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Sammanfattning 

De flesta har i sin närhet någon som drabbats av cancer och sjukdomsfallen har ökat 

genom åren. Den yrkesgrupp som ställer diagnos av denna sjukdom är patologer. 

Bristen på patologer är idagsläget stor och det finns därför ett behov av att finna 

effektiva lösningar för att möta denna brist och en ökande mängd patienter. För att 

digitalisera vävnadsproven som diagnostiseras, scannas dessa in med en glasscanner. 

Dessa digitala bildfiler kan sedan visas i ett bildvisningsprogram och delas digitalt 

mellan patologer på distans. Detta begrepp kallas för telepatologi.  

Studien utgår utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka krav är väsentliga och bör ingå i en utvärdering för bildvisningsprogram 

avsedda för diagnostik inom telepatologi? 

 Vilket bildvisningsprogram är mest lämpat att implementeras i ett webbaserat 

system baserat på dessa väsentliga krav? 

Syftet med studien är att undersöka vilka krav som är väsentliga och bör ingå i en 

utvärdering av bildvisningsprogram avsedda för diagnostik inom telepatologi, samt 

att utföra en utvärdering av ett urval bildvisningsprogramvaror med hjälp av dessa 

krav.  

En fallstudie genomfördes med datainsamlingsmetoderna: intervjuer med två 

personer från studiens samarbetspartner CGM, Frågeformulär där Sveriges 

patologer var respondenter samt dokumentstudier för att samla in information 

gällande bildvisningsprogrammen. Studien tillämpar utvalda delar ur Anders G. 

Nilssons SIV-metod som tillvägagångsätt för att samla in krav samt för att göra ett 

urval av bildvisningsprogram som sedan utvärderas gentemot dessa krav. 

Resultaten av datainsamlingarna analyserades och ledde till ett kravdokument med 

väsentliga krav.Tre så kallade utslagsgivande faktorer bland dessa krav var att 

bildvisningsprogrammet måste vara webbaserat utan installation på klient, 

funktioner för in- och ut-zoomning samt panorering måste finnas. Utvärderingen av 

utvalda bildvisningsprogram visade slutligen att OpenSlide var mest lämpad att 

implementeras i ett webbaserat system.  

Nyckelord:krav, bildvisningsprogram, utvärdering,patologi, telepatologioch SIV-

metoden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

Most people have someone near that has been affected by cancer and this disease 

cases, has according to the Swedish National Board of Health and the Cancer 

foundation (2013) increased over the years. The occupational group who diagnose 

this disease is Pathologists. The shortage of pathologists is today crucial, which leads 

to a need to find effective solutions to meet this shortage and an increasing amount of 

patients. To digitizing tissue samples, it is scanned with a glass scanner. These digital 

image files can then be displayed in an image viewer and distributed digitally 

between pathologists remotely. This concept is called telepathology. 

The study is based on following research questions: 

 What requirements are essential and should be part of an evaluation for image 

viewing applications designed for diagnostics in telepathology? 

 Which image viewer is most suitable to be implemented in a web-based system 

based on these essential requirements? 

The purpose of this study is to examine which requirements that are essential and 

should be included in an evaluation of the image viewer designed for diagnostics in 

telepathology, and to carry out an evaluation of a selection of image viewing software 

with these requirements. 

A case study was conducted with data collection methods: interviews with two people 

from the partner CGM,questionnaires where Sweden's pathologists were respondents 

and document studies to collect information regarding image viewing software. The 

study applies some selected parts from Anders G. Nilssons SIV-method approach to 

collect requirements and to make a selection of image viewers which can be evaluated 

against these requirements. 

 

The results from the data collection methods were analyzed and resulted in a 

requirements document with the essential requirements. Three so called decisive 

factors among these requirements was that the image viewer must be web-based 

without installation on the client, functions for zoom in- and out and panning must 

also be available. The evaluation of selected image viewers showed in the end that 

OpenSlide was most suitable to be implemented in a web-based system. 

 

Keywords: requirements, viewer, evaluation, pathology, telepathologyandSIV-

method. 
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1 Inledning 

Inledningskapitlet innehåller en bakgrund av studiens område, följt aven 

beskrivning av problemformulering med dess frågeställningar,som utgår utifrån 

bakgrunden. Därefter följer studiens syfte, målsamt studiens avgränsning. Slutligen 

beskrivs studiens samarbetspartner. 

1.1 Bakgrund 

De flesta har någon i sin närhet som har drabbats av cancer och det är få sjukdomar 

som har så stor påverkan på det moderna samhället som just cancern. Enligt 

Socialstyrelsen & Cancerfonden (2013) har insjuknandet ökat stadigt sedan 

registreringen startade 1958.I dagsläget räknar man med att minst var tredje person i 

Sverige kommer få en cancerdiagnos under sin livstid.Patologerna är den yrkesgrupp 

som ställer dessa diagnoser. 

Enligt Cooper et al (2012) innebär patologi läran om sjukdomar. Vid patologi 

granskas och diagnostiseras snittprov av vävnader, traditionellt med hjälp av ett 

ljusmikroskop. Ett ljusmikroskop är ett mikroskop som belyser snittprovet 

underifrån. Arbetsflödet vid en patologiavdelning utförs på samma sätt runtom i 

världen. Detta flöde beskrivs och visualiseras i kapitel3.2.  

Bristen av specialister inom patologin är för närvarande stor, inte bara inom Sverige 

utan i hela Europa. Det finns ett stort behov av att finna effektiva lösningar för att 

möta bristen av specialister och en ökande mängd patienter(Sulasalmi, 2013).2011 

beslutade regeringen att genomföra en utredning för att få en översyn av den svenska 

patologinoch efter genomförandet bekräftades en bristande kapacitet inom patologin. 

För att förbättra kapaciteten föreslogs omedelbara, kortsiktiga samt långsiktigta 

åtgärder. Till samtliga av dessa tre åtgärdsområden hör teknikutveckling, interna 

incitament och outsourcing (Karlberg & Beckman Suurküla , 2012). 

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CIMV) inledde 2012 

forskningsprojektet ”Optimerade flöden och IT-verktyg för digital patologi” som en 

direkt följd av Karlberg & Beckman Suurkülas(2012) utredning där det föreslogs 

åtgärder inom teknikutveckling. Projektet, som pågår för närvarande, syftar till att 

definiera en helhetslösning för digital patologi i form av nyskapande arbetsflöden, 

anpassad IT-arkitektur, samt prioriterad kravbild för IT-stöd (Waltersson, 2015).  

Enligt Pantanowitz et al (2014) introducerades telepatologi år 1986 av Weinstein som 

ett begrepp inom den vetenskapliga litteraturen. Begreppet innefattar att dessa 

snittprov delas digitalt eller transporteras och diagnostiseras på distans. Teknologins 

framsteg och internets stora utbredning möjliggör tillämpning för telepatologi 

alltmer runtom i världen. Enligt Lowe (2013) används för närvarande telepatologi 

främstför utbildning och övning med hjälp av olika tjänster på internet.  
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Idag finns möjligheten att digitalisera snittproven genom att scanna in dessa med 

hjälp av en glasscanner och på så vis få en eller flera bildfiler av snittprovet. Dessa 

bildfiler, så kalladeWhole Slide Image(WSI), kan sedan delas digitalmellan patologer 

(Thorstensson, Molin, & Lundström, 2014).I dagsläget saknas det enligt Lauro et al 

(2013)en standard gällande bildfilformat, se kapitel 3.4.2. En följd av detta är att de 

olika scannertillverkarna har egna bildfilformat. Vid införskaffande av scanner 

erbjuder tillverkarna bildvisningsprogram som kan visa bildfilen som glasscannern 

skapar.   

CompuGroup Medical Lab Skandinavien (CGM) utvecklar system för 

verksamhetsstöd inom sjukvården. I dagsläget utvecklar de systemet Doctors 

Diagnostics Module(DDM), vilket är ett webbaserat system. Med webbaserat system 

menas ett program som medhjälp av en nätverksanslutning körs via en webbläsare, 

till skillnad från ett system som lagras och körs direkt på enheten (Janssen, u.å.). 

Målgruppen för DDMär patologer och i systemet vill de nu möjliggöraen 

funktionalitet så att patologer skall kunna utföra diagnostik direkt via systemet, samt 

även telepatologi.  

Alternativen för att möjliggöra denna funktionalitet är antingen att 

utvecklafunktionen själv eller attimplementera ettbildvisningsprogram. Att utveckla 

en sådan funktionalitet helt från grunden är både tids- och resurskrävande samt 

kräver specialistkunskaper inom bildhantering.Vilket gör att valet hamnar på det 

andra alternativet, det vill sägaatt välja ett bildvisningsprogram som kan 

implementeras i DDM. 

Vår litteraturstudie påvisar att det finns ett antal olika bildvisningsprogram, även 

oberoende av scannertillverkare, som kan användas för att diagnostisera bildfilerna 

som framställs med hjälp av glasscanner. Dessa bildvisningsprogram har liknande 

funktioner som ett ljusmikroskop. Litteraturstudien har dock inte resulterat i vilka 

kriterier som bör ställas på ett bildvisningsprogram som används för diagnostisering 

inom telepatologi. 
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1.2 Problemformulering 

Den inledande litteraturstudien har påvisat att det saknas kriterier för 
attutvärderabildvisningsprogram för diagnostisering inom telepatologi. Detta leder 
till attväsentliga krav börsamlas in från studiens samarbetspartner CGM och 
patologer. Dessa krav skall sedan sammanställas och valideras då de är avgörande för 
att utföra en utvärdering.  

Studien utgår utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka krav är väsentliga och bör ingå i en utvärdering för bildvisningsprogram 

avsedda fördiagnostik inom telepatologi? 

 Vilket bildvisningsprogramär mest lämpatatt implementeras i ett webbaserat 

system baserat på dessa väsentliga krav? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka krav som är väsentliga ochbör ingå i 

en utvärdering av bildvisningsprogramför diagnostik inom telepatologi.Samt 

attutföra en utvärdering av ett urval bildvisningsprogram med hjälp av dessa krav. 

1.4 Mål 

Att ge en rekommendation till studiens samarbetspartner om vilken eller vilka 
bildvisningsprogram som är lämpade att implementera i DDM. 

1.5Avgränsning 

Bildvisningsprogram för diagnostiseringinom telepatologi samt krav som ställs på 

dessa programvarorkommer att vara det centrala i denna studie.Inscanning av 

vävnadsprov, lagring av bildfilerna samt att tillgängliggöra dessaför digital diagnostik 

är en stor del av helhetslösningen, men kommer inte beröras på djupet.  

1.6Samarbetspartner 

CompuGroup Medical LAB(CMG LAB) är en del av den internationella 

koncernenCompuGroup Medical, vilka är leverantörer av mjukvarusystem inom 

sjukvården. CGM LAB Scandinavia har idag ett 50-tal anställda i Sverige med kontor 

i Borlänge (huvudkontor), Stockholm och Malmö. Huvudprodukten de utvecklar 

heter CGM ANALYTIX och säljs till kliniska laboratorier. CGM ANALYTIX stödjer 

hela arbetsflödet inom klinisk kemi, mikrobiologi och patologi/cytologi, allt samlat i 

ett och samma system. Kunderna till CGM LAB Scandinavia är privata laboratorier 

såväl som landsting och finns framförallt i Sverige men även i Norge, Finland 

(Åland), Ryssland, Ukraina och Slovakien(Olofsson, 2015). 
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt.Här beskrivs inledningsvis 

studiens litteraturstudie,vilken forskningsstrategi som valts, lämpliga 

datainsamlingsmetoder samt vilken typ av dataanalys som genomförts. Här 

beskrivs även hur SIV-metodenhar använts i studien för att samla in krav, samla in 

bildvisningsprogramvaror och utföra en utvärdering.Figur 1 nedan beskriver valda 

steg i forskningsprocessen och dessa beskrivs mer utförligt i underkapitlen nedan.  

 

Figur 1- Vidareutvecklad modell över Oates(2006) forskningsprocess 

2.1 Litteraturstudie 

Syftet med litteraturstudier är att samla in och presentera vetenskapligtgranskade 

källor som stödjer att ny kunskap skapats genom forskningeneller som stödjer 

resultatet med forskningen (Oates, 2006). Författaren nämner även att 

litteraturstudien kan identifiera teorier som sedan forskaren genom sin studie kan 

testa och utforska. I denna bidrar litteraturstudien till att skapa ett konceptuellt 

ramverk inom studiens område.Den har även använts för att samla in potentiella 

bildvisningsprogram för diagnostisering inom telepatologi som kan användas i 

utvärderingen, samt för att finna information om det finns några generella krav som 

bör ställas på dessa bildvisningsprogram. 

En styrka med att använda litteraturstudier är att det är tidseffektivt och en billig 

metod för att ta del av information. Det är dock viktigt vidlitteraturstudier att vara 

medveten om att informationen kan vara vinkladeller att den inte är heltäckande 

(Björklund & Paulsson, 2003). 
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En litteraturstudie utgör grunden för forskningen. Den ska bland annat bidra till 

detkonceptuella ramverket för forskningen.Normalt omfattas en litteraturstudie av 

två delar. Initialt så börjar forskaren att leta i litteraturen och på så visupptäcker 

relevant material inom studiens område. Detta bidrar till att forskaren fåren känsla 

för forskningsområdet och det hjälper till att definiera problem inomområdet. Den 

andra delen av litteraturstudien påbörjas efter attett ämne samtforskningsområde är 

valt och denna del består av attgranska litteraturen kring valt ämne. Denna del 

fortskrider genomhela arbetet då nya källor med ny relevant information kring det 

valdaämnet kan dyka upp även i slutet av arbetet (Oates, 2006).  

Då samarbetspartnern för studien gav oss ett uppdrag, det vill säga att ge en 

rekommendation om vilketbildvisningsprogram som är mest lämpatatt 

implementeras i DDM, så innefattade första delen av litteraturstudien att undersöka 

om litteratur fanns sedan tidigare med krav som bör ställas på dessa 

bildvisningsprogram. Första delen av litteraturstudien har inte resulterat i någon 

litteratur som innefattar specifika krav som bildvisningsprogram för diagnostisering 

inom telepatologi bör uppfylla. Detta ledde vidare in i andra delen av 

litteraturstudien för att granska litteratur som i sin tur använts för att uppfylla 

studiens syfte och besvara dess frågeställning.      

Den andra delen av en litteraturstudie inleds enligt Oates(2006)med att definiera 

sökord och termer. Vilka sedan metodisktanvänds i litteratursökningen för att samla 

in referenser som kan komma att användas i studien. Vi började vår litteraturstudie 

med att definiera dessa sökord och termer.Patologi,pathology, telepatologi, 

telepathology, programvara och software är några exempel på de sökord som 

använts i litteraturstudien. Då vår litteraturstudie använts för olika syften så har vi 

delat in sökorden i olika områden, se bilaga 1 för komplett lista med sökord och dess 

synonymer som använts i litteraturstudien. Enligt Oates(2006) är det viktigt medatt 

noga begrundaurvalet av sökord och dess synonymer så att relevanta referenser inte 

missas på grund av bristande sökord. Detta är något vi tagit i beaktning genom 

användningenav svenska och engelska ord samt dess synonymer. 

