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Baggrund 

� Standard beskrivelser samt standard leksikon      
(RSNA Radlex1) er udarbejdet i bl.a. USA

� I Danmark kender vi ikke til standard beskrivelser 
fraset enkelte områder

� Stor forskel på opbygningen samt mængden af 
informationer i radiologiske beskrivelser blandt 
radiologer/radiologiske afdelinger

� Den endelige radiologiske beskrivelse
� er af betydning for patients udredningsforløb og 
behandling

� skal kunne bruges og tolkes entydigt af klinikeren
� indgår i journalen som et juridisk dokument

1: http://radlex.org/



Formål

At undersøge danske klinikers 
tilfredshed og forventninger
til den radiologiske beskrivelse 
herunder omfang, opbygning og 
sprogbrug



Materiale og Metode

� Elektronisk spørgeskemaundersøgelse
� 22 udsagn med mulighed for 
supplerende/uddybende svar

� 5-trins Likert-skala: fra meget enig til meget 
uenig

� Udsendt via e-mail til ca. 500 klinikere 
� Medicinere, børnelæger samt abdominal kirurger 
på Herlev, Hillerød og Gentofte Hospital

� 1 reminder udsendt



Resultater

� Svarprocent på ca. 23% (114 besvarelser)
� Ligeligt fordelt mellem yngre læger og speciallæger

39% 36%
25%

73%

14% 13%

Hospital Afdeling



Resultater 
tilfredshed

� 82% af alle er generelt meget eller delvist tilfredse med 
den radiologiske beskrivelse
� Kirurgerne mindst tilfredse (67%)

� 13% af kirurgerne er meget tilfredse mod 47% af pædiatere og 
31% af medicinere

Alle
82 %

”Jeg er generelt tilfreds med de radiologiske beskrivelser, jeg modtager”



Resultater
sprogbrug

� 73% af alle er meget eller delvist enige i at sprogbrug og 
beskrivestil er tydelig
� Dog kun 50% af kirurgerne

� 38% af kirurger, 2% af pædiatere og 12% af medicinere ikke enige

� 26% af alle mener at simple ting ofte bliver fremstillet på
en kompliceret måde

� 48% af alle springer ofte direkte ned til konklusionen ved 
lange beskrivelser
� Hyppigere yngre læger end speciallæger (56% vs 40%)
� Kirurger læser dog ofte hele beskrivelsen (69% uenige i udsagnet)

� 42% af alle ville foretrække et standardleksikon med 
radiologiske termer, hvis dette var tilgængeligt 



Resultater
opbygning

� 69% af alle oplever stor forskel på længden og opbygningen 
af den radiologiske beskrivelse blandt forskellige radiologer 
- 47% oplever det som et problem

� Flest kirurger (81%) oplever denne forskel og 62% af dem
oplever det som et problem
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”Jeg oplever, at der er stor forskel på længden og opbygningen af 
den radiologiske beskrivelse blandt forskellige radiologer. ”



Resultater
opbygning

� 64% af alle foretrækker, at den 
radiologiske beskrivelse er 
opbygget på en standardiseret og 
helt ensartet måde

� 63% af alle foretrækker en 
fokuseret beskrivelse 
udelukkende målrettet den 
kliniske problemstilling, samt 
beskrivelse af væsentlige bifund
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� 99% af alle erklærer sig meget eller delvist enige i at
”En radiologisk rapport bør altid indeholde en 
konklusion.”

� 95% af alle erklærer sig meget eller delvist enige i at
”En radiologisk beskrivelse bør indeholde et 
forslag til supplerende undersøgelser, hvis dette 
er relevant.”

Resultater
opbygning



Diskussion

� Vores resultater stemmer overordnet godt overens med 
tidligere fund fra udenlandske studier 1,2, men viser 
� ikke i så høj grad et ønske om en standardiseret 
beskrivelse (64% versus 84,5%1)

� kun en tendens mod ønsket om benyttelse af et 
standardleksikon med radiologiske termer                 
(42% versus 67,4%1)

� Skal den radiologiske beskrivelse standardiseres?
� Skal nogle beskrivelser standardiseres?

� Hvilke? Hvor meget?
� Skal man differentiere ud fra rekvirenten, lokale forhold, 
akutte/ikke akutte beskrivelser m.m.?

1 Bosmans et al: The Radiology Report as Seen by Radiologists and Referring Clinicians: Results of the       
COVER and ROVER Surveys, Radiology, April 2011
2 Clinger et al:Radiology reporting: attitudes of reffering physicians, Radiology, 1988



Konklusion

� Overordnet generel tilfredshed med den radiologiske 
beskrivelse

� Ingen større forskel mellem yngre læger og speciallæger, 
men specialespecifikke afvigelser
� Mindst tilfredshed blandt kirurgerne

� Præference mod en standardiseret beskrivelse med fokus 
på den kliniske problemstilling

� Den radiologiske beskrivelse bør altid indeholde en 
konklusion samt forslag til supplerende billeddiagnostisk 
udredning, hvis relevant

� Fortsat åbne spørgsmål i forhold til hvordan en eventuel 
standardisering skal se ud 


