationer som vi skulle kunna 

använda. Vi har hittills inte gjort någon sådan prövning hos oss för att de det har fallit 

redan på, liksom första stadiet att dem har inte uppfyllt våra kravspec så att säga. Och vi 

har insett att nej..., de är inte tillräckligt bra ännu för att kunna användas så att jag har 

tittat lite grann på sådant. Och sen har jag ju varit på diverse möten och kongresser där 

man behöver och lite presentationer och sådant kring det, så att lite grann. Men det är 

liksom inte tekniskt sett är jag inte särskilt insatt i det, och inte väldigt intresserad 

heller. Men som användare och som ledare i sjukvården, så har jag haft anledning att 

fundera kring det.  

A1, A2, A3 

5 ER Det berör väl lite de kommande frågorna som vi hade här, men vad för typ av AI 

använder ni här idag på er avdelning? Vi har hört något om ett program som 

heter rapid...  

 

6 R2 Ja, precis... det är ju ett kliniskt användbart verktyg. Det använder vi ju i Stroke 

diagnostik och där kan man använda det då för att få en hjälp att utvärdera perfusion, 

alltså blodflödet i hjärnan i samband. Till exempel i samband med en stroke men det 

kan användas vid andra tillfällen också. Men det använder vi och det är kliniskt 

applicerbart, men det är ju AI på en väldigt låg nivå kan man säga. Det är liksom ja, 

nästan bara automatisering snarare då skulle jag kalla det. 

A1, A2 
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7 ER Precis ja…  

8 R2 Men det använder vi då och har väldigt goda erfarenheter och det har ju hjälpt oss 

mycket att liksom snabba upp flödet, så gör det mycket enklare, så det är det. Det har vi 

goda erfarenheter av, men det är som sagt på en ganska låg nivå och det är fortfarande 

på den nivån som man nästan hela vägen förstår vad som händer...  

A3 

9 ER Jo men precis!  

10 ER Hur skulle du säga att du upplever införandet av AI inom sjukvården generellt 

men framförallt inom din avdelning radiologi? 

 

11 R2 Jag skulle säga hos oss, är det så att det är en rätt stor frustration att det går så långsamt 

och att det inte har hänt mer. Det har pratats väldigt mycket om... och hur det är länge 

sedan de första algoritmerna för att hitta prickar i lungorna och sådant... sådant som 

automatiskt kan hitta det. Men det är fortfarande ingenting som är egentligen kliniskt 

användbart har det visat sig. Så det är nog mest en frustration över att det går så 

långsamt... jag skulle vilja ha mer av de och framförallt mer av det på ett 

användarvänligt sätt. 

D4, D2  

12 ER Vad skulle du tro är orsaken att det har gått så långsamt? Ligger det hos er inom 

sjukvården eller annanstans? 

 

13 R2 Nja det tror jag inte.. Rent tekniska liksom.. Nej jag tror inte det är något hos oss som 

skepticism eller rädsla utan jag tror mer att det är att det är så svårt att få till det som en 

klinisk fungerande produkt. AI är ganska lätt om man bara ska träna upp algoritmen och 

till exempel hitta en område i hjärnan som kanske är infarkt eller hitta en prick i lungan 

eller hitta en metastas i levern. Men en sådan specifik grej och det är mest sånt som har 

kommit... liksom smala applikationer. Det är inte det vi behöver... det vi i första hand 

behöver som röntgenläkaren skulle jag säga, det är AI som hjälper oss säga att detta är 

normalt så kan man ägna sig åt dem 15 % av undersökningar som inte är normala. Det 

hade varit det allra bästa, men det är det ju oerhört svårt att få till. Och får man inte till 

det så skulle jag vilja ha någonting som är betydligt bredare som kan skanna bredare 

och säga liksom att ja, alltså inte bara leta efter prickar i lungorna utan en bredare 

scanning som kan hjälpa oss. Där finns det en del sådana som säger, ja, men här är det 

något skumt och så flyttar du upp det i listan och så att vi ska titta på det först så att det 

finns en del sådana applikationer. Men det är mer som en sorts sorteringsfunktion, kan 

man säga. Och sen det andra är att vi som arbetsredskap har vi ju ett bildhantering 

system som vi använder när vi tittar på bilderna och skriver vår rapport också. Och för 

att få AI och funka så måste den vara helt integrerad i det systemet skulle jag säga. Vi 

kan inte hoppa ut i ett annat system och liksom använda det och sen gå tillbaks till det 

här utan allt måste in i vårt PACS-system... det som vi kallar det. Det måste vara 

integrerat där i och först när det blir det då blir det riktigt användbart. Men det kan inte 

vara så att jag tittar på en MR av en hjärna och sen funderar jag... ja men här kanske jag 

skulle behöva använda en AI applikation och så får jag gå till en annan dator och göra 

det. Och de flesta är så idag och de går inte att sömnlöst få in i vårt pacs-system... så att 

jag tror det är huvudskälen. 

D3, A2, A1, A3, 

D2 

14 ER Hur tror du att AI påverkar radiologers arbetsprestation eller arbetsförhållande?  

15 R2 Jag tror det kan förbättra dem ganska mycket, för det kan sortera bort mycket av det 

som är rätt ointressant och rätt tråkigt. Till exempel? Ja, vi återkommer till prickar i 

lungorna men som är för mig som neuroradiolog, så MS till exempel så kan sjukdomen 

D1, A3,  
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yttra sig då att man får skador i hjärnan och får prickar i hjärnan och de blir fler och fler 

med tiden liksom och med moderna läkemedel så händer det inte särskilt mycket. Man 

är rätt duktig på att bromsa sjukdomen, men man gör ändå kontroller rätt ofta för att se 

om det har hänt något. Det är ju perfekt område för AI och liksom scanna av har det 

hänt något eller inte. Och det är inte många radiologer som tycker det är särskilt kul att 

sitta och liksom.. Finn 5 fel på den bilden... den pricken eller den pricken.. och så kan 

det röra sig om 100 prickar liksom nej... det är ingen vidare kul. Dessutom är ju AI 

mycket bättre på det än vad vi är. Så att man kan slippa sådana arbetsuppgifter och 

istället ägna sig åt att analysera. Ja, men vad beror det på att här är 2 nya prickar? Har 

det någon konsekvens? Det är det vi ska göra som radiologer istället. Så hela arbetssätt 

som radiolog hade... Jag tror ju mer vi får in AI som vi kan lita på desto mer kan vi 

ägna oss just åt att vara läkare mera och fundera på... Vad betyder detta? kommunicera 

med behandlande doktor i form av ronder och konferenser och diskutera fallen. Där vi 

med vår erfarenhet då kan använda resultaten från AI och sedan sätta in den med/i en 

medicinsk kontext. Så att rollen som radiolog blir intressantare. 

16 ER Skulle du säga att ni har rätt förutsättningar och stöd för att föra in AI tekniken 

allt mer i er verksamhet och avdelning? 

 

17 R2 Det skulle jag säga med... under förutsättningar att det är integrerat i vårt 

bildhanteringssystem, så där är vi ju lite granna i de stora företagens händer om den 

stora PACS-leverantören lyckas göra det och då är det bara rakt in i systemet så kan vi 

köra från imorgon. Det är inga problem, alltså... Vi uppgraderar ju vårt bildhantering 

system med jämna och ojämna mellanrum, men det kommer ständigt nya applikationer 

som vi kan använda där. Så att den vägen in är väldigt lätt... däremot är vägen in inte 

lätt om du kommer liksom med ett uppstartsföretag som har en skitbra algoritm som 

klarar av just den begränsade sak. Det är väldigt svårt att få in i sjukhuset... återigen, jag 

tror det är ett av de stora hinderna... liksom inte att det ska få en bred spridning.  

D4 

18 ER Om vi går över till det etiska, känner du att du är orolig för att AI’n skulle kunna 

begå misstag vid bedömningar? 