Efter att vi skapat dessa sökord och termer kunde sökningen efter lämpliga referenser 

påbörjas.Enligt Avdic(2015) så benämns detta som inkludering, där sökandet efter 

lämpliga referenser utförs som kan komma att användas i studien.För att validera 

insamlade referenser har programmet HarzingsPublish or Perish version 4 använts i 

litteratursökningen. Programmet kan användas för att söka information om 

vetenskapliga artiklar, bland annat för attta reda på hur många citeringar en artikel 

har och på så vis ge ett mått på artikelns kvalitet (Avdic, 2015). Efter inkluderingen är 

genomförd kan sedan en exkluderingutföras. Med exkludering menas att insamlade 

referenser granskas djupare för att sedan välja ut de som lämpar sig bäst för studien 

och har relevant material som kan användas(Avdic, 2015). Vi har använt oss av 

sökmotorerna Google, Google Scholar, Summon, PubMed och MedLab, där de fyra 

sistnämnda är lämpade för att söka efter vetenskapliga publikationer eller 



 

  

6 

 

tidsskrifteri.I första hand användes engelska sökord för att få ett bredare resultatsamt 

attvetenskapliga artiklar generellt är skrivna på engelska.Oates(2006) nämner att 

onlinedatabaser är en bra väg för att hitta relevant vetenskapligt granskatmaterial 

snabbt och effektivt. Efter att exkluderingen utförts skapades en tabell över de 

utvalda referenserna med information om var och hur dessa återfanns, se Bilaga 2 för 

denna tabell. Oates (2006) betonar vikten av att granska innehållet i den litteratur 

som ska användas i forskningen för att se om dess innehåll är relevant. Vi har 

granskat de referenser som vi anser har relevant innehåll till 

studiensforskningsområde. Vi har även haft i åtanke att en del av referenserna är 

skrivna för ett antal år sedan, vilket Oates(2006) påpekar kan ledatill att innehållet 

inte är aktuellt längre. Dock har mestadels referenser från 2005 och framåt använts i 

studien. 

2.2Val av strategi 

En strategi är det övergripande tillvägagångssättet för att besvara studiens syfte. Det 

finns flera olika forskningsstrategier att välja mellan, alla med olika fördelar och 

nackdelar. Oates(2006) nämner sex olika typer av forskningsstrategier i sin bok 

Researching Information System and Computing. Dessa är: undersökningar, 

experiment, design and creation, aktionsforskning, fallstudier samt etnografi. 

Valet av strategi för denna studie stod mellan design and creation och fallstudie. 

Oates(2006) beskriver att strategin design and creation kan användas för att utveckla 

en artefakt, såsom en modell, metod, instans eller konstruktor, som sedan kan 

komma att utvärderas.Då denna studie innefattaratt framställa ett kravdokument 

som sedan kommer att användas för att utföraenutvärderinghade vi design and 

creation som en strategi-kandidat. Enligt Oates(2006) lämpar sig en fallstudie för 

undersökning av ett specifikt fall på djupet, vilketstämmer bra in på denna studie, då 

vi kommer att studera CGM och deras krav på bildvisningsprogram på djupet. 

Dettagjorde att även denna strategi sågs som en kandidat.  

Dådet i studien kommerframställas ett kravdokument som inte ligger inom ramen för 

att vara en modell, metod, instans eller konstruktor, blev det svårt att definiera och 

motiveradetta kravdokument som en artefakt. Detta ledde till att valet av strategi 

slutligen föll påatt utföra en fallstudie, då studien ävenhar ett specifikt fall, CGM, som 

vi kommer att studera på djupet. 

Fallstudie 

Oates(2006) beskriver att en fallstudie karaktäriseras av att fokusera på djup snarare 

än bredd och att den utförs i naturliga miljöer, vilket stämmer bra in i vår studie då vi 

fokuserar på djupet av ett fall, CGM och deras system DDM. 

Det finns olika tillvägagångssätt för att välja ut fall tillen fallstudie, dessa är: typisk 

instans, extrem instans, testbädd av teorin, bekvämlighet och unik möjlighet(Oates, 

2006). Valet av fall för denna studie var en unik möjlighet. Eftersomvår 
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samarbetspartner saknar funktionalitet i DDM för att utföra diagnostik med hjälp av 

bildvisningsprogram, så blev vi erbjudna möjligheten att undersöka detta 

närmare.       

Oates(2006) nämner att det finns olika typer av fallstudier att använda sig av, dessa 

är: utforskande, beskrivande och förklarande. En utforskande studie definieras som 

en studie där det inte är skrivet så mycket i litteraturen sedan tidigare om studiens 

forskningsområde. Då det via litteraturstudien visat sig att det saknas information 

om vilka krav som bör ställas på ett bildvisningsprogram som används för 

diagnostisering inom telepatologi så faller denna studie inom ramarna för en 

utforskande studie. 

Studiens kunskapsbidrag kommer att bestå utav kravsammansställningen som 

innefattar de krav som bör ställas på bildvisningsprogramför diagnostisering inom 

telepatologi. 

I en fallstudie kan datainsamlingsmetoderna:intervjuer, dokumentstudier, 

observationer och frågeformuläranvändas för att samla in empirisk data(Oates, 

2006). I denna studiekommeralla dessa datainsamlingsmetoder tillämpas förutom 

observationer,för att samla in datasom sedan kommer att analyseras. 

Oates(2006) nämner några för och nackdelar med strateginfallstudie. En av 

fördelarna som nämns är att den genererar data som ligger nära människors 

erfarenheter och producerar inte så mycket numerisk data. Fallstudier är även 

lämpliga för teoribildning och för test av teori (Oates, 2006).Detta lämpar sig väl för 

vår studie då vi ska samla in krav från CGM, patologer och utvärdera dessa krav mot 

ett antal utvalda bildvisningsprograms begränsningar och möjligheter. 

En av nackdelarna som Oates(2006) beskriver är att fallstudier ibland upplevs som 

att de saknar noggrannhet och leder till generaliseringar med låg trovärdighet. Vårt 

kravdokument kommer att bli generaliserbart och kan därför återanvändas,under 

förutsättningen att de krav som är specifika för vår samarbetspartner ersätts med 

krav specifika för annan part, exempelvis för företag inom samma 

verksamhetsområde som CGM. Oates(2006) nämner även att datainsamlingen som 

utförs i fallstudier kan vara tidskrävande. Vi har haft detta i åtanke under studien och 

har därför avsatt extra mycket tid för att samla in och analysera empirisk data.   

2.3 Datainsamling 

Här nedan beskrivs de datainsamlingsmetoder, intervjuer, frågeformulär och 
dokumentstudier, som använts för att samla in empirisk data. 

2.3.1 Intervjuer 

Oates(2006) nämner att det finns tre olika typer av intervjuer: strukturerade, semi-

strukturerade samt ostrukturerade. Semi-strukturerade intervjuer utgår ifrån en 

fördefinierad lista med frågor där respondenten får svara fritt på frågan. Beroende på 
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respondentens svar väljer sedan intervjuaren att gå vidare till nästa fråga i listan eller 

ställa en följdfråga (Oates, 2006). I vår studie valde vi att använda oss utav semi-

strukturerade intervjuer då vi ville använda ett antal fördefinierade frågor med 

möjlighet att ställa följdfrågor beroende på respondenten svar. En av fördelarna 

enligt Oates (2006) med semi-strukturerade intervjuer är att det möjliggör insamling 

av djup och detaljrik information, vilket lämpar sig för denna studie och semi-

strukturerade intervjuer har tillämpats för att samla in krav gällande 

bildvisningsprogrammen. 

Inför intervjuerna samlade vi på oss bakgrundsinformation om bland annat patologi 

och dess digitala utveckling, standardsystem och hur processen kan gå till när ett 

sådant skall implementeras i en verksamhet samt skapade oss en bild utav utbudet av 

bildvisningsprogram som finns ute på marknaden. Oates(2006) påvisar fördelen att 

samla in bakgrundsinformation inför en intervju för att det kan belysa problem som 

man kan fråga respondenten om, denna kunskap gör det även möjligt att ställa 

följdfrågor beroende på respondentens svar. Det är också behjälpligt i bedömningen 

av informationen som utvinns i intervjun. Det ökar även trovärdigheten för den eller 

de personer som utför intervjun, vilket leder till uppriktigare svar från respondenten 

vid påvisade av kunskap inom ämnet som intervjun berör (Oates, 2006). Med 

bakgrundsinformationen som grund skapades ett antal intervjufrågor. Inledningsvis 

ville vi skapa oss en bild av hur systemet (DDM) och dess verksamhetsområde ser ut. 

Vidare ville vi undersöka vilka krav som vår samarbetspartner ställer på program som 

implementeras i deras system. Dessa intervjufrågor finns beskrivna i bilaga 3 och 4. 

Frågorna analyserades sedan på djupet för att kontrollera att de bidrog till att svara 

på en av studiens forskningsfrågor, det vill säga vilka krav som är väsentliga och som 

bör ingå i en utvärdering för bildvisningsprogram avsedda för diagnostik inom 

telepatologi? 

Vi valde att intervjua två personer på CGM för att samla in deras krav gällande 

bildvisningsprogram. Anledningen att vi valde just dessa två personer var för att de 

hade en mycket god kunskap om DDM och även bra kunskap om vilka krav som CGM 

ställer på programvaror som implementeras i deras system.  

Innan vi genomförde våra intervjuer förbereddes ett antal fördefinierade 

intervjufrågor som sedan utvärderades för att säkerställa att de genererade svar som 

kunde bidra till att uppfylla studiens syfte.  

Våra intervjuer genomfördes muntligt och varje intervju spelades in med samtycke 

från respondenten. Inspelningarna genomfördes med två olika enheter och lagrades 

sedan både på enheterna och i molntjänster. Detta för att minimera risken att 

insamlad data går förlorat. 

Fördelen med att spela in intervjuer är att intervjuaren inte behöver göra 

anteckningar på vad respondenten svarar, utan kan fokusera helt på frågorna och 

följfrågor. Detta är något som vi upplevt som en fördel i tidigare studier och därför 

tillämpas inspelning även i denna studie. Nackdelen med inspelning av intervjuer är 
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att respondenten kan bli nervös och svaren som ges utav respondenten kan påverkas 

utav att intervjun spelas in (Oates, 2006). Detta var dock inte något som vi upplevde 

som en nackdel vid studiens intervjuer och respondenterna godkände inspelningen 

av intervjuerna.  

Intervjuerna utfördes av samma personer, det vill säga studiens författare, se bilaga 3 

och 4 för intervjufrågor och svar. Efter att intervjuerna genomförts så transkriberades 

dem. Se kapitel 2.4 för dataanalysen som utförts.  

2.3.2 Frågeformulär 

Frågeformulär används i stor utsträckning inom forskningen, då det är ett smidigt 

sätt att samla in empirisk data från ett större antal respondenter. Ett frågeformulär 

består av ett antal fördefinierade frågor, arrangerade i en viss ordning. Detta 

formulär besvaras sedan utav ett antal utvalda respondenter, som med sina svar 

bidrar med data som sedan kan analyseras (Oates, 2006). För vår studie gavs en unik 

möjlighet att nå uttill cirka 250 respondenter via en kontakt på Svensk förening för 

patologisom mailade ut ett elektroniskt frågeformulär och på så vis kunde krav 

samlas in från föreningens medlemmar som består av patologer gällande 

bildvisningsprogram för studiens syfte. 

Oates(2006) nämner att det finns två olika typer av frågeformulär: 

självadministrerade samt forskaradministrerade. Det självadministrerade 

formuläret skickas ut till respondenten och denna svarar i sin tur på frågorna på egen 

hand, utan kommunikation med forskaren. Till skillnad från det 

forskaradministrerade formuläret där forskaren ställer frågorna från till 

respondenten och sedan skriver ner svaren i formuläret på varje fråga, detta är en typ 

av strukturerad intervju som kan utföras på plats eller via telefon. På grund av 

studiens tidsbegränsning och den geografiska spridningen utav patologer valde vi att 

använda elektroniska självadministrerade frågeformulär. 

Med hjälp av bakgrundsinformationen som tidigare samlats in inför intervjuerna och 

med hjälp av ny bakgrundsinformation, om bland annat hur en patologs flöde ser ut, 

kunde ett antal frågor framställas för det elektroniska frågeformuläret. Inledningsvis 

ville vi identifiera vilket landsting respondenten var verksam inom för att sedan 

kunna kontroller att svaren hade en bra spridning geografiskt. Vidare berörde 

frågorna användningen av glasscannrar samt om bildvisningsprogramvaror användes 

för att utföra diagnostik i dagsläget. Slutligen berörde frågorna vilka funktioner som 

användes och efterfrågades för dessa bildvisningsprogram. Frågeformuläret återfinns 

i Bilaga 5 och de insamlade svaren sammanställs i Bilaga 6. 

Oates (2006) betonar att det är väldigt viktigt att lägga ner ordentligt med tid på 

frågorna i formuläret. Detta så att frågorna skapas med stor eftertänksamhet för att 

giltig och pålitlig data kan genereras för studiens syfte. Med detta i åtanke 

analyserades frågornas meningsuppbyggnad och hur dessa skulle tolkas, för att 

frågeformuläret skulle generera pålitlig och användbar data. Efter att frågeformuläret 
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satts ihop granskades det noggrant för att undvika misstolkning, ledande frågor och 

även så att frågeföljden var logisk.    

Fördelar med att använda sig utav frågeformulär som datainsamlingsmetod är att de 

är ett ekonomiskt sätt att samla in stora mängder empirisk data. Användningen av 

fördefinierade svar gör att ett frågeformulär blir lätt för respondenterna att svara på 

och det underlättar även för forskaren som ska analysera svaren. Vid frågeformulär 

begränsas forskaren inte heller av geografiska avstånd (Oates, 2006). Alla dessa 

fördelar har underlättat för oss i vår studie.  

Oates(2006) nämner några nackdelar som bör beaktas vid användning av 

elektroniska frågeformulär. Bland annat att det kan ta längre tid för respondenterna 

att svara på ett elektroniskt frågeformulär än ett fysiskt, bestående utav penna och 

papper. Det medför även en risk att respondenterna tröttnar innan de svarat på alla 

frågorna och därför lägger ner mindre eftertanke för att svara på de sista frågorna. 

När frågeformuläret utformades har vi haft detta i åtanke och begränsat antalet 

frågor.   

Oates(2006) nämner att använda sig av fördefinierade svarsalternativ i ett 

frågeformulär kan vara en nackdel eftersom det kan göra respondenten frustrerad om 

inget av alternativen stämmer in på deras åsikt. Det kan även leda till att 

respondenten väljer att inte svara på frågan. Det är även svårt för forskaren att 

kontrollera sanningshalten i svaren som kommer in via frågeformuläret. 

Missförstånd är även svårt för forskaren att korrigera. Detta har vi tagit hänsyn till 

när vi skapade frågeformuläret och lagt extra tid på att analysera frågorna och dess 

fördefinierade svar. Vi har även valt att ha öppna frågor där respondenten själv får 

svar fritt. För att i efterhand reda ut missförstånd samt att kunna återkoppla till 

utvalda respondenter erbjöds möjlighet att lämna sin e-postadress, se bilaga 5 för 

frågeformuläret.       

2.3.3 Dokumentstudier 

Dokumentstudier är ett alternativ till andra datainsamlingsmetoder såsom 

observationer, intervjuer och enkäter och lämpar sig väl att användas i en fallstudie. 

