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Teleradiologi innebærer overføring av radiologisk bildemateriale fra ett sted til et annet for gransking 
og konsultasjon. Norsk radiologisk forening nedsatte i 2009 en gruppe for å se på muligheter og problem-
stillinger knyttet til denne aktiviteten. Vi mener utredningen kan være et godt redskap for dem som skal 
planlegge tilbudet av radiologiske tjenester i Norge.

Utredningsgruppen har gått gjennom 
norsk lovgivning og redegjør gjennom 
eksempler hvordan teleradiologi foregår 
i Norge og i andre land (1). Rapporten 
munner ut i et sett av anbefalinger for en 
velfungerende teleradiologivirksomhet, 
basert på råd fra European Society of 
Radiology (2).

Som en del av arbeidet ble det gjort en 
spørreundersøkelse ved offentlige røntgen-
avdelinger i Norge. En tredel svarte at de 
benytter teleradiologi til primærgransking 
(1). Noen avdelinger sender opp mot halv-
parten av alle utførte MR-undersøkelser til 
gransking eksternt. Internasjonalt er tele-
radiologi en stor virksomhet. Telemedicine 
Clinic i Barcelona tar hånd om mer enn 
250 000 undersøkelser per år, og Teleradio-
logy Solutions i Bangalore, India, har 40 
radiologer og tilbyr nattevaktstjenester for 
75 sykehus i USA (1).

Strengt regulert
Teleradiologisk virksomhet kan gjennom-
føres på to prinsipielt ulike måter: Aktører 
kan sende og motta bilder eller én aktør 
kan gi en annen aktør innsyn i egen data-
base. Det juridiske grunnlaget for slikt sam-
arbeid er helseregisterloven og helseper-
sonelloven. Under strenge forutsetninger 
er det etter helseregisterloven tillatt at 
ansatte i et helseforetak kan få innsyn i et 
annet helseforetaks database. Det må fore-
ligge en eksplisitt avtale mellom foretak 
og mulighet for loggføring av tilgang, og 
pasienten må forespørres hver gang det skal 
gis innsyn. Slike restriksjoner kan medføre 
at effektivt samarbeid knyttet til teleradio-
logi blir begrenset. En del forhold er uav-
klart juridisk: Er det anledning til å sende 
undersøkelser ut av landet for gransking? 
Har pasienten i så fall rett til å nekte at 
hennes bilder blir gransket utenlands?

Supplement
Teleradiologi er allerede en del av norsk 
helsevesen og gir mulighet til å opprett-
holde en desentralisert helsetjeneste med 
undersøkelser ved små lokalsykehus og dis-
triktsmedisinske sentre der det er vanskelig 
å rekruttere radiologer. Imidlertid vil vi 
betone viktigheten av et nært samarbeid 
mellom kliniker og radiolog. Et røntgensvar 
er ikke som et laboratoriesvar, det er en 
visuell tolking av en mengde data. Under-
søkelsene må derfor beskrives og tolkes 
i relasjon til den kliniske problemstillingen. 

Utvalget vil advare mot å sette ut hele 
granskningstjenesten til større sentrale 
granskningssentre. Teleradiologi bør brukes 
som supplement, ikke som erstatning for 
et nært samarbeid mellom kliniker og 
radiolog.
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