 

19 R2 Ja, det gör jag, men med sådana här avancerade tekniska system som vi har idag med 

magnetresonanstomografi till exempel där det är ytterst få som förstår varför bilden ser 

ut som den gör. Det är jättesvårt och röntgen är inte så svårt... det är liksom joniserande 

strålning man skickar igenom en kropp och en del stannar i kroppen när annat går 

igenom och vi ser hur mycket som går igenom. Det är rätt lätt att förstå, men MR 

liksom det är skitsvårt att begripa så att där redan nu är det liksom 100 steg mellan 

patienten och mig och den färdiga bilden så att vi lever redan i det sen om det är AI 

eller om det är en fiffig ekvation som Siemens har skrivit... skit samma för mig jag 

begriper det ändå inte. Det är liksom i slutändan... vad kommer ut och hur kan jag 

använda det och litar jag på det sen om det är AI eller om det är något annat... vi lever 

redan i det och har gjort i 30 år som radiologer  

C3, B2, B5 

20 ER Men vem skulle du säga ska hållas ansvarig om AI’n gör en missbedömning?  

21 R2 …Ja, ytterst är det ju den som sätter sin kvalitetsstämpel på undersökningen och 

utlåtandet och det är den läkare som signerar skulle jag säga. Det är ju ändå där det 

måste ligga. Jag kan inte riktigt se att det är något annat. Men jag menar saker, det är ju 

som nu också kan gå fel. Man kan få konstiga artefakter på MR och sånt som dyker upp 

och då kan jag inte säga att det är Siemens fel... det går... jag kan ju påtala det att det 

här funkar inte och vi måste förbättra detta, men det måste jag som radiolog kunna 

snappa upp på något sätt och ha kontrollmekanismer för liksom. Men det är, det är ju ett 

B3, B5 
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större problem med AI än det vi har nu för där har vi ändå någon form av kontroll och 

vet hur det brukar vara om det om man har en ytterligare selektering och sånt så är det 

klart då är det ett större problem. Det är det absolut. Men där får man ju lita på att det 

finns en alltså innan man implementerar något så måste man ju som med alla metoder i 

sjukvården så måste man ju validera det eller att stora serier av undersökningar och 

försök och säga jo, men detta funkar till den graden och så säger man ja, det duger inte 

riktigt bra eller nej, det där är inte bra vi måste ha det bättre. Och så får man jobba 

vidare därefter och det görs ju med AI produkter också och det måste man ju 

någonstans lita på också och det går ju långt utanför en röntgenläkares kompetens som 

klarar av att göra det. 

22 ER Ja, precis de gör det!  

23 ER Kopplat till detta, hur skulle du se på patientsäkerheten kopplat till AI om den är 

med under bedömningsresan för en patient? 

 

24 R2 Den kommer bli bättre räknar jag med, just för sådana här rutinsaker som är lite 

uttröttande för hjärnan så är ju AI bättre än hjärnan, åter till exempel ämneskontroll är 

jag övertygad om att det redan nu finns applikation som klarar det under gynnsamma 

förhållanden klarar det bättre än en människa. Så det är jag inte alls särskilt orolig för 

faktiskt. 

B4 

25 ER Behöver patienten meddelas att AI är med i bedömningen?  

26 R2 Nej det tycker inte jag, jag ser inget etiskt problem med det egentligen för att redan nu 

är det så mycket för patienten som är fullständigt hokuspokus.... idag lägger sig en 

patient i en stor tunnel och så låter det massa konstigt och så tittar de på bilder som 

kommer ut och det är ingen nästan som begriper vad det som händer. Att då lägga på ett 

steg att det är en dator som gör en analys... det är skitsamma. Faktiskt, jag menar vi... 

radiologin är en så oerhört tekniskt avancerad verksamhet ändå redan före AI så det är 

bara ytterligare en grad av komplexitet som jag ser det så, nej jag tycker inte det. 

B4 

27 ER Hur upplever du att AI kontinuerligt kommer att utvecklas och bli ett viktigt 

verktyg inom radiologi? 

 

28 R2 Radiologin har jättemycket att vinna på AI vill jag säga på flera steg. Om man börjar 

från det att patienten kommer in i kameran så är det ju då att kunna ta och göra bättre 

bilder snabbare. Där är redan nu används AI ganska mycket för att snabba upp den 

processen, så det är ett steg. Sen har vi ett steg i själva remisshantering också och där 

tror jag att man kan automatisera ganska mycket. Att man kan få hjälp av AI att 

automatisk säga att jo, men här passar det bra att göra en datormografi och här passar 

det bra att göra en MR undersökning genom textigenkänning och liksom hitta 

frågeställningar, diagnos och hjälpa oss att göra om undersökningen på rätt sätt så det är 

ytterligare en del. Sen den delen som man kanske oftast pratar om det då liksom hjälp 

med granskningen av bilderna också att det kan utvärdera, mäta och vi kan få 

kvalitativa data över tid, till exempel en tumör som växer långsamt. Istället för att mäta 

i 2 axlar liksom lite sådär halvbra och göra det på de 2 senaste undersökningen så kan 

man få ut en kurva för 10 år så har det hänt så mycket med volym liksom man kan mäta 

utan något extrajobb. Där har vi ju jättevinster och så är det ganska så att liksom 

sorterade ut och peka på sådant som möjligen är patologin. Eller som sagt, i min 

drömvärld där AI’n kan säga att det är fullständigt normalt och kan du kan glömma den 

här undersökningen. 

D1, A3, A2, A1 
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29 ER Precis, vi kommer till det igen.  

30 ER Hur ser det ut kring utbildningen för radiologer inom AI, bör det vara ett krav 

framöver? Behöver radiologer ha en teknisk bakgrund? 

 

31 R2 Nej, jag tror jag inte, mitt svar är nog nej. För radiologen i största allmänhet för då tar 

man fokus från det som är lite radiologens viktigaste jobb. Däremot så är det oerhört 

viktigt att vi har duktiga MR-fysiker som anställda och som jobbar och kan de här 

sakerna och att vi har civilingenjörer på plats som kan de här sakerna. Så att var och en 

har sin största kompetens. Återigen, det väldigt få radiologer som kan hjälpa till och 

optimera och göra en MR-undersökning på bästa möjliga sätt och att tala om att jo... 

ändrar vi ekot lite där så borde det bli si och så. Det är oerhört få radiologer som kan det 

idag och sen att lägga på ytterliggare ett steg där att man ska kunna behärska någon 

form av AI utveckling och sånt, nej... För de som är väldigt intresserade av 

metodutveckling... Absolut, för då är det en självklarhet, men för radiologen gemene 

man så tycker jag inte det. Det är liksom... det tar lite fokus från det som är ännu 

viktigare. 

C1, C3 

32 ER Hur kan man förbättra förutsättningarna för införandet av AI?   

33 R2 Ja den är ju intressant. Den har jag grubblat en del på för att det är det jag tycker just 

där är det ju lite problematiskt. Dels är juridiken oerhört snårig och det faller ju oftast 

på det kan man säga. Om det kommer ett företag och kontaktar oss och de har en 

produkt som de skulle behöva ha hjälp att liksom utvärdera och utvecklas. Skulle vi ofta 

vilja säga ja, men vi måste säga nej av juridiska skäl kan man säga. Inte minst GDPR 

skäl för att det är så oerhört svårt så fort patientdata är inblandat. Så får det liksom inte 

lämna region Skånes data. Då är det liksom nej, då går det inte. Men nästan alla sådana 

här... Det bygger på att man måste kunna exportera data ofta till en molntjänst som 

ligger utanför och kanske rentav som har någon connection till USA. Då blir det helt 

omöjligt så att det är det... där är ett jätteproblem att dels är lagstiftningen väldigt... den 

är inte särskilt tillåtande och det kan ju vara bra, men så är det. Sen är det så att det är 

oerhört svårt och komplicerat så att det är nästan omöjligt för oss i verksamheten att 

hålla reda på... skulle detta kunna gå eller inte och då blir det ju kanske ofta så att man 

säger, nej jag tror inte detta funkar juridiskt vi vågar inte riktigt ta den risken. Så att där 

är ett jätte hinder som jag ser det, sekretess! Sekretessskälen. 