Det finns två huvudtyper av dokument: forskargenererade och befintliga. De 

forskargenererade dokumenten har forskaren sammanställt enbart i syftet av 

forskningsuppgiften. Befintliga dokument är dokument som finns i de flesta 

organisationer t.ex. produktionsplaner eller redovisningsdata(Oates, 2006). 

I vår studie har befintliga dokument granskats gällande bildvisningsprogrammen. 

För att finna dokumenten har sökningar mestadels gjorts via sökmotorn Google, se 

Bilaga 1 för sökord som använts. Typen av dokument som granskats är elektroniska 

dokument, såsom webbsidor och manualer.  

Oates(2006) nämner att internet är en stor källa till dokument i form av bland annat 

bloggar och webbsidor. Ett problem med internetbaserade dokument är att de kan 

vara obeständiga och ändras eller försvinner. Det kan därför vara en fördel att 
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kopiera materialet man vill använda i forskningen. Därför kopierade vi de dokument 

som hittades för att säkerställa en eventuell förändring eller förlust av dessa. 

En fördel med dokumentstudier är enligt Oates(2006) att många dokument kan 

erhållas snabbt och enkelt, vilket varit en fördel med tanke på studiens 

tidsbegränsning. Oates (2006) påvisar att en av nackdelarna med dokumentstudier 

är att alla dokument måste granskas källkritiskt, eftersom det inte går att säkerställa 

validiteten av vad som exempelvis skrivs på en webbsida. Vi har med detta i åtanke 

granskat dokumenten med källkritiska ögon samt sökt vetenskaplig förankring av 

utvalda bildvisningsprogramvaror för att stärka validiteten av dessa elektroniska 

källor. En annan nackdel med dokumentstudier är enligt Oates(2006) att det kan 

vara kostsamt att få tillgång till vissa dokument. Eftersom bildvisningsprogrammens 

som granskats närmare via dokumentstudier varit av typen open source har denna 

nackdel med kostnader inte berört studien. 

2.4 Dataanalys 

Dataanalyser används för att leta efter mönster i insamlad data samt för att dra 

slutsatser. Tolkningen och slutsatsen av analysen beror mycket på forskaren och gör 

att validiteten kan ifrågasättas (Oates, 2006). Med detta i åtanke har vi strävat efter 

att vara objektiva i vår tolkning av det insamlad data under dataanalysen. 

Oates(2006) nämner att det finns två olika sätt att analysera data: kvalitativ och 

kvantitativ analys. Kvantitativ dataanalys baseras på data som består av nummer, det 

är huvudtypen som genereras av experiment och undersökningar men även genereras 

av andra forskningsstrategier. Kvalitativ dataanalys används vid analysering av icke 

numerisk data. Det kan till exempel vara ord, bilder, ljud som erhålls genom 

intervjuer, företagsdokument, hemsidor med mera. Dessa data genereras 

huvudsakligen genom fallstudier, aktionsforskning och etnografi. 

I vår studie använder vi oss utav en fallstudie vilket mestadels genererar kvalitativ 

data och därför lämpar sig en kvalitativ dataanalys bra. Dock kommer viss kvantitativ 

dataanalys utföras på data som samlats in via frågeformuläret. Enligt Oates(2006) 

kan en kvantitativ analys utföras på kvalitativ data, exempelvis för att räkna antalet 

gånger ett visst ord förekommer i ett sammanhang. I vårt fall blir det för att utvinna 

statistik såsom vilka landsting som deltagit, vilka bildvisningsprogram som 

förekommer mest och antalet patologer som använder sig utav programvaror idag 

med mera. Tanken med dataanalysen i denna studie var att den kommer generera ett 

antal krav från CGM och patologer som senare kommer att användas i utvärderingen 

av bildvisningsprogram. En kvalitativ dataanalys av dokumentstudier kommer även 

generera information om de utvalda bildvisningsprogrammen.     

Vi tillämpade de två huvudsteg som Oates(2006) nämner vid genomförande av en 

kvalitativ dataanalysering: 

 Förberedelse - Inledningsvis struktureras insamlad data och göra den redo för 
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analysering. All insamlad data bör sparas under samma struktur och format 

för att det ska vara lätt att hitta den informationen som eftersöks. De data som 

samlats in är mer eller mindre oersättligt, vilket gör att det är extremt viktigt 

att man gör kopior på all rådata. Vid själva analysen bör arbetet ske med 

kopiorna istället för originaldata (Oates, 2006). 

 Analys – Analysen börjar med att bilda sig generell uppfattning genom att gå 

igenom förberedd data. Sedan görs en sökning efter nyckelord samt 

kategorisering av insamlad data i olika teman. När kategoriseringen är klar så 

börjar man sortera ut data som är irrelevant, generell data och data som 

relevant för studiens frågeställning. När dessa steg är avklarade så eftersöks 

kopplingar mellan de olika kategorierna. Det blir en iterativ process av att 

kategorisera och leta efter kopplingar (Oates, 2006). 

Dataanalys intervjuer 

Vi började med att transkribera de två intervjuerna för att få en struktur över 

frågorna som ställts och dess svar. Då semistrukturerade intervjuer tillämpades 

tillkom det följdfrågor under intervjun. Efter detta sparades alla transkriberade filer i 

molntjänster på internet samt kopior sparades lokalt. 

När transkriberingen var färdig läste vi igenom materialet och kategoriserade upp 

informationen som var relevant till problemställningen. När kategoriseringen var klar 

började vi söka efter nyckeltermer mellan de två intervjuerna, i detta fall handlade 

det om vilka krav som CGM ställer på bildvisningsprogrammet för implementering i 

DDM. Dessa insamlade krav sammanställdes sedan i en kravlista som skickades via 

mail till respondenterna. Anledning till detta var för att kontrollera så att kraven i 

denna lista överenstämde med de krav som CGM ställde på bildvisningsprogrammet. 

Denna kravlista återfinns i kapitel 4.2.1. Här identifierades en enligt Nilsson (1991) så 

kallad utslagsgivande faktor som bildvisningsprogrammet måste uppfylla. Denna 

faktor var att bildvisningsprogrammet måste vara webbaserat utan installation på 

klient.   

Dataanalys frågeformulär 

Nästa steg var att transkribera frågeformulären. Antalet respondenter för 

frågeformuläret var 32 stycken patologer från 15 olika landsting(av totalt 20). För att 

underlätta denna transkribering så skapades ett dokument i Excel där alla svar 

sparades, det underlättade analysarbetet då all data var på ett och samma ställe. I 

detta dokument sökte vi efter krav som patologerna ställde på 

bildvisningsprogrammen. Även annan intressant information kunde utläsas ur 

dokumentet, såsom hur många av respondenterna som använder sig utav 

bildvisningsprogram idag och även hur många som skulle kunna tänka sig använda 

det i framtiden.  

Dessa krav sammanställdes sedan i en kravlista, se kapitel 4.2.2. Kraven här kunde 

delas in i viktiga funktioner respektive önskvärda funktioner. Där de viktiga 
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funktionerna var de funktionerna som användes dagligen och de önskvärda var 

funktioner som patologerna för närvarande saknade. Det har via litteraturstudien 

framkommit att de funktioner som erbjuds via ett ljusmikroskop och som används 

mest frekvent är in- och ut-zoomning och x- och y-leds förflyttning(panorering), se 

kapitel 3.4. Dessa två krav, in- och ut-zoomning och panorering kommer därför att 

ses som utslagsgivande faktorer.  

I enkäten framkom det att programvaran bör ha kort responstid. Då responstiden 

kan påverkas av yttre faktorer, exempelvis på grund av hårdvara, så tar utvärderingen 

inte hänsyn till detta krav.  

Kravlistan mailades sedan till Sten Thorstenson samt Lennart Mellbom som båda är 

överläkare med god erfarenhet inom patologyrket och av att använda sig utav 

bildvisningsprogram för att utföra diagnos. Anledningen till detta var för att de kan 

validera att kraven i denna lista överenstämde med de krav som dessa patologer 

ställer på bildvisningsprogram. Vi erhöll endast svar från Lennart Mellbom som 

bekräftade alla krav i kravlistan, se kapitel 4.2.2 för denna kravlista.  

En av fördelarna med att använda kvalitativ dataanalys är att djup och detaljrik 

information utvinns, vilket krävs för att besvara studiens frågeställning. En svårighet 

med kvalitativ dataanalys är att ord kan ha olika innebörd för olika människor vilket 

leder till mer att forskaren måste tolka orden i dess kontext vilket kan vara 

tidskrävande (Oates, 2006). I sammaställningen av frågeformuläret har exempelvis 

viktiga funktioner beskrivits med snarlika ord av olika respondenter, vilket har lett 

till att vi ha tolkat och sammanställt dessa i samma termer för att underlätta 

analysen.  

Dataanalys dokumentstudie 

Den sista dataanalysen bestod av en kvalitativ dataanalys av 

bildvisningsprogrammens dokument som samlats in vid dokumentstudierna. Enligt 

Oates (2006) finns det två tillvägagångssätt för att analysera dokument:  

 Dokumentet ses som en behållare som innehåller data. Innehållet kan 

analyseras kvantitativt eller kvalitativt beroende på vad som ska analyseras, 

detta beskrivs tidigare i detta kapitel. 

 Dokumentet betraktas som en egen entitet, där man exempelvis analyserar 

vem som skapat dokumentet, hur de skapats samt vem som har tillgång till 

det.  

I vårt fall blev analysen av de insamlade dokumenten en kombination av 

ovanstående, där vi dels granskade vem som skapat dokumenten och hur de 

tillgängliggörs dels för att styrka dess validitet. I ett första skede så granskades ett 

antal elektroniska dokument, såsom webbsidor, för att undersöka vilka av 

bildvisningsprogrammen som uppfyllde de utslagsgivande faktorerna. Efter detta 

granskades dokument på djupet för de bildvisningsprogram som uppfyllt de tre 
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utslagsgivande faktorerna.  Dokumenten granskades på djupet för att identifiera de 

olika kraven som framkommit genom de tidigare dataanalyserna som beskrivs ovan, 

för att slutligen kunna analyseras i utvärderingen av bildvisningsprogrammen, se 

kapitel 5 för denna utvärdering.           

2.5 Användning av SIV-metoden som en del av studiens 

tillvägagångssätt 

SIV-metoden är en metod vars syfte är att vara ett verktyg vid anskaffning av 

standardsystem. Metoden innehåller arbetssteg, dokument och bedömningsfaktorer 

som kan tillämpas i alla typer av applikationsområden där det förekommer 

standardsystem(Nilsson, 1991). SIV står för ”Standardsystem i Verksamheter” och 

utvecklades av Anders G. Nilsson, Jan Järperud, Sigvard Melin, Lennart Anveskog 

och Inge Nord. Då de bildvisningsprogram som kommer beröras i studien kan ses 

som standardsystem kommer SIV-metoden tillämpas i studien. Kapitel 3.3 beskriver 

standardsystemnärmare.Utvalda delar ur SIV-metoden kommer att tillämpas för att 

samla in krav samt för att göra ett urval av bildvisningsprogram som sedan kommer 

att utvärderas gentemot dessa krav.   

Nilsson(1991) beskriver att anskaffningen av ett standardsystem sker efter att en 

verksamhetsgenomgång utförts. Denna verksamhetsgenomgång leder fram till ett 

beslut om ett standardsystem ska införas eller inte(Nilsson, 1991). Vår 

samarbetspartner CGM vill använda sig av tredjepartsprodukter, i detta fall ett 

bildvisningsprogram, inom områden där de själva inte är experter eller behöver vara 

experter. Detta medför att ett antal bildvisningsprogram,som kan användas för att 

utföra diagnostik inom telepatologi, kommer utvärderas för att se vilket som är mest 

lämpat för implementering i ett webbaserat system. 

Nilsson(1991) beskriver att anskaffningsprocessen startar i och med att ett företag 

bestämmer sig för att investera i ett standardsystem och processen pågår fram till och 

med att systemet är i drift och används på företaget. Denna process kan delas upp i 

tre områden: 

1.       Val - här väljer man emellan alternativa standardsystem för verksamheten. 

2.      Anpassning - valt standardsystem och verksamheten anpassas till varandra. 

3.      Införandet - anpassat standardsystem införs i verksamheten och hos 

användarna i verksamheten. 

Denna studie fokuserar endast på område 1 - Val av standardsystem, vilket gör att de 

andra två delarna inte beskrivs närmare i studien.   

Val av standarsystem 

Detta område kan ses som en systematisk beslutsprocess där man succesivt väljer 

bort standardsystem som är underlägsna, tills endast ett system kvarstår. Denna 
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beslutsprocess kan ibland vara iterativ. Det vill säga att nya förutsättningar kan 

uppstå i processen såsom att kunskap om standardsystemen förbättras under 

beslutsprocessens gång, leverantören ändrar förutsättningar för användning av 

systemet eller om kundens egna förutsättningar förändras. Enligt Nilsson(1991) kan 

hänsyn tas till endast standardsystemet eller till både systemet och dess leverantör. I 

denna studie kommer hänsyn att tas till både bildvisningsprogrammetsamt dess 

leverantör då detta är krav från vår samarbetspartner. Hänsyn kan även tas till 

standardsystemet i kombination med hårdvara. Då hårdvaran som kommer att 

användas för bildvisningsprogrammetär svår att förutspå, då det kommer användas 

utav patologer runtom i landet, tas därför ingen hänsyn till hårdvaran utan endast till 

bildvisningsprogrammet. 

Figur 2 nedan beskriver SIV-metodens arbetsmoment i beslutsprocessen – Val av 

standarsystem.   

 

Figur 2- Arbetsmoment vid val(Nilsson, 1991) 

Figuren består av fyra olika arbetsmoment, nedan beskrivs hur dessa fyra arbetssteg 

tillämpats i studien. 

1. Behov- och kravanalys 

Här tittar man inåt mot verksamheten och formulerar behov och krav (Nilsson, 1991). 

För att genomföra detta steg har vi samlat in krav från CGM och patologer via de 

datainsamlingsmetoder som använts i studien och sedan analyserat dessa, se kapitel 

2.3 och 2.4 för datainsamling och dataanalys. Vi har även via litteraturstudierna 

funnit ett generellt krav som kommer att ingå i utvärderingen. 

Bland dessa insamlade krav har vi funnit tre krav som väger lite tyngre än de övriga 
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kraven. Nilsson(1991) benämner sådana faktorer som utslagsgivande faktorer eller så 

kallade”knock-out” faktorer, vilka är krav som standardsystemet måste uppfylla. 

Nilsson(1991) beskriver vidare att dessa faktorer kan underlätta sökarbetet efter 

potentiella standardsystem då de kan eliminera system som inte uppfyller dessa krav. 

Dock skall dessa faktorer endast vara ett fåtal då för många utslagsgivande faktorer 

medför en risk för att utelämna intressanta standardsystem(Nilsson, 1991).  

De tre utslagsgivande faktorerna är:  

 Ett webbaserat bildvisningsprogram utan installation på klient -detta 

utslagsgivande krav har samlats in från studiens samarbetspartner, CGM. 

 Bildvisningsprogrammet skall ha en funktion för in- och ut-zoomning – då det 

via litteraturstudier framkommit att en av de funktioner som erbjuds via ett 

ljusmikroskop och som används mest frekvent är in- och ut-zoomning 

kommer detta ses som en utslagsgivande faktor. Det har även framkommit via 

datainsamlingen från patologerna att detta är en funktion som ses som viktig. 

 Panorering – då det även här framkommitvia litteraturstudier att en av de 

funktioner som erbjuds via ett ljusmikroskop och som används mest frekvent 

är x- och y-led förflyttning(panorering), leder detta till att även denna funktion 

ses som en utslagsgivande faktor. Via datainsamlingen från patologerna 

framkom det också att detta är en funktion som ses som viktig. 

De tre ovanstående utslagsgivande kraven måste uppfyllas utav 

bildvisningsprogramvaran.Alla insamlade krav presenteras och beskrivs i kapitel 4.2.  

2.Marknadsundersökning och leverantörskontakter 

Man tittar i detta moment ut mot marknaden och studerar utbudet av 

standardsystem(Nilsson, 1991). Detta steg kan ses som en urvalsprocess och för att 

utföra detta så har vi dels samlat in information från patologer via frågeformulär om 

vilka bildvisningsprogram som för närvarande är vanligast förekommande inom 

patologin. Dokumentstudier har även använts för att samla in och granska dokument 

för de bildvisningsprogram som finns ute på marknaden, som kan användas för 

diagnostisering inom telepatologi.Se kapitel 2.3.3 för närmare beskrivning av 

dokumentstudier och 2.4 för dataanalysen som gjorts.Denna datainsamling 

resulterade i 13 potentiella bildvisningsprogram, se kapitel 4.4 där dessaprogram 

presenteras i tabellform. 

Efter insamlingen av potentiella standardsystem nämner Nilsson(1991) att man kan 

sortera bort de standardsystem som inte uppfyller de viktigaste kraven med hjälp av 

utslagsgivande faktorer som tagits fram i steg 1. Detta reducerar stegvis urvalet av 

potentiella standardsystem och minimerar tiden som går åt för granskning av 

systemen. 

Efter att den första insamlingen utförts, granskades bildvisningsprogrammen 

närmare för att göra ett urval.Vid denna granskning framkom det att program 10 –
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HALO, se kapitel 4.4, uppfyllde i stort sett alla krav som patologerna ställt. Enligt 

(Indica Labs, u.å.) är HALO marknadens snabbaste analys plattform och utför 

automatiska analysberäkningar fyra gånger snabbare än konkurrenterna. Dock föll 

detta program bort som en möjlig kandidat till urvalet då programmet inte var 

webbaserat. Enligt K. Lillard(personlig kommunikation, 13 maj 2015) på IndicaLabs 

är en webblösning av HALO under utveckling och förväntas lanseras under 2016.  

Alla de 13 bildvisningsprogram uppfyllde de två utslagsgivande kraven som 

framkommit via patologerna men endast fyra system uppfyllde den utslagsgivande 

faktorn att programmet skall vara webbaserat utan installation på klient. De 

bildvisningsprogram som uppfylldealla tre utslagsgivande faktorerna hör till det urval 

som gick vidare in i utvärderingsprocessen. Detta urval bör enligt Nilsson(1991) bestå 

utav mellan 2-4 standardsystem. 

På grund utav bristande information från en av leverantörerna föll dock ett av dessa 

fyra bildvisningsprogram bort.Däremot fanns en demo tillgänglig som presenterar 

programmets funktioner och som påvisade att programmet delvis uppfyllde 

patologernas krav. Personlig kontakt har tagits med ett flertal olika personer hos 

leverantören. Ingen av dessa har kunnat ge någon utförlig information om 

programmet eller hänvisa vidare till någon annan med mer kunskap. 

Det slutliga urvalet bestod därför utav tre bildvisningsprogram, se kapitel 4.4som 

presenterar urvalet och även det program som föll bort p.g.a. bristande information. 

Bildvisningsprogrammen granskades sedan närmare med hjälp utav 

dokumentstudier, se kapitel 2.3.3 och 2.4som beskriver dokumentstudier samt analys 

av dessa. Kapitel 4.6presenterar de tre bildvisningsprogrammen närmare. 

3. Jämförelse och utvärdering 

Verksamhetens behov och krav ställs här mot de olika standardsystemens möjligheter 

och begränsningar(Nilsson, 1991). För att utföra detta steg sammanställdes de 

insamlade kraven i ett kravdokument, kapitel 5.1 presenterar detta dokument.Med 

hjälp utav kravdokumentet genomfördes en utvärdering utav de tre 

bildvisningsprogramvaror som ingick i urvalet. Nilsson(1991) påpekar att det är av 

stor betydelse att man har en väl genomarbetad kravdokumentation som 

utgångspunkt för beslutsprocessen. Här identifierades skillnader på vissa krav, det 

var dessa skillnader som kom att bli avgörande för det slutliga beslutet. Se kapitel 5.2 

för denna utvärdering 

4. Beslut 

Bortsållning och slutgiltigt val(Nilsson, 1991). I detta steg motiveras och presenteras 

det bildvisningsprogram som är mest lämpat att implementeras i ett webbaserat 

system, se kapitel 5.3. 

Figur 3nedan beskriver studiens arbetsmoment vid val av bildvisningsprogram och är 

inspirerad av Nilssons(1991) modell ”Arbetsmoment vid val”. 
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Figur 3- Vidareutveckling av Nilsson(1991) modell ”Arbetsmoment vid val” 

2.6 Forskningsetik 

När ett uppsatsarbete skall genomföras som involverar människor är det av stor vikt 

att den genomförs under etiskt acceptabla former. Därför finns det vid Högskolan 

Dalarna en nämnd för forskningsetik som skall kontrollera att uppsatser, på olika 

nivåer, sker enligt grundläggande forskningsetiska principer och krav. Dessa 

principer och krav sammanfattas under ett antal punkter som bör has i åtanke av 

studenten innan, under och efter uppsatsarbetet genomförts (Forskningsetiska 

nämnden Högskolan Dalarna, 2013). 

I vår studie har intervjuer genomförts och frågeformulär skickats ut. Vi har 

tydliggjort studiens syfte och medverkan till intervjuer och frågeformulär har varit 

frivilligt. Medverkande i intervjuer i studien har godkänt att dessa benämns med 

namn i rapporten samt företagsinformationen som framkommer i rapporten. 

Frågeformulären har varit anonyma med möjlighetför respondenten att ange sin 
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mailadress så att återkoppling kunde ske om några följdfrågor till respondenten 

uppstod vid dataanalys.   
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3 Teoretisk referensram 

Kapitlet innefattar teoretiska beskrivningar av centrala begrepp inom studiens 

område. Här beskrivs begrepp som open source, licensmodeller, bildkomprimering 

och filformat då dessa områden innefattas av de insamlade kraven och kommer 

därför innafattas i utvärderingen.  

3.1 Patologi och telepatologi 

Enligt Cooper et al(2012) kan patologidefinieras som utövandet för att diagnostisera 

sjukdomar och är en central del inom medicinen. Vid patologi granskas och 

diagnostiseras makroskopiska eller mikroskopiska snittprov av vävnader, 

traditionellt sett med hjälp av ett ljusmikroskop (Cooper et al, 2012). Trots den 

framgångsrika och utbredda användningen av digitala bilder och datoriserade 

processer inom det medicinska området, exempelvis inom radiologi, har utvecklingen 

inom patologin inte haft samma tempo. Dock har framsteg gjorts inom de senaste 

åren inom patologin gällande bland annat framställning av digitala bilder, så kallade 

WholeSlide Images(WSI), med hjälp av så kallade glasscannrar. Detta har lett till en 

övergång mot en mer digitaliserad patologi. Då glasscannrar blivit mer prisvärda och 

prestandan ökat med åren ökar användning av dessa inom patologin(Cooper et al, 

2012). Ibland förekommer det komplicerade fall inom patologin där en patolog med 

expertis inom ett speciellt område kan behöva konsulteras på distans. Detta medför 

att det fysiska vävnadsprovet eller WSI:er kan behöva delas mellan patologer på 

distans(Cooper et al, 2012). 

Enligt Pantanowitz et al(2014) introducerades telepatologi år 1986 av Weinstein som 

ett begrepp inom den vetenskapliga litteraturen. Med telepatologi menas att 

makroskopiska eller mikroskopiska bilder överförs digitalt via 

telekommunikationslänkar. Med makroskopiska menas det som är synligt för blotta 

ögat och mikroskopiskt är det som endast kan ses med hjälp av stark förstoring. En 

mängd olika termer har under åren använts för att referera till begreppet, såsom 

digital mikroskopi, telekonsultation, telemikroskopi, video mikroskopi, virtuell 

mikroskopi, WholeSlideImaging(WSI) med mera. Telepatologin underlättar bland 

annat då experter skall konsulteras på distans eller vid kvalitetsgranskning, 

utbildning, själv-studier och forskning. Teknologins framsteg och internets stora 

utbredning möjliggör tillämpning för telepatologi alltmer runtom i världen 

(Pantanowitz et al, 2014). 

3.2 Arbetsflöde inom patologi 

För närvarande finns cirka 30 stycken patologilaboratorieri Sverigesom tillsammans 

hanterar drygt en halv miljon vävnadsprover årligen.De vävnadsprov som inkommer 

till patologiavdelningarna är oftast i en behållare med formalinlösning för att 

förhindra att vävnaden bryts ner. Remiss (om den inte är elektronisk) samt 
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provbehållare ankomstregistreras i laboratoriedatasystemet (LIS) och streckkoder 

skrivs ut och appliceras på dessa. Sedan tas provet om hand av antingen en läkare 

eller Biomedicinsk analytiker(BMA) som skär ut representativa bitar från 

vävnadsprovet. I samband med hanteringen av vävnadsproverna förs anteckningar 

eller diktering samt skisser på papper som beskriver storlek, utseende och andra 

karakteriska för det enskilda provet. Denna dokumentation scannas sedan in i 

laboratoriets datasystem som ett separat dokument. BMA låter sedan de utskurna 

bitarna gå igenom en dehydreringsprocess via ett instrument, för att vatten ska dras 

ur vävnaden. Sedan bäddar BMA in vävnaden i paraffin, till en så kallad kloss. 

Klossen gör det sedan möjligt att snitta tunna skivor(snitt) av vävnaden(ca en 4 

tusendels millimeter tjocka). BMA placerar sedan snitten på objektglas och paraffinet 

avlägsnas. Objektglasen kan sedan färgas av BMA för att lyfta fram olika detaljer i 

vävnadsprovet. Slutligen appliceras täckglas på objektglasen för att skydda 

vävnadsprovet. BMA genomför en kvalitetskontroll av glasproven och om de blir 

underkända måste nya bitar skäras ut ur vävnadsprovet.  De godkända glasproven 

sorterar sedan BMA och lägger dessa på brickor tillsammans med den tillhörande 

remissen för diagnos. Om patologiavledningen tillämpar digital diagnos scannar 

BMA in glasproven med en glas scanner och bildfilen som då skapas lagras. Sedan 

görs en kvalitetskontroll av bildfilen av BMA för att se om den är godkänd för 

diagnos. Om den blir underkänd scannas glasprovet om annars kan 

läkaren(patologen) öppna bilden av det inscannade vävnadsprovet med ett 

bildvisningsprogram för diagnos. Diagnosticeringen genomförs traditionellt sett med 

ljusmikroskop, men vid digital patologi görs det med ett bildvisningsprogram på 

dataskärm och eventuellt i samband med ljusmikroskop. Patologen dikterar eller 

antecknar sitt utlåtande från diagnosticeringen. Om Patologen inte kan göra en 

definitiv diagnos på grund av exempelvis otillräckliga färgningar eller vävnadsprov, 

kan det krävas efterbeställning av nya snittprov från vävnaden eller andra färgningar 

för specialanalys. Glasprovet arkiveras av BMA efter genomförd diagnosticering. 

Utlåtandet registreras av sekreteraren och signeras sedan slutligen av patologen. 

Undersökningen blir godkänd i och med signeringen(Thorstensson, Molin, & 

Lundström, 2014; CIMV, 2014). Figur 4 nedan beskriver detta flöde.  
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Figur 4 - Utvecklat flödesdiagram över det patologiska arbetsflödet enligt (Thorstensson, Molin, & Lundström, 

2014; CIMV, 2014) beskrivningar. 
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3.3Standardsystem 

Ända sedan 1970-talet så har det funnits standardsystem på den svenska marknaden. 

Standardsystem är en i stort sett färdig programvara, en paketerad systemlösning, 

som utnyttjas alltmer i stora och små företag. De utgör ett redan existerande 

informationssystem som måste ha utnyttjas tidigare på annat håll (Brandt, Carlsson, 

& Nilsson, 1998).Pettersson(2013) anser att ett system som är open source kan 

betraktas som ett standardsystem eftersom även det handlar om att utnyttja ett redan 

existerande system. En av anledningarna till att standardsystem blivit populära är för 

att företag vill effektivisera sina verksamheter och då lämpar sig ofta ett 

standardsystem bättre än att man utvecklar ett eget system utifrån grunden, vilket 

kan ta tid. En fördel som standardsystemen har gentemot egenutvecklade system är 

att de är väl beprövade och att det finns skalfördelar i och med att ett stort antal 

användare använder sig av samma system. Man kan på olika sätt anskaffa 

standardsystem, till exempel genom att köpa, låna, hyra, få som gåva eller via utbyte 

av programvara företag emellan (Brandt, Carlsson, & Nilsson, 1998).   

Standardsystemen kan i stort sett tas i bruk direkt i företagets verksamhet. Vanligtvis 

så behövs dock systemet anpassas efter den verksamhet det används inom och även 

verksamheten själv kan komma att behöva anpassas utefter standardsystemet, detta 

för att få en så fungerande systemlösning som möjligt. Standardsystem kan vara 

uppbyggda på olika vis, som små standardmoduler eller som större integrerade 

system. De mindre små standardmodulerna kan ses som små pusselbitar som kan 

kombineras ihop på valfritt sätt (Brandt, Karlsson & Nilsson, 1996).  

Förutsättningen för att ett standardsystem implementeras med ett lyckat resultat 

beror på hur väl man identifierar och hanterar skillnader mellan verksamhetens 

behov och standardsystemets kapacitet och förmåga att uppfylla dessa behov 

(Nilsson, 1991).  

Fallgropar med standardsystem 

Anskaffning av ett standardsystem innebär inte alltid att det ger ett fullkomligt stöd 

till verksamheten. Möjligheter och fördelar som utlovas kan istället leda till fallgropar 

och risker vid tillämpning. En av dessa fallgropar är att man gör ett förhastat beslut 

och väljer ett system utan att analysera verksamhetens behov tillräckligt innan beslut 

fattas. Detta leder till en överhängande risk att systemet är överambitiöst eller 

undermåligt i förhållande till de förutsättningar som verksamheten har. Bristfälliga 

krav ligger ofta till grund vid ett förhastat beslut (Nilsson, 1991). 

En annan fallgrop är att systemet inte kan implementeras fullt ut i verksamheten. 

Lösningen blir en anpassning i standardsystemet eller i verksamheten. Det leder i sin 

tur till höga anpassningskostnader som kan överstiga inköpskostnaden för systemet. 

Då finns även en risk att systemet överanpassas om förändring av det sker i för stor 

omfattning, vilket kan leda till att underhåll och versionsbyten försvåras för 

leverantören(Nilsson, 1991).     
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Nilsson(1991) beskriver även leverantörsberoendet som en tredje fallgrop. Den 

uppstår när all kompetens kring systemets interna uppbyggnad finns hos 

leverantören som utvecklat standardsystemet. Det leder till ett beroende som kund 

gentemot leverantören kring service och support av systemet. Om leverantören 

upphör att verka kan det bli svårt att ersätta denna.    