 

34 ER Tror du att det skulle finnas någon motsättning kring AI införandet hos 

radiologer, exempelvis att man ska bli ersatt som radiolog? 

 

35 R2 Ja, det har skrivits mycket om det att om fem år är vi alla radiologer arbetslösa och det 

kan jag säga att det håller rätt få med om. Faktiskt och ärligt talat är det så att lite av 

våra arbetsuppgifter kan ersättas av AI och det är oerhört intressant för att som det är nu 

så har vi en ganska stor brist på radiologer på många nivåer. Det är inte bara i Sverige 

utan globalt, så är det problematiskt så att säga. Det hade varit väldigt bra om man 

kunde lyfta bort en del och låta det vara helt automatiskt och som jag var inne på innan 

där så är det så att radiologens arbetsuppgifter ser jag kommer att förändras lite grann. 

Jag säger tack vare, inte på grund av, AI, så att vi kan liksom göra ännu större nytta i 

sjukvården tror jag och få ett ännu intressantare jobb. 

D1 

36 ER Fokusera på mer viktigare saker?  

37 R2 Ja på liksom analysen och förståelsen för det här alltså istället för att ta reda på att det 

här förloppet ser ut så och sitta och göra massa mätningar och plocka ut det så kan vi få 

D1 
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förloppet och fundera på varför ser det ut så? vad har det för betydelse för patienten? Så 

vi kan liksom lyfta oss en nivå där, tror jag. Så jag är inte speciellt orolig att bli ersatt av 

en dator, nej. 

38 ER Ja, det var faktiskt egentligen alla frågor vi hade tänkt ställa till dig, har du något 

du vill tillägga eller något du vill gå mer in på djupet kring? 

 

39 R2 Nej, men den här sista frågan är ju bra för det... Man kan ju lätt få den bilden av att det 

finns en stor rädsla och sjukvården för AI och liksom att man är nervös att man ska bli 

ersatt och robotisering och sånt. Men det är det är ingenting jag alls känner av när jag 

pratar med mina kollegor eller i min chefsposition att jag känner av att det skulle vara 

den typen av diskussioner. Inte alls snarare är det är det liksom frustrationen, men 

varför händer ingenting... det är 10 år sedan de första algoritmerna kom... Varför 

använder vi inte det då? Alla är liksom lite grann, nästan lite frustrerade över det. Och 

så får man då reklamblad över sådana här saker som är fantastiskt bra. För det exemplet 

jag nämnde som vi försökte prova här. Det var just för ämnets kontroller som liksom 

automatiskt räknar, kvantifierar volymer, totala bördan och sånt allting och det är ju 

skitbra... precis sånt som vi skulle vilja ha. Men sen när man då går lite grann in på 

djupet och visar sig att det måste göras vid samma fältstyrka, man kan då ha olika starkt 

magnetfält på magnetkameror, först måste det samma fältstyrka och inte nog med det, 

det måste vara samma skanner varje gång för att de ska klara av det och där faller det ju 

direkt. Vi har 10 magnetkameror på SUS och patienten kan omöjligt ha ett visst flöde... 

ja men patient A ska du till kamera 3... helt omöjligt så det faller direkt. Där är ett glapp 

mellan vad man kan åstadkomma med AI och vad ingenjörer och datakunniga kan 

åstadkomma med AI och behovet till sjukvården. Det har inte riktigt mötts ännu skulle 

jag säga och där har vi då sekretessen som är rätt stor barriär mellan. Som gör att det 

blir svårt så att säga. Det är min bild av AI och förväntningarna och inte så mycket 

rädslorna faktiskt. 

D4, A3 

40 JP Det var lite som vi fick intrycket av också att man tänker som utomstående att 

man kommit längre och att det används mer avancerad teknik och AI 

 

41 R2 Ja men läser man Dagens Nyheter så tror man ju det.  

42 JP Så himla mycket skriverier och liksom inte bara i Sverige heller, utan lite överallt. 

Man vet inte riktigt vad som används och var...  

 

43 R2 Där det framförallt används..., dels är det ju då inom bildförbättring och sånt och där är 

det ju rätt så utbrett använt. Men det skrivs inte så mycket om. För det är liksom det 

mera som allt annat hokus pokus så är man ingen begriper det ändå lite så att det tänker 

man inte så mycket på att det faktiskt görs. Men sen är det ju de här väldigt smala som 

vi olika screening, bröstcancerscreening och sånt där man kan ha en applikation som 

kan göra det och det är ju skitbra. Det är jättebra, verkligen alltså, men med just den här 

bredden där man kan använda den lite mera generellt. Där är vi rätt långt borta... nu tror 

jag tyvärr. Jag har heller hittills aldrig hört om ett företag som nappat på idén med 

liksom att försöka hitta, hitta ett sätt att skilja ut det normala för det är egentligen det 

som är det allra intressantaste. Patologin är vi bra på att hitta men att sålla bort bruset, 

det normala det är svårare. 

A1, C3, A3, A2 

44 ER Det var alles, tack så mycket för din tid!  

45 R2 Tack själv, kul att få vara med och nu har ni fått några synpunkter till på ämnet och 

frågan.  
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Appendix E - Transkribering intervju 3 

R3 = Respondent 3 

OL = Oscar Liljekvist (antecknare) 

JP = Jacob Plato (observatör) 

ER = Emil Råk Svensson (intervjuare) 

Respondent har innan intervju blivit tillfrågad och accepterat att bli inspelad. Respondenten har likväl accepterat 

att dennes namn och position visas offentligt i studien. Etiska principer såsom informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet har alla tagits i beaktning inför och under intervjun. 

Rad Person Information Aspekt 

1 ER Vem är du, skulle du vilja presentera dig själv lite kort?  

2 R3 Jag jobbar som läkare på Skånes Universitetssjukhus och sitter för det mesta i Malmö. 

Jobbar på en avdelning som heter bild och funktionsmedicin som innefattar röntgen, 

klinisk fysiologi, neurofysiologi och nuklearmedicin. Så det är liksom bilddiagnostik 

och den sektionen eller delen som jag jobbar med det är nuklearmedicin. Behöver ni 

förklarat för vad nuklearmedicin är?  

 

3 ER Nja, jag tror inte det. Vi är ju som sagt mest inriktade på bilddiagnostik så att.  

4 R3 Ja, den, det är en form av bilddiagnostik där man använder radioaktiva läkemedel som 

sönderfaller och sen om fotonerna som skickas ut kan vi detektera i våra kameror och 

göra en bild.   

 

5 ER Ja, okej.  

6 R3 Och förutom det så är jag också forskare som har en forsknings... forskargrupp med 

några doktorander och en del av de projekten vi håller på med just t AI-projekt inom 

nuklearmedicin.  

 

7 ER Ja perfekt, perfekt, men det får ju nästan oss lite in på nästa fråga här. Vi... vi har, 

kommer att ha 4 olika teman som vi kommer att köra igenom här, så att om vi 

börjar här. Vilka erfarenheter har du själv av AI? 

 

8 R3 Ja om man ser till klinik-delen, så har vi använt tidigare former av AI, lite mindre 

komplicerade, i klinisk rutin sen ganska lång tid tillbaks och då var det ett företag som 

heter Clini, som finns i Lund och som är sprunget ur Lunds universitet, som för ganska 

länge sen vid det här laget började med...med AI baserade metoder för att hitta tumörer 

vid en undersökning som heter skelettscint och har utvecklat ett sätt att automatiskt 

beräkna något som heter Bone Scan Index. Tumörbörda i skelettet då, som används för 

patienter som har prostatacancer. Och det har vi använt fram till i höstas. Men utöver 

det har vi väl inte direkt någon användning eller har inte använt AI i kliniken, så den 

erfarenhet jag har kommer ju egentligen mest från forskningsprojekt, både egna och sen 

kikat lite på något företags produkt. 

A1, A2, C2, C3 

9 ER Ja, det var ju lite nästa fråga här också. Det är ju egentligen använder ni AI 

liksom inom bilddiagnostik? 