3.4 Bildvisningsprogram, open source och licensmodeller 

Detta kapitel innefattar en generell beskrivning över bildvisningsprogrammets 

egenskaper och begränsningar. Här beskrivs ävenopen source och olika typer av 

licensmodeller som ofta är kopplade till programvaror generellt. 

3.4.1 Bildvisningsprogram 

Enligt Rojo et al (2006)är virtuell mikroskopi ett generellt begrepp som innefattar 

hela processen i att digitalisera ett vävnadsprov genom inscanning med en 

glasscanner, lagra den bildfilen som scannern skapat samt att presentera det med ett 

bildvisningsprogram. Glasscannern avgör bildfilens kvalitet i form av 

inzoomningsnivå(upp till 40 gångers förstoring) samt bildfilformatet som bildfilen 

lagras med, bildfilformaten beskrivs i kapitel 3.4.2 nedan. Kvaliten på bildfilen avgör 

vilken zoomnivå som bildvisningsprogrammet maximalt kan visa. Enligt Lauro et al 

(2013) ingår bildvisningsprogram vid införskaffande av en glasskanner. Kindberg 

(2014)påvisar dock att glasscannertillverkarna är specialister på hårdvaran det vill 

säga glasscanners och lägger oftast inte lika stort fokus på att utveckla mjukvara i 

detta fall bildvisningprogrammet. De olika scannerleverantörerna har även egna 

bildfilformat. Rojo et al (2006) beskriver att bildvisningsprogrammet ska ha liknande 

funktionalitet som ett mikroskop vilket är följande funktioner: 

X- och Y-axel förflyttning(panorering) 

En av de största utmaningarna för ett bildvisningsprogram är att snabbt uppdatera 

bilden vid panorering i x- eller y-led. Orsaken till detta beror på den stora datamängd 

som måste förflyttas genom olika hårdvaruenheter eller genom nätverksanslutningar. 

Denna fördröjning i bilden upplevs som irriterande av patologer som har en vana av 

att granska vävnadsprov i mikroskop och endast ögats förflyttning som begränsning 

vid diagnos av en vy. Bildvisningsprogram har därför ofta en lösning som partionerar 

ner stora bildfiler i mindre delar beroende på inzoomning och lagrar dessa i ett 

buffertutrymme lokalt på datorn(Lauro et al, 2013). 

Zoom 

Möjlighet att zooma med ett skjutreglage eller genom förvalda knappar för 

zoomnivå(Lauro et al, 2013). 

Övriga funktioner som finnas i olikabildvisningsprogram är enligt Lauro et al(2013): 
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Historik  

Historik över vilka områden inom bilden som är visat tydliggörs i en historikvy. 

Digitala bokmärken  

Annoteringar i text eller markering i form av pil, ruta eller cirkel kan göras på bilden. 

Dessa lagras som ett bokmärke och genom musklick på dessa zoomas området in. I 

vissa bildvisningsprogram lagras även vilken användare som skapat bokmärkena. 

Automatisk bildanalys 

Kvantitativa analyser över intressanta områden kan utföras automatiskt för att göra 

en procentuell beräkning av förändrade celler. 

3.4.2 Digital bildkomprimering och filformat 

Bildkomprimering är en metod som används för att reducera filstorlek. På detta sätt 

kan filstorleken reduceras vilket leder till att fler filer får plats att lagras. Det finns två 

typer av bildkomprimering, “lossless” och “lossy”. Där “lossless” komprimering 

betyder att filstorleken kan reduceras utan att data går förlorad, vilket betyder att 

orginaldata kan bli återställt vid behov. Vid denna komprimering ersätts identiska 

upprepade värden med ett värde, vilket tillåter att filkomprimering sker utan 

dataförlust. Vid “lossy” komprimering elimineras data permanent vilket kan resultera 

i en stor reducering av filstorleken. Målet är att eliminera överflödig data från 

bildfilen utan att påverka bildkvaliten, men en stor minskning av filstorleken kan leda 

till att bildkvaliteten försämras. Idag finns det ett stort antal bildfilformat som 

används för att komprimera bildfiler, exempelvis JPEG, PNG, TIFF, GIF och JPEG 

2000. Där JPEG är det enda filformatet som är av typen “lossy” medan de andra 

bildformaten är av typen “lossless” bildkomprimering (Graham, Perriss, & 

Scarsbrook, 2005). 

3.4.3Open source 

Wayner(2000) beskriver att uppkomsten till open sourcekan spåras tillbaka till 

universitet och högskolor under 60- och 70-talet. Universitet och högskolor stod 

under den här tiden för en stor del av utvecklingen av programvara. Dessa program 

var oftast redskap för forskning eller resultat av forskning, vilket resulterade i att 

programen visades upp för forskare och andra intresserade. På detta vis kunde denna 

kunskap spridas vidare och koden kunde sedan förändras och utvecklas vidare. 

Marknaden för datorer var då även ytterst begränsad till mestadels forskare vilket 

medförde att hårdvarutillverkarna bifogade programkod för att dess maskiner skulle 

kunna användas.  

Under 80-talet när PC:n gjorde entré på marknaden så förändrades synen på 

programvara. Företag började ta betalt för programvara som tidigare varit gratis. Det 

blev mer och mer sällsynt att programkoden bifogades med hårdvara vilket innebar 

att det var svårt för kunden att förändra eller utveckla programmen. En av 
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anledningarna till detta var att kunderna inte längre endast var forskare utan även 

privata hemanvändare och företag. Här började företagen gå över till sluten källkod 

som i sin tur genererade intäkter (Wayner, 2000).  

Open source definieras som programvara vars källkod är öppen och tillgänglig att 

använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera. Detta leder till att utvecklare kan 

återanvända kod som de inte utvecklat själva och behöver inte betala licensavgifter 

till kodens ägare för denna användning. I gengäld får den ursprunglige utvecklaren, 

kodens ägare, dessa modifikationer som sedan i sin tur kan användas i den officiella 

versionen av programvaran (Wikipedia, 2015).  

3.4.4 Licensmodeller 

En licensmodell specificerar förhållandet mellan den eller de som skapat 

programvaran och användaren. Licensmodellen bestämmer bland annat hur 

programvaran får spridas och ändras(OpenSourceIntitiative, u.å.). Open source 

Initiative(OSI) är en organisation som arbetar med bland annat licensfrågor kring 

open source. Idag finns det ett 70 tal licensmodeller som OSI har godkänt.  

De vanligastförekommandelicensmodellerna bland open source ärGNU General 

Public License(GPL), GNU Library or ”Lesser” General Public License(LGPL), 

Apache License 2.0, BSD 3-Clause ”New” or “Revised” license, BSD 2-Clause 

“Simplified” or “FreeBSD” license, MIT license, Mozilla Public License 2.0, Common 

Development and Distribution LicenseochEclipse Public 

Licens(OpenSourceIntitiative, u.å.). 

Nedan presenteras tre licensmodeller som kommer beröras i studien.  

3.4.4.1 GNU General Public Licence, version 3(GPL-3.0) 

GNU Public Licence är den mest förekommande licensmodellen för open source 

programvara och används bland annat av Linux. För att sammanfatta GPL-3.0 så 

tillåter den att man får använda, distribuera samt ändra programvaran som 

licensmodellen omfattas av. Vid ändring av programvaran måste även den “nya” 

programvaran omfattas av GPL-3.0 (Open Sorce Initiative, u.å.). 

3.4.4.2 GNU Lesser General Public Licence 2.1 

Denna licensmodell liknar till stor del licensmodellen GNU General Public Licence. 

Dock är denna modell mer anpassad för utveckling utav mjukvarubibliotek. Då 

ändringar görs i koden, som går under GNU Lesser General Public Licence 2.1, 

behöver inte den kod som denna implementeras med gå under någon General Public 

Licence modell (Open Sorce Initiative, u.å.).  

3.4.4.3 BSD 3-Clause (BSD New) 

Enligt Open Source Initiative(u.å.)är BSD New en licensmodell som tillåter 

användning, distribution samt ändring av programvaran om villkoren uppfylls. 

Villkoren är: 
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 Distribution av källkod måste innehålla ovanstående beskrivning om 

upphovsrätt, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul som 

beskrivs nedan. 

 Distribuering i binär form måste återge ovanstående copyright, den här listan 

med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller 

annat material som medföljer distributionen. 

 Varken namnet på upphovsrättsinnehavaren eller namnen på dess 

medarbetare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter som 

härrör från denna programvara utan särskilt skriftligt tillstånd. 

Friskrivningsklausul: 

Dennaprogramvaratillhandahålls av upphovsrättsinnehavarna och 

medverkande ”medverkandes namn”och alla explicita eller implicita garantier, 

inklusive, men inte begränsat till, garanter för säljbarhet och lämplighet för ett visst 

ändamål.Upphovsrättsinnehavaren och medverkande hålls under inga 

omständigheter ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, typiska 

eller följdskador (inklusive, men inte begränsat till, anskaffning av ersättningsvaror 

eller tjänster, förlust av användning, data eller vinster; eller avbrott i verksamheten) 

oavsett orsak formulering av ansvar, vare sig i kontrakt, strikt ansvar eller kränkning 

(inklusive vårdslöshet eller annat) som uppstår på något sätt genom användning av 

denna programvara, även om risken för sådan skada. 
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4 Empirisk referensram 

Detta kapitel beskriverCGM:s system Doctors Diagnostics Module(DDM) samt krav 

som samlats in från CGM, patologer och de generalla krav somidentifierats via 

litteraturstudier. Här presenteras även insamladebildvisningsprogram,  de 

program som ingår i urvalet beskrivs närmare.   

4.1Doctors Diagnostics Module (DDM) 

Enligt F. Papadia, se Bilaga 4, är DDM ett webbaserat system som för närvarande är 

under utveckling utav CGM. System är en webbaserad vidareutveckling utav systemet 

CGM Analytix. Målgruppen för DDM är patologer och syftet är att systemet ska 

innehålla all tillgänglig information och funktionalitet som en patolog behöver för att 

ställa en diagnos och systemet skall följa patologens arbetsflöde. För att möjliggöra 

detta består DDM av olika moduler som öppnas i ett sekventiellt flöde som följer 

arbetsflödet. CGM ANALYTIX har inte denna uppbyggnad, men har fungerat bra i 

verksamheten fram till att den digitala utvecklingen började integreras inom 

patologin. Den digitala patologin kräver att mer information tillgängliggörs på 

dataskärmen samtidigt. De krav som digitaliseringen av patologin innebär samt att 

möjliggöra fullt verksamhetsstöd har lett till utvecklingen av DDM. För att följa den 

digitala utvecklingen inom patologi så ska DDM även kunna hantera fjärrdiagnostik, 

vilket i sin tur kräver att systemet är webbaserat.     

4.2 Insamlade krav 

I detta delkapitel presenteras de insamlade kraven från CGM, patologer och även 
de generella krav som identifierats via litteraturstudier. Dessa krav har 
sammanställts utefter den datainsamling som gjorts via intervjuer, se Bilaga 3 och 
4 och frågeformulär, se Bilaga 5 och 6.   

4.2.1 Krav från CGM 

Datainsamlingen, som i detta fall utförts via två stycken intervjuer med två olika 
personer på CGM, har lett till ett antal krav avseende bildvisningsprogrammet, Bilaga 
3 och 4 presenterar dessa intervjuer.  

Nedan presenteras de insamlade och kontrollerade kraven från CGM, den 
utslagsgivande faktorn markeras med rött:  

 Kostnadsfri – detta är inte ett måste krav, dock är det en fördel om det är en 

kostnadsfri programvara. 

 Open source – detta är inte ett måste krav, men det är intressant att se om det 

finns bildvisningsprogram som är open source och som kan användas för 

implementering i DDM. 

 Licensmodell för programvara – vilken typ av licensmodell som programvaran 
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har är intressant, då eventuell implementation skall ske i DDM. 

 Webbbaserad utan installation på klient– detta är den utslagsgivande faktorn 

vilken kan ses som ett måste krav.  

 Webbaserad med hjälp av tilläggsprogram (plugin) – om programvaran inte 

uppfyller det utslagsgivande kravet, webbbaserat utan installation på klient, så 

är det önskvärt att programvaran är webbaseradmed hjälp av tilläggsprogram i 

webbläsaren. 

 Full klient – om programvaran varken är installations- eller plugin-fri och 

istället måste installeras på klient så är det ett alternativ som inte är optimalt 

för DDM. 

 Dokumentation – hur pass mycket dokumentation det finns kring 

programvaran för att ta reda på programvarans möjligheter och 

begränsningar. 

 Antal existerande versioner av programvaran – här kan slutsatser dras utifall 

det är en ung oprövad programvara eller om det är en väl beprövad 

programvara.  

 Storlek av leverantör – genom att titta på leverantörens omsättning och antal 

anställda kan storleken och tilliten till leverantören någorlunda bedömas. 

 Support – vilken typ av support finns för programvaran avseende installation, 

utbildning och underhåll.  

4.2.2 Krav från patologer 

Datainsamlingen för att samla in dessa krav har utförts genom ett elektroniskt 
frågeformulär till patologer. Svaren från frågeformuläret har sammanställts till ett 
antal krav avseende bildvisningsprogram. Som tidigare beskrivits i kapitel 2.4 kan 
kraven delas upp i viktiga respektive önskvärda krav. Se Bilaga 5 och 6 för 
frågeformuläret och sammanställning av svaren. Nedan presenteras de insamlade och 
kontrollerade kraven från patologer, de utslagsgivande faktorerna markeras med rött: 

Viktiga krav 

 In- och ut-zoomning– det finns olika zoomnivåer på bildvisningsprogrammen, 

max är 40 gångers zoom. Zoomnivån är beroende av bildens upplösning vilket 

avgörs då vävnadsprovet scannas in.  

 Mätning – patologerna vill kunna mäta storleken på utvalda celler och utvalda 

områdens storlekar i bildfilen.  

 Markering – funktion för att kunna markera utvalda områden i bildfilen.  

 Anotering – funktion för att skriva kommentarer för olika områden i bildfilen.  

 Panorering– funktion för förflyttning i x- och y-led i bilden via muspekaren. 
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 Justera färger och färgintensitet – patologen vill kunna justera skärpa och 

färgintensitet i bildfilen. 

Önskvärda krav 

 Djupfokusering – patologen vill kunna se olika nivåer av djup i WSI:en som 

diagnostiseras. 

 Virtuell överlagring –Funktion för att visa två olikfärgade WSI:er samtidigt.  

 Cellberäkning – det finns önskemål om att programvaran har en funktion som 

automatiskt kan beräkna antalet celler av en viss typ på ett visst område i 

bildfilen.  

4.2.3 Generella krav 

Kravet nedan är insamlat via litteraturstudier och det är ett krav som vi författare av 
denna studie anser bör tas i beaktning vid utvärderingen av bildvisningsprogram, då 
det är av stor betydelse för en generell användning av ett bildvisningsprogram. Nedan 
presenteras det generella krav som insamlats under studiens gång: 

 Bildfilformat - vilka filformat klarar programvaran av att hantera exempelvis: 

JPEG, TIFF, PNG, JPEG 2000, BMP och GIF. 

Som nämnts tidigare i kapitel 3.4.2 så bestäms filtypen utav scannern som används 

när vävnadsprovet scannas in. Detta är något som Lauro et al(2013) betonar som en 

stor utmaning. Därförhar även detta krav tagits med i kravdokumentet.  
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4.3 Insamling av ett första urval av bildvisningsprogram 

En första insamling av bildvisningsprogram genomfördes, som tidigare nämnts i 
kapitel 2.5. Tabell 1nedan presenterar de insamlade bildvisningsprogrammen. 

Tabell 1- Egen tabell över insamlade bildvisningsprogram 

Nr Bildvisnings-
programvara 

Tillverkare Referens 

1 ImageJ National Institutes 
of Health (NIH) 

http://imagej.nih.gov/ij/index.html 

2 CASK -  Clinical 
Anatomical Skills 

Paul Gobée at the e-
learning group in the 
Department of 
Anatomy & 
Embryology of 
Leiden University 
Medical Center 

http://www.caskanatomy.info/produc
ts/caskviewer/ 

3 WSI ZoomViewer UPMC Shadyside 
Hospital Foundation 

http://www.pathologyinformatics.co
m/sites/default/files/archives/2014/
Day2/20140514%201120%20-
%20WSI%20Zoom%20Viewer.pdf 

4 ImageScope Aperio http://www.leicabiosystems.com/pat
hology-imaging/aperio-digital-
pathology/ 

5 Webscope Aperio https://medicalsciences.med.unsw.ed
u.au/research/research-
services/histology-microscopy-
unit/services/aperio-image-analysis 

6 Sectra Viewer Sectra http://sectra.se 

7 RXEye RXEye http://www.rxeye.net/ 

8 CellProfiler Broad 
InstituteImagingPlat
form 

http://www.cellprofiler.org/ 

9 The 
VirtualMicroscop
e 

NASA http://virtual.itg.uiuc.edu/ 

10 HALO IndicaLabsInc http://indicalab.com/halo/ 

11 Webmicroscope Fimmic http://www.fimmic.com/products/we
bmicroscope 

12 Image Pro 
Premier 9.1 

Media-Cybernetics http://www.mediacy.com 

13 OpenSlide M. Satayaarayanan 
research group in 
the  Carnegie Mellon 
University, School of 
computer science 

http://openslide.org/ 

http://www.pathologyinformatics.com/sites/default/files/archives/2014/Day2/20140514%201120%20-%20WSI%20Zoom%20Viewer.pdf
http://www.pathologyinformatics.com/sites/default/files/archives/2014/Day2/20140514%201120%20-%20WSI%20Zoom%20Viewer.pdf
http://www.pathologyinformatics.com/sites/default/files/archives/2014/Day2/20140514%201120%20-%20WSI%20Zoom%20Viewer.pdf
http://www.pathologyinformatics.com/sites/default/files/archives/2014/Day2/20140514%201120%20-%20WSI%20Zoom%20Viewer.pdf
https://medicalsciences.med.unsw.edu.au/research/research-services/histology-microscopy-unit/services/aperio-image-analysis
https://medicalsciences.med.unsw.edu.au/research/research-services/histology-microscopy-unit/services/aperio-image-analysis
https://medicalsciences.med.unsw.edu.au/research/research-services/histology-microscopy-unit/services/aperio-image-analysis
https://medicalsciences.med.unsw.edu.au/research/research-services/histology-microscopy-unit/services/aperio-image-analysis
http://sectra.se/
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4.4 Slutgiltigt urval av bildvisningsprogram 

Efter att den första insamlingen utförts, granskades programmen närmare för att 

göra ett urval. Som tidigare beskrivits i kapitel 2.5 uppfyllde alla de 13 programmen 

de två utslagsgivande faktorerna: in- och ut-zoomning samt panorering. Den tredje 

utslagsgivande faktorn, det vill säga att programvaran skall vara webbaserad utan 

installation på klient, bidrog till att 9 programvaror föll bort. I tabell 2 nedan 

presenteras dessa 9 program. 

Tabell över bortvalda program  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 - Tabell över bortvalda bildvisnings program 

De fyra program som uppfyllt de tre utslagsgivande faktorerna var: 

 CASK – Clinical AnatomicalSkills 

 WSI ZoomViewer 

 WebScope 

 OpenSlide 

 

Som tidigare nämnts i kapitel 2.5 visade det sig att det inte fanns så mycket detaljerad 

information kring ett av de fyra programmen - Webscope. Denna brist av information 

kring programmet leder till att den inte kan utvärderas fullt ut och blir därmed 

Nr Bildvisnings-programvara Anledning till bortfall 

1 ImageJ Utslagsgivande faktorerej uppfyllda 
4 ImageScope Utslagsgivande faktorer ej uppfyllda 

6 Sectra Viewer Utslagsgivande faktorer ej uppfyllda 

7 RXEye Utslagsgivande faktorer ej uppfyllda 

8 CellProfiler Utslagsgivande faktorer ej uppfyllda 

9 The VirtualMicroscope Utslagsgivande faktorer ej uppfyllda 

10 HALO Utslagsgivande faktorer ej uppfyllda 

11 Webmicroscope Utslagsgivande faktorer ej uppfylld 

12 Image Pro Premier 9.1 Utslagsgivande faktorer ej uppfyllda 
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bortvald i det slutgiltiga urvalet. Nedan presenteras de program som kommer att ingå 

i det slutgiltiga urvalet:  

 CASK – Clinical AnatomicalSkills 

 WSI ZoomViewer 

 OpenSlide 

Dessa program kommer att ingå i utvärderingen och beskrivs mer detaljerat i kapitel 

4.5 nedan. 

4.5 Bildvisningsprogram för utvärdering 

Detta kapitel beskriver de trebildvisningsprogram som valts ut för att ingå i 

utvärderingen. Här beskrivs även programmet OpenSeadragon då detta är en del 

av lösningen för programmenOpenslide samt WSI ZoomViewer. 

OpenSeadragon 

OpenSeadragon är ett program-bibliotek som är open source och baseras på Ajax-

protokollet DeepZoom som är utvecklat av Microsoft (Haehn et al, 2014). Licensen 

som används för programmet är New BSD License(OpenSeadragon, u.å.), se kapitel 

3.4.4.3 för beskrivning av licensmodeller. Den är utvecklad i GitHub, som är ett 

webbhotell som erbjuder versionshantering i egna systemet Git samt gratis lagring 

för mjukvaruprojekt som utvecklas i open source (GitHub Inc, 

2015).OpenSeadragon(u.å.) har följande exempel på funktioner:  

 Zoomning - egna begräsningar för zoomnivå kan sättas 

 Panorering - bildens storlek är begränsad för panorering och återgår vid 

panorering utanför dess gränser.  

 Navigationsvisning - en mindre översiktsbild visar var man befinner sig i 

huvudbilden.  

 Överlagring - Möjlighet att applicera ett lager ovanpå bilden exempelvis för 

markering. 

 Verktygsfält - knappar för in/ut zoomning, ursprungsnivå(hem) samt 

helskärmsvy. 

 Tangentfunktioner - Förutom musens funktioner med musklick samt 

scrollning för zoom så finns dessa även funktioner även på vissa tangenter på 

tangentbordet.  

4.5.1 OpenSlide 

I detta delkapitel beskrivs OpenSlides bakgrund, tekniska specifikationer, 

licensmodell, funktionalitet, leverantör, support och dokumentation.   
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Bakgrund 

OpenSlide är ett kostnadsfritt open source program-bibliotek, så 

kallatApplicationProgramming Interface(API), som har utvecklats av M. 

Satayanarayanan research group in the Carnegie Mellon University, Schoolof 

computer science och stöds av National InstitutesofHealt and The Clinical and 

Translational Science Institute vid Universitet i Pittsburg USA.OpenSlide kan 

kombineras med OpenSeadragon, se beskrivning av OpenSeadragon ovan, för att få 

en hel webblösning för att visa inscannade vävnadsprov i en webbläsare(Goode, 

Benjamin, Harkes, Jukic, & Satyanarayanan, 2013).API:et är ett back-end API som 

kan användas för att läsa och manipulera digitala bilder, såsom WSI:er, av olika typer 

av filformat (OpenSlide, u.å.). Figur 5 nedan ger en överblick över hur API:et kan 

kopplas mot en datakälla och en server som sedan användaren kommunicerar mot.   

 

 

Figur 5- Modell som beskriver integrationen mellan OpenSeadragon och OpenSlide(Goode, Benjamin, Harkes, 

Jukic, & Satyanarayanan, 2013) 

Tekniska specifikationer 

API:et är skrivet i programspråket C och senaste versionen 3.4.1 släpptes 2015-04-20. 

Detta tyder på att det kontinuerligt sker utveckling inom API:et. Utvecklingen av 

OpenSlideAPI:et sker via GitHub (OpenSlide, u.å.). 

API:et kan ansluta direkt till programvara från scannertillverkarna:Aperio, 

Hamamatsu, Leica, MIRAX, Philips, Sakura, Trestle, Ventana och Generic 

(OpenSlide, u.å.). 

Stödjer bildfilformaten:JPEG, JPEG 2000, PNG, TIF, SVS, VMS, VMU, NDPI, SCN, 

MRXS, TIFF, SVSLIDE och BIF (OpenSlide, u.å.).      

Licensmodell 

Då programvaran är opensource harden licensmodellen: GNU Lesser General Public 

License, version 2.1, se kapitel 3.4.2 samt 3.4.3 för beskrivning av open source och 

licensmodeller (OpenSlide, u.å.).  
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Funktionalitet 

OpenslideAPi:et kan kombineras med OpenSeadragonAPI:et för att presentera en 

digital bild, exempelvis ett inscannat vävnadsprov, i en webbläsare där ett antal 

funktioner kan utföras. Via en webbaserad demo har programmet körts och 

funktionerna som finns tillgängliga i webbläsaren är in- och ut-zoomning och 

möjlighet att visa bilden på fullskärm. I dokumentationen för API:et så beskrivs ett 

antal övriga egenskaper, bland annat funktionen openslide.comment som kan 

användas för att göra noteringar på bilden, dock är denna funktion inte tillgänglig i 

demon (OpenSlide, u.å.). Figur 6 nedan är ett skärmklipp för demon av OpenSlide. 

   

 

Figur 6 - Skärmklipp av OpenSlide (OpenSlide, u.å.) 

Leverantör 

Då detta är en open source programvara finns det ingen leverantör. 

Support 

Då OpenSlide är open source, ges support för API:et via hemsidan: openslide.org, där 

lösningar på problem kan finnas. Har man frågor eller problem som inte besvaras via 

hemsidan rekommenderas kontakt till ett forum där användare och utvecklare kan ge 

hjälpas åt med problem som uppstår. Om en bug upptäcks i programmet hänvisas 

rapportering till så kallade “issuetrackers” för API:et på GitHub(OpenSlide, u.å.). 

Dokumentation 

Dokumentationen kring programmet finns både på hemsidan openslide.org samt att 

det finns en studie som beskriver varför och hur programmet utvecklats (Goode, 

Benjamin, Harkes, Jukic, & Satyanarayanan, 2013).  
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4.5.2 WSI ZoomViewer 

I detta delkapitel beskrivs WSI ZoomViewersbakgrund, tekniska specifikationer, 

licensmodell, funktionalitet, leverantör, support och dokumentation. 

Bakgrund 

WSI ZoomViewer är baserad på OpenSeadragon, se kapitel 4.5.1, och är en 

webbaserad HTML 5 lösning. Detta gör att programmet fungerar i de flesta 

webbläsare samt mobila enheter. Bildvisningsprogrammet är utvecklat av UPMC 

Shadyside Hospital Foundation via GitHub (Tseytlin, Parwani, Cable, &Pantanowitz, 

2014).  

Tekniska specifikationer 

Kan ansluta direkt till programvara från scannertillverkarna Aperio samt 

Hamamatsu.Stödjer bildfilformaten GIF,JPEG, PNG, SVS (Aperio), NDPI 

(Hamamatsu). Oberoende av plattform och webbläsare. 

Licensmodell 

WSI ZoomViewer är open source med GNU General Public License Version 3 som 

licensmodell, se kapitel 3.4.2 samt 3.4.3 för beskrivning av open source samt 

licensmodeller (Tseytlin, Prawani, Cable, &Pantanowitz, 2014).  

Funktionalitet 

Programmet bygger på HTML5 teknologi och fungerar därför i de flesta webbläsare 

och även på de flesta plattformar.Via en webbaserad demo har programmet körts, 

dethar en verktygsmeny med knappar för zoomfunktion(vilket även kan utföras med 

musens knappar och scroll), återställningsknapp för zoomnivå till ursprungsläge, 

helskärmsläge samt en knapp för att ta skärmklipp och ladda upp på central filserver. 

Uppe till höger i vyn visas en översiktsvy var i bilden man zoomat in, se skärmklipp 

av programmet nedan i figur 7.    
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Figur 7- Skärmklipp av WSI ZoomViewer(Tseytlin, Parwani, Cable, & Pantanowitz, 2014) 

Leverantör 

Då detta är en open source programvara finns det ingen leverantör. 

Support 

Eftersom det är en open source programvara så är support nästintill obefintligt. 

Möjligheten finns dock att rapportera in buggar och kontakta utvecklaren 

viaGitHub.   

Dokumentation 

Det saknas dokumentation som ger en detaljerad beskrivning över programmet. 

Däremot är källkoden tillgänglig genom GitHub och Tseytlin, Parwani, Cable, 

&Pantanowitz(2014) beskriver programmets allmänna funktioner samt dess 

bakgrund.   

4.5.3 CASK Virtual Microscopy Viewer 

I detta delkapitel beskrivs CASK VirtualMicroscopy Viewersbakgrund, tekniska 

specifikationer, licensmodell, funktionalitet, leverantör, support och dokumentation. 

Bakgrund 

CASK VirtualMicroscopy Viewer är ett webbaserat open source program som 

utvecklats av Paul Gobée på CASK e-learninggroup vid Leiden University Medical 

Center, Holland. Syftet med CASK VirtualMicroscopy Viewer, hädanefter benämnd 

som CASK, är att möjliggöra digital mikroskopi utan installation på klient. CASK kan 

köras direkt i webb-läsaren utan installation men kan även köras lokalt på en dator 

eller från en USB-enhet. WSI:er som ska analyseras med hjälp av CASK kan antingen 

vara tillgängliga online eller lokalt (CASK , u.å.).     
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Tekniska specifikationer 

CASK är baserat på HTML5 och kräver ingen plugin. Fungerar i Windows, IE 7-10, 

Firefox, Chrome, Mac, Safari och även på så kallade läsplattor för Android och iPad. 

CASK hanterar det egna filformatet zoomify, vilket innebär att alla WSI:er som  

analyseras i CASK måste konverteras om till zommify formatet. Senaste versionen 

som används är 2.1.747 (CASK , u.å.).  

Licensmodell 

De krav som ställs för att använda CASK är:   

 Där CASK används skall det tydligt framgå och ges ordentligt med beröm för 

programvaran. 

 Om programmet används i omodifierat tillstånd skall CASK loggan och dess 

inkluderade länkar lämnas intakta. 

 Om programmet modifieras får ej CASK loggan användas utan godkännande 

från CASK e-learninggroup och den modifierade källkoden måste vara 

tillgänglig för alla.   

 Får användas för icke-kommersiellt bruk 

(CASK , u.å.) 

   

Funktionalitet 

Funktionerna som finns inbyggda i CASK är knappar för in- och utzoomning, in-

zoomningen kan även ske genom att dubbelklicka vänstra knappen på muspekaren. 