 

10 R3 Vi använder det inte självständigt. Då är det här exemplet med Bone Scan Index. Då var 

det så att man får ut en siffra liksom ur ett program och sen så tittar man på den och ser 

om man håller med och sen så skrev vi ut den i svaret. Vi får en del förfrågningar om 

A1, A2, B5 
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man ser på röntgen i stort, där kommer det en del förfrågningar från företag som vill att 

man ska testa deras AI produkter för att hitta till exempel små förändringar i lungorna 

och så. Och jag tror att det har funnits lite såna installationer och tester. Jag har inte 

varit inblandad i dem, men det är också sånt som inte... det står inte för sig själv, utan 

det är alltid någon doktor som... som ser om man håller med eller inte. 

11 ER Okej, okej, och hur länge skulle du säga? Alltså när...när introducerades först AI 

och liksom hur har det, har det utvecklats någonting liksom sen..sen start? 

 

12 R3 Om man ser till...till nuklearmedicin så hade vi det här Bone Scan Index säkert sedan 

20 år. Och, men utöver det så, just inom vårt fält har det inte kommit mer som vi 

använder. Det finns enstaka CE-märkta produkter som...som vi inte har testat. Och det 

är ju, varför har vi inte testat? Dels så finns det väl inte någon riktigt bra organisation 

för att bestämma vilka saker vi i så fall ska testa och hur vi ska utvärdera det och 

dessutom, det är ju också någonting som tar tid att göra och sjukvården är rätt så 

upptagen som den är. Och det kanske egentligen inte är något för ert projekt, men vi har 

mer basala problem med IT än så, detta är liksom rätt så avancerade saker medans folk 

sitter och det liksom arbetas rätt mycket med, att bara få mer basala saker att funka som 

att program ska vara snabba och inte stänga av sig plötsligt och sånt så det. 

D4 

13 ER Ja, tack. Om vi går in lite på, vad ska man säga acceptans som tema här och hur 

upplever du införandet av AI inom...inom ditt yrke och din avdelning? 

 

14 R3 Jag tror att folk har...att det går att få acceptans för, om man har utbildning i och om 

man är tydlig då i vad man som doktor ska göra och inte. Till exempel med den här 

Bone Scan Index programmet där...där var det rätt så tydlig användar-manual till att... 

att den här, man ska inte göra så himla mycket manuella korrektioner och vissa 

manuella korrektioner var...var tillåtna, men andra inte och den siffran ska man lämna 

ut för den är visad vetenskapligt att den ändå funkar. Medans om det handlar om AI där 

man ska detektera saker, till exempel om jag granskar en undersökning och vill att AI 

ska hitta allt som är sjukt i bilden, om den... då måste jag ju manuellt kunna korrigera 

det, för jag vill inte skriva ett svar som blir fel. Och jag skulle ju säga det beror väldigt 

mycket på om det programmet man får in, hur bra det är. Om... ofta är ju... jag skulle 

säga så här att AI-produkter är nog oftare inställda på att man inte vill missa saker. Man 

vill inte missa sjukdom, och det kommer leda till att man hittar ganska mycket, för att 

vara säker på att du inte missar något. Så man har ställt in det så att den är väldigt 

känslig produkt och det gör ju också då att det blir många falskt positiva fynd som jag 

som doktor kanske inte håller med om att det är något, och blir det väldigt många såna 

som jag måste sitta och plocka bort för undersökning så är det ju ingen vinst i det 

egentligen då. För jag tänker att vitsen med AI, varför vill man ha AI? Det är väl dels 

för att det effektiviserar, att det kan gå snabbare och tolka en undersökning om det är 

någon som har gjort för-jobbet och jag bara kan säga att jag håller med och sen kan jag 

skicka iväg den. Och det andra är väl att... ha någon form av second opinion om jag 

sitter själv och kanske inte har en kollega nära till hands. Då kan AI var som ett stöd, 

men då måste det ju vara en produkt som är inställd så att den ska bli så sann som 

möjligt och då funkar det ju inte om den är väldigt, väldigt känslig kanske. Och det 

tredje sättet... jag tänker mig att man kan ha hjälp av AI:n... det är att minska variabilitet 

mellan doktorer. Man tänker kanske att alla doktorer tolkar alla bilder likadant, men så 

är det ju inte. Folk är lite olika känsliga, att man kanske fäller vissa fynd som sjuka 

medan andra tycker att... ja, men det här är nog en... friskt så att vi tolkar inte bilderna 

helt lika och där kanske AI kan hjälpa till för att få minska den variationen mellan olika 

bedömare. Så det är egentligen dem olika vinster jag kan... kan se med det och då. Det 

C2, A1, D2, D1, 

A3 
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ställer lite olika krav på produkten, vill man att det ska vara bara tidseffektivt då, då vill 

man ju till exempel att, eftersom ganska många av undersökningar som görs i 

sjukvården ändå är normala, då hade man ju velat att den kunde hitta att ja, men de här 

är normala och då tar det väldigt lite tid för mig att bara sortera bort dem. Men ja... 

svårigheten är väl just vad man... när man tränar sin AI, så måste man ställa in den på 

om den ska vara väldigt känslig eller om den ska vara mer balanserad i sensitivitet och 

specificitet, och det beror väl på då. Vill man... kan man missa någonting eller vill man 

inte absolut inte missa något? 

15 ER Nä precis, tack. Hur tror du att AI påverkar radiologers arbetsprestationer eller 

arbetsförhållande? 

 

16 R3 Jag tror att det är kan variera över tid, alltså i en införande fas så kommer ju folk vara 

mer skeptiska tänker jag och att man verkligen granskar vad den gör och försöker 

utvärdera om det är bra eller dåligt. När det är något som har funnits länge i rutin, så 

finns det väl med någon föreställning om det är bra eller inte? Om man har 

föreställningen att det är bra, så kommer man förmodligen att lita mer på det också än 

vad man gör inledningsvis. Om man drar parallell till automatiskt EKG tolkning. Det är 

ju inte egentligen AI i att den lär sig, men det är ju ändå liksom algoritmer som mäter 

på olika sätt i ett EKG och sen skriver ut en automatisk tolkning och det har ju funnits 

jättelänge. Den är ganska bra nu åtminstone för att hitta normala EKG och det vet ju 

folk om speciellt liksom min specialitet där man kanske inte är så van att tolka EKG. 

Men det är en kompetens man tappar efterhand då, då litar man ju ganska mycket på 

vad som står i den datortolkningen. Åtminstone så länge den skriver att den är normalt 

och sen om man skriver saker man inte förstår. Då kanske man går och frågar någon 

som är mer kunnig än en själv. Så jag tror det... det kommer vara skillnad på hur 

mycket man litar på AI också beroende på en egens kompetensnivå, radiologer tittar 

förmodligen inte lika mycket på en automatisk EKG tolkning som vad ortopeder gör till 

exempelvis. Ortopederna vet att de inte är så himla bra på EKG, så då är förmodligen 

datortolkningen minst lika bra. 

D1, D2, B5, C3 

17 ER Ja, Men så tror du rollen i grunden kommer att förändras? Kommer man ha 

andra arbetsuppgifter? 

 

18 R3 Ja att man... Tänker att jag tror det kommer att ta väldigt lång tid innan man använder 

AI på ett mer självständigt sätt just för att det finns legala aspekter och vem som är 

ansvarig och så där. Men det hade ju varit.... ja om man hade fått AI som just var bra på 

att sortera bort det som var normalt, så att man hade kunnat koncentrera sig på det som 

är lite svårare, så tror jag... det är att man hade ju kunnat vinna en del i effektivitet. För 

jag tror att det kommer ta tid innan man får AI som blir väldigt bra på avancerade saker. 

För då behöver man så himla mycket träningsdata för att man ska kunna hitta allt som 

är svårt. 

B3, B5, A1, D1 

19 ER Tack, anser du att ni har fått eller har rätt förutsättningar och stöd för att ta 

tillvara på fördelarna och faktiskt kunna föra in AI i praktiken? 

 

20 R3 Vad ska jag svara på det... jag tror är en sån sak som tar tid just för att det är kanske inte 

högst prioriterat. Och att jag tror det tar rätt så lång tid att införa för att man måste just 

då... sitta och testa både ett program och sin egen tolkning och kanske gör det lite 

systematiskt. Och det är svårt att få tid till det i den kliniska rutinen, så jag tror det är en 

del av det som bromsar. Och att där... och att jag är lite inom mitt fält så tror jag inte det 

finns en AI som är tillräcklig eller som jag hade tyckt var tillräckligt bra så att det 

faktiskt hjälpte oss. 

D4, D2, D1 
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21 ER Tack, om vi går in lite på de etiska utmaningarna, känner du dig orolig för att 

AI:n skulle kunna begå misstag vid sin bedömning? 

 

22 R3 Egentligen inte primärt så orolig över det etiska. Man hade ju såklart velat veta då om 

man nu liksom köper in en produkt från ett företag så... man kommer ju aldrig få veta 

exakt hur den är gjord för det är... hålls... dels hålls det hemligt och dels så är det ju 

ingen riktigt som vet vad AI:n egentligen lär sig av. Men man hade ju velat veta vad 

den är tränad på för slags material och så för att se ifall det är rimligt likt de patienter vi 

har här. Ehm... man hade väl... Ja, så det är väl lite såna etiska aspekter kanske då, men 

inte... Jag tänker att eftersom jag... ser inte att man på kort sikt hade använt AI 

fristående så då... Då är det egentligen inte så mycket etiskt problem i det. 

B2 

23 ER Nej, men vem skulle du säga ska hållas ansvarig om en missbedömning skulle 

göras där AI är liksom är involverat? 

 

24 R3 Nä jag tänker att den då är den doktor som signerar undersökningen som står för det.  B3 

25 ER Ja, hur ser du på patientsäkerheten om AI skulle ingå i vid diagnostisering till 

exempel? 

 

26 R3 Jag tänker att det inte är så stor skillnad på AI som jämfört med andra medicintekniska 

produkter att de behöver genomgå precis som med en annan mjukvara vi tittar i eller 

andra produkter att de ska ju vara CE-märkta för att vi ska kunna använda dem. Men, vi 

vill väl helst att det ska finnas publikationer som visar att det är en bra produkt. Annars 

vid universitetssjukhus eller i alla fall på min avdelning, så är vi annars rätt så glada i 

att utvärdera saker och själva skriva publikationer på... om det funkar eller inte. 

B4 

27 ER Skulle du säga att du själv känner att du förstår tanken bakom... eller säga 

tankegången bakom AI:n? Och hur AI tar beslut till exempel eller hur det 

fungerar rent generellt?  

 

28 R3 Ja, på en ja... men det får jag väl säga att jag begriper på den nivå det går att begripa.  B2, C3 

29 ER Ja, bra. Hur upplever du att AI kontinuerligt kommer att utvecklas och bli ett 

viktigare del av diagnostisering inom radiologi?  

 

30 R3 Det ja jag, jag tror ändå att det det är något som kommer att komma, även om det är nog 

långsammare i införande inom medicin än i andra delar av världen, just för att det är 

viktigt att det blir rätt. Men om man har ansiktsigenkänning i sin telefon så är inte det 

hela världen om det blir fel. Men det ställs högre krav inom sjukvården. Ni har säkert 

hört talas också om den här MDR-lagstiftningen som är rätt så ny som innebär att alla 

medicintekniska produkter måste genomgå vissa typer av prövningar. Att man måste 

göra kliniska studier och att man ska ha saker CE-märkta och om saker inte är CE-

märkt... om vi plockar in en produkt som inte är CE-märkt så måste vi själva ansvara 

för att den då är... bra saker och sätta upp en process kring något som kallas 

egentillverkning. Så det, det är rätt mycket byråkrati kring vilket ju är till för att man 

ska hålla patientsäkerheten... hög.  

C2, B3, B4 

31 ER Tack ja ja. Får ni kontinuerlig utbildning, liksom inom AI och de här teknikerna 

och olika projekt som finns runt omkring? 

 

32 R3 Inte egentligen nej. C1 

33 ER Så det är mer om man har ett eget intresse? Det vill säga typ…  
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34 R3 Ja precis. C1 

35 ER Ja, hur skulle du säga att man kan förbättra förutsättningarna? Alltså har... finns 

det liksom just på avdelningen... liksom finns någon brist och om tekniken skulle 

finnas tillgänglig liksom? Skulle det gå att införa ganska effektivt och enkelt då? 

Eller hur tänker du kring det? 

 

36 R3 Ja tänker att... ja egentligen hade det gått att föra in. Alltså när vi behöver något i 

sjukvården så gör vi ju en upphandling av saker och ting. Så egentligen skulle man väl 

kunna upphandla AI-stödverktyg på samma sätt som man upphandlar sina kameror eller 

sina andra tolkningsprogram. Så det är väl mer att eftersom det inte är en egentlig 

nödvändighet, så är det kanske också något som tar lite tid innan man ens kommer på 

den tanken och upphandlar någonting... och det är kanske lite tidigt också att göra det 

just nu. 

D4 

37 ER Skulle du säga att man... vad ska man säga... som radiolog eller röntgenläkare, 

skulle du säga att man behöver ha kunskap om just den liksom den tekniska biten 

kring AI? Skulle det till exempel vara någonting som kanske införs i utbildningen 

liksom framöver eller? Hur tror du kring det? 

 

38 R3 Ja, om... ja, och när det kommit lite längre så tror jag att man behöver utbildning i den 

under sin ST-tid, alltså när man gör sin specialisttjänstgöring. På samma sätt som vi 

behöver utbildning hur CT-maskinen funkar och alltså så att man kan lite fallgropar och 

fördelar och nackdelar. Och ja, man måste veta lite vad som kan gå fel och var 

styrkorna ligger och så för att kunna veta när något... ja, men veta när man ska lita på 

den och inte och så. 

C1, C2, C3, B2, 

B5 

39 ER Ja, ja det är faktiskt alla frågor jag tänkte ställa... så att tack så mycket och är det 

någonting du skulle vilja tillägga eller något du skulle vilja gå djupare in på eller? 

 

40 R3 Nej, jag...  

41 ER Eller någon fråga till oss?  

42 R3 Nej, ja...  

43 ER Då vi vill tacka så mycket för din tid. Skulle du vilja ha... vill att vi skickar vårt 

arbete när det är klart? 

 

44 R3 Det får ni gärna göra.  
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Appendix F - Transkribering intervju 4 

R4 = Respondent 4 

OL = Oscar Liljekvist (antecknare) 

JP = Jacob Plato (observatör) 

ER = Emil Råk Svensson (intervjuare) 

Respondent har innan intervju blivit tillfrågad och accepterat att bli inspelad. Respondenten har likväl accepterat 

att dennes namn och position visas offentligt i studien. Etiska principer såsom informationskravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet har alla tagits i beaktning inför och under intervjun. 

 

Rad Person Information Aspekt 

1 ER Vem är du, skulle du vilja presentera dig själv lite kort?  

2 R4 Ja, jag heter Stina Lång och är mammografiläkare i Malmö och jobbar då anställd av 

Unilab som är ett privat företag som bedriver all mammografiverksamhet i Skåne på 

uppdrag av Region Skåne... och jag är också regionalt medicinskt ansvarig för 

mammografiverksamheten i Skåne. Jag forskar på halvtid så är docent vid Lunds 

universitet och forskare inom medicinsk radiologi. Och vad gäller AI så är det 

någonting som har forskat på i ett antal år. Framför allt har vi gjort så kallad 

retrospektiva utvärderingar av hur AI fungerar på redan insamlat material. Men om man 

ska ta reda på hur AI verkligen fungerar i praktiken så måste man testa det i så kallade 

prospektiva studier så att man testar det i skarpt läge. Då har vi sedan ett år tillbaka... 

hållit på med en studie i Skåne i sydvästra Skåne som heter masai 

mammografiscreening with AI, där vi har integrerat AI i screeningprocessen. Så då 

lottar vi folk till AI screening eller och jämför det med vanlig screening. Och det är en 

studie som ska inkludera hundratusen kvinnor i Skåne... och förväntas vara färdig i 

november i år och då så... utöver att liksom titta på kliniska aspekter, liksom hur mycket 

cancer hittar vi? Hur många återkallar vi och hur mycket falsk positiva blir det så tittar 

vi även på vad...just acceptans, vad tycker röntgenläkare om detta när vi ska använda 

AI. Och sen så... och det är en enkätstudie som vi har gjort men som vi håller på att 

ställa samman nu. Och sen så vill vi även veta vad kvinnor som deltar i screeningen, 

vad tycker dem om vi ska använda automatiskt beslutsfattande i vården, vad finns det 

för aspekter av det? Ja, och sen så ska vi även titta på hälsoekonomiska aspekter för att 

man har ju sett att innovation inom vården det är ju väldigt hett och det är väldigt 

många som sysslar med det. Men när man tittar på kostnader så adderar det till 

kostnader i vården så man måste veta att det verkligen har nytta annars så är det bara 

innovation för innovationens skull och ingenting som vi bör använda. Så lite sådana 

aspekter som vi funderar på.  