CASK har även en funktion för att göra annoteringar i WSI:n. En mätskala 

presenteras uppe till vänster i bilden och med hjälp av denna kan avstånd mellan 

olika delar i bilden analyseras (CASK , u.å.). Figur 8 nedan är ett skärmklipp på 

programvaran.  
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Figur8 - Skärmklippav CASK Virtual Microscopy Viewer (CASK , u.å.) 

Leverantör 

Då detta är en open source programvara finns det ingen leverantör. 

Support 

Då denna programvara är open source så finns ingen dedikerad support. 

Informationen som finns tillgänglig bland materialet som granskas för programvaran 

är en e-post adress till utvecklaren av programmet (CASK , u.å.).  

Dokumentation 

Bra dokumentation. Det finns manualer att följa för att konvertera om en WSI till 

zoomify format, hur man installerar CASK lokalt eller hur man installerar den på en 

server för att användas via webben och användarmanual finns även som beskriver 

hur programmet skall användas och dess funktioner (CASK , u.å.).  
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5 Analys 

Detta kapitel presenterar ett kravdokument som sammanställt utefter 
kravinsamlingen som tidigare genomförts. Kapitlet innefattar ävenen utvärdering 
av de insamladebildvisningsprogram med hjälp utav kravdokumentet. Här 
återfinns även en analys av den utförda utvärderingen. 

5.1 Kravdokument med sammanställda krav 

Nedan är en sammanställning av de tidigare insamlade kraven. De utslagsgivande 

faktorerna markeras med röd text för att urskilja dem från de andra kraven. 

Kravdokument 

 

Krav Id Krav CGM 

K1 Kostnadsfritt bildvisningsprogram 

K2 Open source 

K3 Typ av licensmodell 

K4 Webbbaserad utan installation på klient 

K5 Webbaserad med hjälp av Plug-in  

K6 Full installation på klient 

K7 Dokumentation 

K8 Antal versioner  

K9 Ålder på programmet 

K10 Storlek på leverantör 

K11 Support 

 Krav patologer 

K12 In- och ut-zoomning 

K13 Mätning 

K14 Markering 

K15 Annotering 

K16 Panorering 

K17 Justera färger/färgintensitet 

K18 Djupfokusering 
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K19 Cellberäkning 

K20 Virtuell överlagring 

 Generellt krav 

K21 Bildfilformat 

Tabell 3 - Kravdokument som beskriver alla väsentliga krav 

5.2 Utvärdering av bildvisningsprogram 

I Tabell 4 nedan jämförs väsentliga krav mot bildvisningsprogrammens 
begränsningar och möjligheter. 

Utvärderingstabell 

 Bildvisningsprogram 

Id Krav CGM OpenSlide WSI 

ZoomViewer 

CASK 

K1 Kostnadsfri programvara 
 

JA JA JA 

K2 Open source JA JA JA 

K3 Typ av licensmodell GNU Lesser 

General Public 

License, version 

2.1 

GNU General 

Public License 

Version 3 

Egenmodell 

K4 Webbaserad 

programvara utan installation på 
klient 

JA JA JA 

K5 Webbaserad med hjälp av Plug-
in  

NEJ NEJ NEJ 

K6 Full installation på klient NEJ NEJ NEJ 

K7 Dokumentation JA JA JA 

K8 Antal versioner  Okänt Okänt Okänt 

K9 Ålder på programvara Okänt Okänt Okänt 
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K10 Storlek på leverantör - - - 

K11 Support Kontakt via 

GitHub 

Kontakt via GitHub Via e-post till 

utvecklare 

 Krav patologer    

K12 In- och ut-zoomning JA JA JA 

K13 Mätning NEJ NEJ Delvis 

K14 Markering NEJ NEJ NEJ 

K15 Annotering JA NEJ JA 

K16 Panorering JA JA JA 

K17 Justera färger/färgintensitet NEJ NEJ NEJ 

K18 Djupfokusering NEJ NEJ NEJ 

K19 Cellberäkning NEJ NEJ NEJ 

K20 Virtuell överlagring NEJ NEJ NEJ 

 Generellt krav    

K21 Bildfilformat JPEG, JPEG 

2000, PNG, TIF, 

SVS, VMS, 

VMU, NDPI, 

SCN, MRXS, 

TIFF, SVSLIDE 

& BIF 

GIF,JPEG, PNG, 

SVS& NDPI  

Zoomify (Eget 

format)   

Tabell 4- Utvärderingstabell över insamlade krav och bildvisningsprogram 

5.2.1 Analys av utvärderingstabell 

Efter analys av ovanstående tabell framgick att det inte gick att besvara alla krav. Då 

alla de tre programvarorna är av typen open source kunde inte K10 och K11 besvaras. 

K8 och K9 framgick inte heller via de dokumentstudier som utförts för de tre olika 

programmen.Det fanns dock krav där bildvisningsprogrammen från urvalet skiljde 

sig åt, dessa är:  
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 K3 Licensmodell -Alla bildvisningsprogram har olika licensmodeller. Det 

som skiljer sig mellan dessa är att OpenSlides licensmodell tillåter att deras 

API implementeras i kod som inte går under någon GPL licensmodell. Detta 

ger en större frihet än licensmodellen som WSI Zoomviewer går under, där 

koden som implementeras med WSI Zoomviewern måste innefattas i 

licensmodellen GPL-3.0. Bildvisningsprogrammet CASK hade fyra punkter 

som kunde ses som en licensmodell och som måste uppfyllas vid användning 

utav programmet. Den punkt som urskilde detta bildvisningsprogram från de 

två övriga i urvalet var att detta program endast får användas för icke-

kommersiellt bruk.  

 K11 Support - OpenSlide och WSI ZoomViewer har möjligt till kontakt med 

utvecklarna genom GitHub medan CASK uppger en mailadress dit man kan 

vända sig vid frågor angående programmet. Här kan det ses som en fördel att 

ha ”supporten” via GitHub då det kan finnas möjlighet att flera utvecklare blir 

involverade i supporten än om det endast finns en personlig mailadress som 

kontaktväg. 

 K13 Mätning- CASK har en mätskala som visar skalan på inzoomningen och 

som kan användas för viss mätning i bildfilen, dock kan funktionen inte ses 

som optimal då mätskalan inte går flytta i bilden. Denna funktion är till hjälp 

för patologer som vanligtvis använder ett mätverktyg för att exempelvis mäta 

enskilda celler. De andra två programmen erbjuder ingen mätning. 

 K15 Annotering- WSI ZoomViewer uppfyller inte detta krav. OpenSlide har 

enligt produktspecifikation en funktion för annotering, denna är dock inte 

tillgänglig i demoversionen. CASK har annoteringsfunktion. 

 K21 Bildfilformat- Här skiljer det sig åt mellan de 

olikabildvisningsprogrammen. Den som har störst bredd av hanterbara 

bildfilformat är OpenSlide, som kan visa JPEG, JPEG 2000, PNG, TIF, SVS, 

VMS, VMU, NDPI, SCN, MRXS, TIFF, SVSLIDE & BIF. WSI ZoomViewer är 

lite mer begränsad till GIF,JPEG,SVS samt NDPI. CASK kan enbart öppna sitt 

egna format Zoomify, här krävs konvertering manuellt för att konvertera olika 

bildfilformat till Zoomify formatet. Dock finns det en manual som beskriver 

hur denna konvertering skall utföras. 

5.2.2 Analys av bildvisningsprogrammens övriga egenskaper 

Genom att dokumentstudier utförts av de tre bildvisningsprogrammen som ingår i 

urvalet, har ett antal egenskaper som inte ingår som krav i utvärderingen 

uppmärksammats. Dessa egenskaper analyseras i detta delkapitel. 

API:etOpenSlide har funktionalitet för att koppla upp sig mot ett stort antal olika 

programvaror från olika scannertillverkare, vilket kan ses som en stor fördel 

gentemot WSI Zoomviewer och CASK. Dock kan WSI Zoomviewer koppla upp sig 
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mot Aperio samt Hamamatsus programvaror. Dessa två har framkommit som de 

vanligast förekommande scannermärkena enligt dataanalysen av frågeformuläret, se 

Bilaga 6. 

WSI Zoomviewer och CASK har funktionalitet inbyggd för navigationsvisning som 

gör att användaren avbildvisningsprogrammet kan se varti bilden man befinner sig 

vid zoomning. Denna funktionalitet saknas i OpenSlideAPI:et, dock finns 

funktionaliteten för detta i OpenseaDragonAPI:et som kan kombineras tillsammans 

med OpenSlide. Detta leder till att om funktionalitet för navigationsvisning utvecklas 

i OpenSlideAPI:et går det att tillhandahålla denna funktionalitet för användaren. 

API:etOpenSeadragon har funktionalitet för överlagring, vilket var ett önskvärt krav 

från patologernas sida. Genom att utveckla en sådan funktionalitet i OpenSlideAPI:et 

skulle denna funktionalitet kunna tillhandahållas för användaren. 

5.3 Resultat av utvärdering 

Resultatet av vår utvärdering som utförts ovanpåvisar att ingen av 

bildvisningsprogrammen uppfyller samtliga krav. Dock så uppfyller alla detre 

programmen deutslagsgivade faktorerna. Kraven där bildvisningsprogrammen skilde 

sig åt var: K3, K11, K13, K15 samt K21 som beskrivs ovan i delkapitel 5.2.1. De skiljer 

sig även åt avseende dess övriga egenskaper som beskrivs ovan i delkapitel 5.2.2.  

Vi anser att OpenSlide är mest lämpad utav de tre utvärderade 

bildvisningsprogrammen att implementeras i ett webbaserat system. Detta baseras på 

att OpenSlide har: 

 En licensmodell som ger en större frihet i förhållande till WSI ZoomViewers 

licensmodell. OpenSlide får även användas i kommersiellt syfte till skillnad 

från CASK där dess egendefinierade licensmodell begränsar programmet till 

endast icke-kommersiellt syfte.  

 Funktionalitet för att ansluta till ett större antal scannertillverkares 

programvara än vad WSI ZoomViewer erbjuder. 

 Stöd för ett större antal bildfilformat än de övriga två programmen. 

 Möjlighet att byggas ut med fler funktionaliteter och kombineras med 

OpenSeadragonAPI:et där det redan finns färdig funktionalitet 

såsomöverlagring.   
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6 Resultat och diskussion 

Detta kapitel omfattar studiens resultat samt diskussion kringresultaten. 

6.1 Resultat 

Den första frågeställningen i problemformuleringen var: 

 Vilka krav är väsentliga och bör ingå i en utvärdering för bildvisningsprogram 

avsedda för diagnostik inom telepatologi? 

För att kunna besvara frågan har krav samlats in från samarbetspartnern CGM, 

patologer samt genom litteraturstudier. Dessa krav har sedan analyserats samt 

validerats för att slutligen sammanställas i ett kravdokument, se kapitel 5.1 för detta 

dokument. Kravdokumentet innehåller de väsentliga kraven som framkommit i 

studien och besvarar därmed ovanstående fråga. 

Den andra frågeställningen i problemformulering var: 

 Vilket bildvisningsprogramär mest lämpatatt implementeras i ett webbaserat 

system baserat på dessa väsentliga krav? 

Utvärderingen som utfördes, se kapitel 5.1, påvisar att OpenSlide är mest lämpad att 
implementeras i ett webbaserat system.    

6.2 Diskussion 

I nedanstående delkapitel presentereras en diskussion kring studiens resultat. 

6.2.1 Diskussion kring studiens insamlade väsentliga krav 

Genom att frågeformuläret skickades ut via en mellanhand, Svensk förening för 

patologi, och inte direkt till respondenterna så medför detta att det är svårt att 

uppskatta bortfall. Dock har denna förening cirka 250 stycken medlemmar vilket gör 

att man kan ana ett visst bortfall då antalet respondenter var 32 stycken. En 

anledning till bortfall kan vara att patologer är en väldigt upptagen yrkesgrupp och 

därför inte haft tid att svara på frågeformuläret innan deadline. Deadline som sattes 

för frågeformuläret var en vecka, anledningen för dennavar dels för att studien är 

tidsbegränsad, men även för att insamlade data skall kunna analyseras. Denna 

deadline kan ha varit en anledning till ett bortfall av respondenter. Om ett bortfall av 

respondenter inträffat, kan detta i sin tur påverka resultatet av datainsamlingen och 

det i sin tur påverka validiteten av de insamlade kraven. Det som däremot kan styrka 

validiteten är att den geografiska spridningen på svaren var 15 deltagande landsting 

utav totalt 20. Detta leder till en generell bild som täcker större delen av den Svenska 

patologiverksamheten. För att ytterligare styrka validiteten av svaren skickades 

sammanställningen av kraven till en patolog som har stor erfarenhet av digital 

patologi som även bekräftade korrektheten av sammanställningen. 
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Beträffande kraven som samlats in från studiens samarbetspartner CGM, så visade 

det sig att ingen av dessa krav är unika för endast deras verksamhet. Detta göra att 

alla de insamlade väsentliga kraven kan ses som generella där 

bildvisningsprogramvara för diagnostik inom telepatologi skall användas. 

6.2.2 Diskussion kring bildvisningsprogram 

Det utslagsgivande kravet på att bildvisningsprogrammetskulle vara webbaserat utan 

installation på klientslog ut några av de kandidater som vi på förhand ansåg vara 

starka, exempelvis bildvisningsprogrammet HALO. Deras kommande webblösning 

verkar intressant med tanke på att deras nuvarande lösning uppfyller de flesta kraven 

som ställts från patologernas sida. En annan intressant kandidat på förhand var 

WebScope som även den uppfyllde många av patologernas krav, men föll bort på 

grund av leverantörens brist på att tillhandahålla information och då studien är 

tidsbegränsning. 
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7 Slutsats 

Kapitlet presenterar studiens slutsats, förslag på vidare forskning samt här ges en 
rekommendation till studiens samarbetspartner CGMom vilketbildvisnings-
program som är mest lämpat att implementera i deras system DDM. 

7.1 Slutsats 

Det ökade antalet cancerfall samt bristen på patologer i dagsläget bidrar till att 

telepatologin får en allt större efterfrågan. Det finns bildvisningsprogram som idag 

används inom patologin, men ingen av dessa lämpar sig att implementeras i ett 

webbbaserat system eftersom de kräver installation lokalt på klient. Utvärderingen i 

denna studie visar sig att det inte finns något webbaserat bildvisningsprogram som i 

dagslägetuppfyller alla väsentliga krav som tagits fram i studien. Det finns däremot 

ett antal bildvisningsprogram som är webbaserade med möjlighet till 

vidareutveckling. Ett webbaserat bildvisningsprogram skulle kunna möjliggöra 

telepatologi i en större utsträckning. 

En av anledningarna till att det idag inte finns något webbaserat bildvisningsprogram 

som uppfyller alla de väsentliga kraven kan vara att efterfrågan av dessa 

programtidigare inte varit så stor. Lowe(2013) beskriver att telepatologi främst 

används inom utbildning, vilket även kan vara en bidragande orsak att utvecklingen 

inte kommit längre. En annan anledning kan även vara att det finns ett stort utbud av 

scannertillverkare på marknaden, alla med egna bildfilformat och 

bildvisningsprogram som Lauro et al(2013) betonar. Denna avsaknad av standard på 

bildfilformat kan leda till att det blir svårare att utveckla ett bildvisningsprogram som 

kan hantera alla dessa format. 