A2 

3 ER Ja, perfekt. Det följer oss lite in på nästa... vilka erfarenheter skulle du själv säga 

att du har av AI rent generellt? 

 

4  R4 Vad sa du... vilka?  

5 ER Vilka erfarenheter skulle du själv säga att du har av AI?  

6 R4 Mm... så att så dels har vi ju då vi forskat på det. Men sen har vi också använt det i 

kliniken i ett antal år. Och när det gäller liksom bildanalys är AI väldigt... finns det ju 

många produkter man kan använda och kanske i synnerhet inom mammografi, för det 

är liksom ett ämne som ofta är liksom i teknisk framkant det liksom är en väldigt stor 

grej... det här med bröstcancerscreening. Och det är den vanligaste cancerdiagnosen och 

så vidare så att det... är som ett viktigt, så att säga folkhälsoproblem och väldigt stor 

insats som samhället gör när man screenar så därför så... så fort det kommer någon ny 

A1, A2, A3, D4 
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teknik så är det ofta så att det är testas inom bröstcancer så därför så har det funnits 

produkter på marknaden väldigt tidigt. Ja då har vi samarbetat med ett företag i Holland 

som heter Screen Point Medical som kommer från forskning från nijmegen 

Universitetet eller Radboud universitetet i Nijmegen och de har kan det här med med. 

Med computer aided detection, så de har sysslat med det väldigt länge och sen har de nu 

med hjälp av AI fått en väldigt bra produkt så vi samarbetar med dem och så vi har 

testat den här produkten i kliniken. Så vi har haft liksom ett AI system som har 

analyserat bilderna samtidigt som vi har gjort det så har man liksom fått en känsla för 

det när det funkar och inte funkar och där vi också kunnat återkoppla det till det här 

företaget. Att ja..., det här funkade bra och just på de här fallen så verkar det inte alls 

funka... och här har AI missat den helt uppenbar cancer och så vidare så att vi har 

liksom loopat det lite tillbaka till dem och sedan har de förbättrat sin produkt. Till nya 

versioner och som sagt... den versionen som vi använder nu den funkar väldigt bra och 

den använder vi då i screeningen så att i det vardagliga då vi screenar ja... och det 

betyder att man sitter och granskar mammografier på löpande band och då kan vi 

använda AI i den granskningen. Så det... och det är då... så har vi samarbetat med ett 

företag som heter Sectra. Som är ett svenskt företag från Linköping som är en 

världsledande i när det gäller utveckling av PACS-system picture archive 

communication system och de är superbra. Så att då så har... just med anledning av den 

här masai studien så har vi designat det här på PACS-systemet så att vi kan integrera AI 

i processen så att det här är transbara verktyget som vi använder. Det är fungerar på två 

olika sätt... dels så att man kan sortera mammografier utefter vilken risk att det ska vara 

en cancer i bilden så då får vi två grupper. De som där det är låg sannolikhet att det ska 

vara cancer och sen de som är hög och då är det integrerat i vårt system så att vi får 

olika arbetslistor där vi ser här är det låg risk och här är det hög risk. Så kan vi då 

granska det då på olika sätt, men och sen så är det även då funkar det även som ett 

beslutsstöd så att vi har... man kan liksom trycka på en liten knapp och så kommer det 

upp en sån här så kallad CAD-markeringar i bilden. Och ni säger till om det är något 

begrepp som det kanske bara är inom mammografi... ja. CAD-markeringar i bilden och 

det är också integrerat i vårt PACS-system så att då får man markeringar på liksom 

röntgenbilden. Vad det är någonting som är misstänkt eller ja. 

7  ER Ja, men bra... hur länge skulle du säga att ni har använt er av AI? Hur har resan 

sett ut?  

 

8 R4 Ja, det kanske är 6 år eller nåt sånt.  

9 ER Ja…  

10 R4 Fem, sex år eller något sånt.   

11 ER Hur upplever du införandet av AI inom specifikt ditt yrke?  

12 R4 Ja, men det är ju ganska intressant period eller liksom vad ska man säga? Sker det just 

nu för att jag är ju av åsikten att man måste först utvärdera det och se att det verkligen 

har effekt. För det kan ju liksom påverka screening, alltså effekten av screening på olika 

sätt. Det kan vara så att när man använder AI så upptäcker man cancer som har mindre 

betydelse och det är inte bara alltså det är inte bara det viktiga att man ska hitta fler 

cancerfall utan man måste hitta rätt typ av cancer för annars så kan det bara vara så att 

det leder till så kallad överdiagnostik. Att vi hittar onödig cancer och att kvinnor blir 

patienter i onödan. Så vi vill hitta de relevanta cancerna och sen kan det också vara så 

att alla de här kan CAD-markeringarna kan ju leda till att vi återkallar fler i onödan och 

att det blir fler falskt positiva, vilket kan... eller vilket är en väldigt ångestfylld 

upplevelse för de som deltar i screeningen. Så alla de här effekterna måste vi reda ut. 

Och sen är det ju också så att de här produkterna är inte gratis och det finns olika 

modeller för vad de ska kosta och då är det frågan är det är det så att den här 

kostnaden... väger upp vinsten och så vidare. Så att men vad jag skulle säga då att vad 

gäller implementeringen så har vi i en huvudstad nära oss, så har man redan börjat 

använda AI i screeningen. Så i Köpenhamn så har man i deras screeningprogram 

integrerat AI och börjat köra direkt liksom utan att utvärdera det. Så att... och det är en 

D1, B4, D4, A1 



Kunskapsnivå, etik och acceptans vid införandet av AI inom radiologi  Råk Svensson, Plato och Liljekvist 

– 80 – 

professor som heter [namn] som är chef för screeningprogrammet i Köpenhamn, så hon 

har börjat direkt utan att göra en sån här studie som vi gör 

13 ER Men det är fortfarande... den tar liksom inte beslutet på egen hand det är 

fortfarande någon som överser den? 

 

14 R4 Nej, och det som jag är den stora grejen som har glömt att nämna, det är ju att vi... ja att 

vi dubbel granskar alla mammografier. Det glömde jag kanske säga, för det är en 

ganska viktig aspekt. Och det är ju för att över 99 % av kvinnorna som deltar i 

screeningen har inte cancer. Så att det är ju väldigt mycket normala undersökningar, 

men för att vi... man har sett liksom att de om man ska ha en tillräckligt hög känslighet 

så måste det vara 2 läkare som granskar varje bild. Annars kan det vara så att man 

missar eftersom det är så otroligt många undersökningar. Så det är liksom europeisk 

standard. Men problemet är att det är ju ganska resurskrävande och det knappt finns 

någon mammografiläkare i Sverige så det är en jättestor brist och det ser ut så i andra 

länder i Europa också. Och därför så skulle man då kunna använda AI för att sortera ut 

dom som inte sannolikt inte har cancer, så behöver vi bara vara en läkare som granskar 

dem medan vi är 2 som fokuserar på dem när det är större sannolikhet att det är cancer. 

Och det är det de har gjort, det är det vi gör, i vår studie och det är det de gör i 

Köpenhamn fast lite mera återhållsamt. 

B3, B4, A3/D1 

15 ER Tack, vi har ju varit inne på det lite redan här, men vilka fördelar uppfattar du att 

alltså AI kan bidra med? 

 

16 R4 Ja, och det viktigaste är ju att vi ska förbättra effekten av screening och det är ju då så 

att syftet med screeningen är att vi ska minska dödligheten i bröstcancer... och då så tror 

jag att AI skulle kunna hjälpa till att minska dödligheten genom att hitta relevanta 

cancrar. Då har vi gjort en studie när vi tittar på så kallade intervallcancer och det är 

cancer som... en kvinna kommer på screening... vi säger att undersökningen är normal, 

men sen så kommer hon ändå med en cancer innan nästa screeningomgång. Ja, det är 

litet... ett sånt här viktigt mått inom screeningsammanhang. Det betyder, vi lyckades 

inte hitta cancern, men den är så pass allvarlig att den ger sig tillkänna efter hon har 

blivit friskad av oss. De här cancrarna är mer aggressiva och därför så använder man de 

här intervallcancarna som ett mått på hur effektiv screening är. Och i en studie så tittade 

jag på intervallcancrar i Skåne, så det hade vi ungefär 460 stycken och sen så jämförde 

jag lite på screeningundersökningen som var där hon blev friskad, och då kunde vi se 

ett AI kunde hitta de här och gjorde en korrekt CAD-markering på rätt plats i 20 % av 

de här fallen. En hel del av de här kvinnorna dog också eller har spridd sjukdom, så 

vilket också är att det här är en viktig grupp och hitta och här kunde ju AI:n möjligtvis 

ha hjälpt oss att bli uppmärksammade på det här fyndet. Så det är därför vi har designat 

den här studien för att mäta intervallcancerfrekvens och då behöver man hundratusen 

för att det är ungefär 2 intervallcancer per 1000 screenad kvinna.  

D1, A1, D1 

17 ER Ja okej.  

18 R4 Ja lite tekniskt där, men ja, ni hänger med... det ser ut som att ni hänger med.  

19 ER Ja. Ja, men hur tror du att AI kommer att påverka yrket för radiologer och 

avdelningen i sin helhet?  

 

20 R4 Ja precis, så att vi skickade ut den en enkät till svensk förening för bröstradiologi där de 

flesta mammografiläkare är med i Sverige... och då så var det ju sådana frågor vi ställer 

liksom. Vad de har för inställning till det här? Och de flesta är ju positivt inställda och 

tycker att det här... det här är kommer att ske och vi kommer kunna ha nytta av detta, 

men samtidigt är på... också professionen väldigt... ganska skeptiska också. Det är inte 

säkert att de... de tror inte att AI kommer vara bättre än vad vi är, även om studier har 

visat att träffsäkerheten är ungefär lika god som en genomsnittlig mammografiläkare. 

Så är... så finns det en ganska utbredd skepticism om att AI skulle vara bättre och jag 

håller med, jag tror inte AI bättre än vad vi är. Men om vi jobbar tillsammans med AI 

verktyg så tror jag att vi kan bli bättre. Men det är nog inte så många som tror att det 

D4, D1, D2, D3 
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kan ersätta oss, som det ser ut idag för att den är... den är liksom lite för trubbig... den är 

bra på att sortera det här i låg och hög risk och den kan hjälpa oss att hitta några fall, 

men man kan inte låta den vara helt fri.  

21 ER Nej, tack. Hur skulle du säga, anser du att ni har fått rätt stöd eller har rätt stöd 

och förutsättningar för att införa liksom tekniken? 

 

22 R4 Ja, men det är ju så... det snackas väldigt mycket om det på många olika instanser i 

Sverige så att det är väl är det... det är ingen som vet egentligen hur man ska göra detta. 

Egentligen ska man ju betrakta AI:n som vilket medicintekniskt verktyg som helst och 

då måste vi ju veta... ha evidens för att det fungerar och att det är säkert och så vidare. 

Men det just när det gäller AI så är det ytterligare saker som kanske måste komma till. 

Ja, där är det väl framförallt de här transparensfrågorna... man ska veta vad, hur 

verktygen var? Var är de utvecklades på? Vad är det för data som har använts? Vem är 

det som har annoterat datan och är det verkligen representativ för en svensk befolkning 

eller representativ för den befolkningen den ska användas på? Och så, så det är liksom 

en diskurs inom... inom vår kommun till hur vi ska förhålla oss till de här frågorna. Där 

har bland annat amerikanerna... är ju väldigt intresserad av just ras kontra cancerrisk 

och framförallt när det gäller mammografier också. Så att det... det vet man ju att vissa, 

till exempel svarta kvinnor har ökad risk att få bröstcancer. Så då måste vi veta att vi 

har... att våra riskmodeller stämmer. Så där har till exempel amerikanerna släppt ett sånt 

där diverse imaging dataset så att man ska kunna testa sina algoritmer på. Men det inte 

säkert att man ser att det funkar... Men alltså, din fråga gällde stöd för implementering 

var det så? Eller? 

B1, B2  

23 ER Ja, precis.  

24 R4 Ja, jag så att... men där är det ju liksom Läkemedelsverket och... så finns det såna HTA-

enheter, Health Technology Assessment, som också måste inom varje region... som 

måste utvärdera om man når upp till rätt standard. Men sen är det en annan aspekt och 

det är ju lagstiftningen. Men där är det ju EU:s lagstiftning som ju inte är på plats än hur 

man ska reglera AI, utan det har bara varit ett förslag, vad jag vet i alla fall. Men... och 

där kan man dela in AI i olika risknivåer och just använda... om man ska använda AI 

för automatiskt beslutsfattande i vården så borde ju det rimligen vara en högrisknivå på 

det. Så att... men där har man liksom, det vet vi inte än hur man ska hantera det. Så att 

det är väl det. Men vi håller på att titta på det också... vi jobbar med [person] som är på 

LTH, som håller på med teknik och samhälle och är jurist. Så att vi håller på att titta på 

just det här när den här EU lagstiftningen kan... hur man ska förhålla sig till den och 

just i det här särskilda specifika fall hur vi nu ska använda den screeningen. Vad krävs 

då? Så att... men et är inte färdigt liksom och jag vet inte svaret, jag kan inte det.  

 

25 ER Det för oss lite vidare in på nästa område här, helt enkelt om etiska utmaningar 

liksom. Hur skulle du säga... känner du dig orolig för att liksom... ai begår misstag 

om den används i praktiken och vem skulle hållas ansvarig om den gör det? 

 

26 R4 Ja precis, så att det är ju en väldigt bra fråga... och, men då kan man också säga vem ska 

hållas ansvarig när vi läkare missar? Det känns också som en... en svår fråga. Men det 

är kanske en annan fråga också, men vad vi säger så här. Det kommer ett 

anmälningsfall... jag har ju varit med och utrett olika anmälningsärenden och då är det 2 

läkare som har granskat en bild och de kommer fram till en slutsats... Men... och vad 

radiologin då är säkert annat beslutsfattande också är... vi har också som begränsning, 

det är ju det här vari... eller variabiliteten i ens bedömningar, så att om jag som läkare 

skulle granska om samma bild igen så kanske inte jag kommer fram till samma slutsats. 

Så det har man liksom observerat länge att den här intra readability, och variationen 

mellan granskare är ganska stor. Så att om det är 2 läkare som har granskat en bild och 

har missat en cancer, om de får granska om den igen så kanske de hitta den. Så att det 

finns en variabilitet och det är ganska svårt att ta på det här. Varför, varför bedömdes 

det på det här viset? Man vet inte riktigt vad som händer i människans hjärna, som 

också är en... svart låda på ett sätt. Men då är det ju mer deterministiskt i AI:ns svarta 

låda. Den ska ju fatta samma beslut vid varje... för varje granskning av en bild, så där 

B1,B2,B3,B4,B5 
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ska det inte vara någon variation. Så på det viset är det ju lättare att bestämma om AI:n 

har gjort fel eller inte. Men samtidigt så som vi tror det ska ju AI:n jobba tillsammans 

med en läkare så vem är det då som har... då är det ju läkare som har det största 

ansvaret antar jag. Ja, jag, jag babblar lite här bara. Jag vet inte riktigt vad svaret är, 

men det. Det kan leda absolut leda till problem tror jag om det är så att AI:n har gjort en 

markering på någonting som den tycker är misstänkt och vi tycker att det är normalt. 

Och sen visar det sig att det är cancer, då är det ju. Då kanske vi råkar ännu mera illa ut 

som läkare för att som det är nu så markerar ju AI:n ganska mycket saker, det vill säga 

det är ingenting...det är ingenting för att vi kan se att det här det är en felbedömning, 

eller så har det sett ut i flera år, så det är ingenting, men då kan det ju... blir det ju ändå 

mer uppenbart att vi har gjort fel om AI:n har markerat och men ja, vad ska jag säga 

nu? Så att vi ställde ju den frågan också i den här enkätundersökningen till radiologer 

vem som bär ansvaret? Och så om man jobbar tillsammans med AI, vem bär ansvaret? 

Och om AI ska jobba själv så att det är...för och det var massa olika svar där och 

hur...hur folk svarade så att det liksom inte, finns ingen enhetligt så här, den här 

personen bär ansvaret. Så att men det är ju enklare när när vi granskar med AI då är det 

vi läkare som bär ansvaret. Och nära AI:n granskar själv då kanske det är sjukvården 

som bär ansvaret, för det är de som är ansvariga för att testa att produkten fungerar. Jag 

tror inte AI företagen vill bära ansvaret, det tror jag inte.  

27 ER Nej, nej tack så mycket. Hur skulle du se på patientsäkerheten när AI liksom 

ingår som en del av diagnostiseringen? 

 

28 R4 Ja nej, men då har man förhoppningsvis kommit till slutsatsen att verktyget leder till 

bättre diagnostik. Så att det är väl... annars så ska vi inte använda det. Men i det 

enskilda fallet så kan det ju bli fel så att det. Men det är det, som sagt tillsammans med 

läkare så blir det förhoppningsvis bättre. 

B4 

29 ER Ja, skulle du säga att du själv förstår ett beslut som AI:n tar? Liksom förstår du 

tankegången bakom...hur AI:n kommer fram?  

 

30 R4 Ja, nu har jag tittat på så många bilder tillsammans med AI så att jag vet ju ungefär vad 

den...först får jag upp bilderna utan några markeringar och sen så vet jag ju att det är 

liksom en högrisk-mammografi och då kan jag liksom på något sätt lista ut vad den 

kommer att markera, ibland kan jag inte det, men ofta kan jag det, ofta vet jag vad den 

har...vad den gör för fel, att det... här är det kärlkalk som den tolkade som en förkalkad 

tumör till exempel. Det är ett vanligt fel den gör. Så nej, men som om...men det är ju 

som att lära känna en kollega vad de har för styrkor och svagheter så att man...man 

känner igen stilen liksom så.  

 

31 ER Tack, vi var inne på lite det här innan tror jag, men i vilken utsträckning tror du 

att AI är partisk alltså om vi snackar om AI och Bias? 

 

32 R4 Ja ja, det är den ju säkert. Det är nog...även om de är tränade på. De är ju tränade på 

väldigt stora dataset. Men det är ju liksom... det finns ju en risk för bias i vartenda litet 

steg i processen så att, så det tror jag nog att den kan vara. Sen är det ju...sen är det ju 

också, den är ganska känslig var det är för typ av mammografi apparat man har använt 

och hur bilderna är processade, så det är ju någonting som vi har upptäckt nu på senare 

tid. Att...det är att en AI produkt kan variera väldigt mycket beroende på vilken... vilket 

sjukhus man är på för att man hanterar skillnad lite annorlunda så att...det att validera 

det här med, validera AI så behövs det ju stora mängder data från olika ställen. 

B1 

33 ER Ja ja, hur upplever du att AI kontinuerligt kommer att utvecklas och bli ett 

viktigare inslag inom specifikt radiologi liksom? 

 

34 R4 Ja nej, men det kommer ju stort på alla fronter så att det är typ det enda vi snackar om 

på våra konferenser. Men det som saknas nu och som vi håller på att diskutera med 

vissa aktörer inom industrin och sådär, det är att man ska... att egentligen inte är alltså 

man...man missar en väldigt viktig komponent och det är den här återkopplingen till 

algoritmerna. För det är det som är sagt att de ska lära sig bli bättre hela tiden, men då 

D4 
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är det liksom, det är ändå ganska statiskt att man kommer en ny version och sen så 

kommer en ny version om 2 år men då får man inte...då får inte företagen feedback från 

oss användare och det är ju liksom verkligen en opportunity lost för att om de hela tiden 

får feedback...okej här var det fel... här var det rätt eller fel för så så kan inte systemet 

bli bättre, men där skulle man ju kunna med hjälp av de systemen som vi som finns på 

plats så att man kan ha en sån här återkopplings-interface på något sätt, så att man kan 

ge tillbaka den viktiga feedbacken, så...så det och då... då har den ju chans att bli väldigt 

mycket bättre på sikt, men utan det så kommer det ju ta, det är ganska segt. 

35 ER Ja ja tack. Får ni en kontinuerlig, alltså som radiologer och läkare, får ni 

kontinuerlig utbildning inom tekniken och AI och hur den ska fungera?  

 

36 R4 Nej, det får vi inte, men det är ju...det diskuteras också i att det här ska ingå i till 

exempel i specialistutbildning inom röntgen så ska det ingå nu och det kommer det...det 

gör det säkert redan i USA och det kommer säkert göras här också så att det. Men...men 

samtidigt är det ju man ska förstå det, men här är det ju ändå applicerad AI, vi ska 

använda ett verktyg så att det. Så det är liksom som snickaren behöver de kunna hur 

hammaren, hur det stålet är gjutet eller vill de bara slå på spiken och här är det ju på ett 

sätt vi applicerat ett AI-verktyg. Vi kanske inte måste fatta exakt hur de här nätverken 

fungerar som ligger under produkten. 

C1,C3 

37 ER Nej, precis, vad skulle du säga är det viktigaste? Vad ska man säga bristerna och 

hur kan man förbättra förutsättningarna idag för införandet? Vi var väl lite inne 

på det innan, det här med det är ju lagstiftning och hela den här biten. 

 

38 R4 Ja det är lagstiftningen precis. C2 

39 ER Men finns det liksom några brister just?  

40 R4 Ja, nej men alltså det är... viktigaste aspekten tycker jag det är att det verkligen ska ha, 

det ska vara bevisad nytta, annars är det pengar i sjön och bara liksom lite så hype över 

det hela utan man måste veta att det faktiskt har effekt och att det inte skadar vården på 

olika sätt. Men det finns ju stora vinster och vinna, tror vi, men och det är ju så med alla 

nya grejer att då ska man bevisa det och sen så ska ju SBU, alltså, vad heter det? 

Statens berednings-utvärdering eller vad det heter...de gör liksom en översyn av 

evidensen om och ställer samman, finns det skäl att använda detta? För att det är ju våra 

skattemedel som måste användas och då ska det vara. Så ska vi ägna oss, enligt hälso-

och sjukvårdslagen åt evidensbaserad medicin och då måste vi ha evidens. Ja ja, så det 

är väl det som jag tycker är viktigt.  

D1, 

41 ER Det var faktiskt alla frågor vi hade tänkt ställa så att…  

42 R4 Ja men det är bra.   
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Appendix G - Komplettering intervju 3 

R3 = Respondent 3 

JP = Jacob Plato 

 

Efter intervju blev respondenten kontaktad via mail för att komplettera en fråga som intervjuaren missade att 

ställa. 

 

Rad Person Information Aspekt 

1 JP I vilken utsträckning tror du att AI är partisk?  

2 R3 Haha, bra fråga! Det beror väl helt på hur AI är tränad - är det partisk data in kommer 

AI också att bli det. Det är väl en av farhågorna. Så med andra ord ställer det stora krav 

på den som utvecklar AI att ha med det i åtanke. 

B1 
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