Vår studie påvisar vilka krav som är väsentliga vid en utvärdering utav 

bildvisningsprogramavsedda för diagnostisering inom telepatologi, vilket betraktas 

som studiens kunskapsbidrag.   

7.2 Förslag på vidare forskning 

Då studien har avgränsats och inte berört inscanning av vävnadsprov, lagring av 
bildfiler samt hur dessa kan tillgängliggöras för ett webbaserat system ser vi detta 
som områden som är intressanta för vidare forskning. Då OpenSlide inte uppfyllde 
alla krav men har möjlighet för att utvecklas vidare finns här även en möjlighet för 
vidare forskning och då kan de insamlade och väsentliga kraven ligga till grund för 
denna vidareutveckling. 

7.3 Rekommendation till samarbetspartner 

Vår rekommendation till studiens samarbetspartner är att OpenSlideärmest lämpad 
att implementeras i DDM. Dock krävsvissvidareutveckling för att den ska uppfylla 
några krav som saknas såsom markering och mätning. HALO kan ses som ett 
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intressant alternativ för framtiden då de är på väg att utveckla en webblösning av 
deras befintliga system, och som tidigare nämnts i studien uppfyllerHALO:s 
befintliga system de flesta krav som patologerna ställt. 
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Bilaga 1 – Sökordsmatris 

Bakgrund 

Detta område ger en bred bakgrund för studien. 

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Pathologi/Patologi Telepathologi/telepatologi Software  

 virtualpathology Program 

 e-pathology image 

 digital pathology  

 

Programvaror 

Detta område innefattas av medicinska programvaror för patologisk diagnostik.  

Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 Koncept 5 Koncept 6 

Telepathology/ 

telepatologi 

Virtualmicroscop

y 

Image 

(processing) 

Software Diagnosis Histology 

e-pathology Viewer High resoluted 

image/ 

högupplösta 

bilder 

Program Analysis Virtualslide 

virtualpathology WSI     

digital pathology Wholeslideimagi

ng 

    

  



 

  

 

 

Bilaga 2– Litteraturtabell över vetenskapliga artiklar 

 

ID Författare Titel År Ämne Antal 
citeringar 

Nyckelord Sökord Sökmotor 

1 Cooper, L. A., Carter, 
A. B., Farris, A. B., 
Wang, F., Kong, J., 
Gutman, D. A 

Digital Pathology: Data-
intensive frontier in 
medical imaging 

2012 Digitalisering av 
patologi, 
utmaningar och 
framtidsvision  

13 Biomedical imaging; biomedical 
informatics; 
digital pathology; image 
analysis; virtual microscopy 

Digital, Pathology Summon 

2 Goode, A., Benjamin, 
G., Harkes, J., Jukic, 
D., & 
Satyanarayanan, M. 

OpenSlide: A 
vendor-neutral software 
foundation for digital 
pathology 

2013 Programvara, 
WSI 

12 whole-slide images, virtual 
slides, digital pathology, 
microscopy, glass slides, 
Trestle, Zeiss, Aperio, Bacus, 
Hamamatsu, Olympus, 
Diamond 

Image, Viewer, 
software, 

Whole slide image 

Google schoolar 

3 Haehn, D., Knowles-
Barley, S., Roberts, 
M., Beyer, J., 
Kasthuri, N., 
Lichtman, J. W. 

Design and evaluation of 
interactive proffreading 
tools for connectomics 

2014 Program, 
bildvisning 

3 Proofreading, Segmentation, 
Connectomics, Quantitative 
Evaluation 

Image, Viewer, 
OpenSeadragon 

Summon 

4 Lauro, G. R., Cable, 
W., Lesniak, A., 
Tseytlin, E., McHugh, 
J., Parwani, A 

Digital Pathology 
Consultations - a new era 
in digital imaging, 
challenges and practical 
applications 

2013 Digitalisering av 
patologi, 
identifiering av 
problem, wsi, 
system 

15 Digital pathology . Whole slide 
imaging . 
Telepathology . Pathology 
consultations . Imaging 
streaming . Asynchronous 
imaging transfer . Image size 

Pathology, 
Telepathology, 

Whole slide 
imaging 

Google schoolar 

5 Pantanowitz, L., 
Dickinson, K., Evans, 
A.J., Hassel, L.A., 
Henricks, W.H., 
Lennerz, J.K., Lowe, 
A., Parwani, A.V., 

American Telemedicine 
Association clinical 
guidelines for 
telepathology 

2014 Riktlinjer för tele-
patologi 

4 - Tele- 
Pathology 

Googleschoolar 



 

  

 

 

Riben, M. Smith, D., 
Tuthill, J.M., 
Weinstein, R.S., 
Wilbur, D.C. Krupski, 
E.A., Bernard, J 

6 Rojo, M. G., García, 
G. B., Mateos, C. P., 
García, J. G., & 
Vicente, M. C 

Critical comparison of 31 
comercially available 
digital slide systems in 
pathology 

2006 Beskrivning av 
scannrar och 
format 

172 virtual microscopy; whole slide 
scanning; 
motorizedmicroscope 

Virtualmicroscopy Google schoolar 

7 S. Thorstenson, J 
Molin & C. Lundström 

Implementation of large-
scale routine diagnostics 
using whole slide imaging 
in Sweden: Digital 
pathology experiences 
2006- 
2013  

2014 Krav för 
medicinsk 
programvara, 
digital patologi, 
WSI(wholeslideim
aging) 

8 Clinical routine, digital 
pathology, digital pathology 
workflow, remote work, whole 
slide imaging 

Jesper Molin 
(Backwardsearch) 

Google Scholar 

8 Tseytlin, E., Parwani, 
A. V., Cable, W., & 
Pantanowitz, L. 

“WSI ZoomViewer”: A 
vendor neutral HTML5 
Whole Slide Image 
viewer. 

2014 Beskrivningavweb
baseratbildvinings
program 

- - Viewer, wsi Summon 

9 A. G. 
Nilsson 

Anskaffning av 
standardsystem 

1991 Metodik för 
anskaffning av 
standard- 
system 

50 Information Management, 
Application package, 
Package software, 
Software acquisition, 
Business activities, 
Systems development, 
Methodology 

Anders G 
Nilsson 

Summon 



 

  

 

 

Tabell som presenterar studiens huvudkoncept och resultatet av funnen litteratur 

 

ID Programvaror Bakgrund Krav på lösning/programvara Teori 

1  X  X 

2  X    

3 X    

4 X X X X 

5  X  X 

6    X 

7  X  X 

8 X    

9    X 

 

  



 

  

 

 

Bilaga 3 - Intervju 1 CGM 

Medverkande: Sofia Blomgren, Jonas Grönholm och Johan Lilliehöök 

Respondent: Johan Lilliehöök från CGM 

Datum och plats: 2015-04-24 CGM Borlänge 

 
Fråga 1 

Vilken roll har du här på CGM? 
 

Svar: IT-arkitekt, utvecklare och har även varit utvecklingschef. I mitt uppdrag ingår 
det att ta fram lösningar för kundernas behov och även analysera och förstå 
kundernas behov - Behovs- och förändringsanalys(teknikinrikad, ej 
verksamhetinriktad då det finns andra inom CGM som jobbar med det). Översätter 
kraven från verksamheten till tekniska lösningar. Väljer designmönster, tekniker, 
utvecklingsplattformar med mera. 
 

Fråga 2 

Vilka krav ställs från CGM:s sida om tredjeparts programvara ska implementeras i 
systemet?(Licensmodell, kostnader) 
 

Svar: Lösningen ska helst inte vara förknippad med kostnader men det kan det ju 
vara i vissa fall ändå. Helst försöker vi hitta open source om det går men det är inte 
alltid det är möjligt och då kan det vara värt att betala en liten slant för produkten. 
Med de tredjepartsprodukter som vi har idag så köper vi oftast en utvecklingslicens 
och så ingår det då en distributionsplattform som är kostnadsfri för kunden, vilket är 
det optimala. Det är viktigt att man tittar på storleken av dem som levererar 
tredjepartsprodukten, kan vi få tillgång till källkoden, är produkten väldigt föränderlig 
eller är den statisk i utvecklingen?  
CGM vill använda sig av tredjepartsprodukter inom områden där vi inte är experter 
eller behöver vara experter, vilket detta område stämmer bra in på. Finns det färdiga 
API:er, färdiga komponenter som vi kan programmera mot, så kan vi lyfta in det i 
systemet och programmera mot den. Alternativet är att man använder sig utav en 
helhetslösning. Den optimala lösningen skulle vara en installationsfri klientdel som är 
webbbaserad, en plugin eller activ-x lösning är ok men om vi kommer till att vi måste 
installera en full applikation på klienten så tappar man poängen med att systemet ska 
vara webbbaserat. Bilden ska självklart ha så pass hög kvalitet så att läkarna kan 
göra en korrekt bedömning av materialet. Kan ni hitta nått kvalitetsindex på hur man 
kan mäta att bilden har korrekt kvalitet i programmet så är det jättebra. Finns det 
ingen dokumentation om produkten blir den ett svagare val än en produkt där det 
finns dokumentation och stöd.     
 

 

 



 

  

 

 

Följdfråga  
Står CGM för supporten av tjänsten om det blir en tredjepartslösning i systemet? 
 

Svar: Ja vanligtvis brukar vi göra det då vi köper produkten och implementerar den i 
vårt system men om det blir någon slags systemintegrationslösning så kan det bli ett 
samarbetsavtal som skrivs med leverantören av lösningen. Alternativt så köper vår 
kund den lösningen av leverantören och då har leverantören ansvaret över avtalet 
och supporten.     
 

Fråga 3 

Används någon tredjeparts programvara idag och hur har den processen sett 
ut?(Processen = urval, kostnader, tekniska specifikationer mm) 
 

Svar: En “Grid” har köpts in. Här har en licens per utvecklare köpts och det är då en 
engångskostnad per version av programmet. Även så har vi tänkt att vi skall kunna 
återanvända kod inom koncernen, det blir som tredjepart fast det är ett systerbolag 
som gjort koden.  
 

Fråga 4 

Kan du beskriva den miljö(systemet) där denna lösning är tänkt att implementeras i? 
 

Svar: Vi utvecklar för en webbplattform nu. Kunderna kommer att drifta en backend 
del med all affärslogik. Ovanpå den kommer det finns en frontend lösning med en 
webbserver som servar med sidor åt klienterna. Tanken är att det skall vara så 
installationsfritt som möjligt. Det är inte optimalt att programvara skall 
behövasinstalleras lokalt på klienten, vi vill helst inte ha en sådan lösning. Att 
installera en plugin eller activX i browsern hos klienten är oftast mindre krångligt så 
det är ett alternativ, även fast det finns säkerhetsaspekter på detta. Vi vill erbjuda en 
lösning där kunderna slipper ha en IT-avdelning som måste paketera och skjuta ut 
installationer på klienterna och underhålla sådana installationer.  
 

Fråga 5 

Vilken är målgruppen för detta system? 
 

Svar: Läkare - patologer och cytodiagnostiker.  
 

 
Extra frågor: 
 

Vilka webbbrowsers kommer DDM att fungera i? 
 

Svar: En som vi garanterar, men förmodligen hyggligt stöd i åtminstoneExplorer, 
chrome och firefox. Chrome och Firefox är dock inte så populärt inom kommun och 
landsting.  
 



 

  

 

 

Kan leverantören av lösningen vara global, d.v.s. att det inte är utvecklat inom 
Sveriges gränser?  
 

Svar: Ja det är inga problem, vi köper Grid-lösningen från ett företag i USA så det 
spelar ingen roll vart de som utvecklat lösningen är placerade.  
 

Extra kommentarer från Johan: 
 

Om ni kan hitta någon bra faktor att utvärdera kvalitén på bilden så skulle det vara 
väldigt bra för oss.  
Ni kanske kan göra en subjektiv bedömning av användarvänligheten av produkterna.  
 

 

  



 

  

 

 

Bilaga 4 - Intervju 2 CGM 

Medverkande: Sofia Blomgren, Jonas Grönholm och Fabio Papadia 

Respondent: Fabio Papadia från CGM 

Datum och plats: 2015-04-28 CGM Borlänge 

Fråga 1 

Vilken roll har du på CGM? 
 

Svar: Jag är affärsutvecklings manager och arbetar mycket med affärsutveckling 
inom patologi. Jag är IT-ingenjör i grunden och började 1998 att arbeta med 
Laboratorieinformationssystem(LIS) leverantörer som utvecklade tre olika LIS system 
inom patologi innan jag började på CGM. Så jag har arbetat inom området i 17 år. 
Jag har erfarenhet av LIS patologi från Sverige, Norge, Holland samt Litauen.   
 

Fråga 2 

Hur länge har du arbetat på CGM? 
 

Svar: 9 år  
 

Fråga 3 

Kan du förklara vad DDM är? 
 

Svar: Det är en ny modul som ska användas av patologer för att diagnostisera. Man 
tittade på det befintliga systemet som fanns inom patologi och all information som 
patologerna behöver för att ställa diagnos finns i det systemet, men det består av 
olika moduler. Det befintliga system kan dock inte öppna dessa moduler samtidigt på 
skärmen. Man får använda sig av en sekventiell öppning av modulerna som följer 
arbetsflödet. Detta har fungerat väldigt bra, tills digitala patologilösning började 
integreras. Den digitala patologin kräver dock mycket mer eftersom man behöver ha 
mer information synlig samtidigt på skärmen. Det har lett till ett behov från 
patologläkare som vill ha verksamhetsstöd för denna utveckling. Kravet från deras 
sida är att all information som behövs ska vara synlig på skärmen samtidigt. Det 
ledde i sin tur till att vi identifierade alla olika flöden inom patologin, för att vi skulle 
kunna designa något som stödjer alla dessa flöden, vilket ledde till DDM. DDM kan 
ses som en delmodul av det befintliga systemet Analytix och det uppfyller samma 
funktionalitet, men det ska vara Webbaserat eftersom det är ett verksamhetskrav. 
Med tanke på hur utveckling ser ut inom digital patologi ska DDM:en även kunna 
hantera fjärrdiagnostik. 
 

 

Fråga 4 

Fjärrdiagnostiklösningen sker väl nästan automatiskt eftersom det är en 
webblösning? 

Svar: Det beror på. Om vi har tre kunder som använder DDM på var sitt labb med en 
gemensam patolog, så måste patologen veta vilken DDM som är öppnat. Tanken 



 

  

 

 

med patologens egna DDM är att det systemet ska ha koppling till de andras DDM 
och förse patologen med journaler beroende på rättigheter mm. Men i den första 
releasen så ligger fokus på det lokala labet. Sedan är tanken att 
fjärrdiagnostiklösningen ska komma i en senare release. Förutsättningen för att 
fjärrdiagnostik ska kunna genomföras är delvis att det finns en glasscanner som kan 
digitalisera vävnadsproven. 
 

Fråga 5 

Finns det någon flödesbeskrivning över patologin som du nämnde tidigare? 
 

Svar: Ja, det ska finnas. Det har identifierats nio olika flöden, beroende på olika 
arbetssätt och omständigheter. Dessa flöden identifierar vilken information som 
patologen vill se på skärmen och när det ska visas.           
 

Fråga 6 

Vad är syftet med DDM? 
 

Svar: Att förenkla arbetet för patologerna samt att ge möjlighet för vidareutveckling 
inom digital patologi. 
 

Fråga 7 

Vilken är målgruppen för DDM? 
 

Svar: Patologer 
 

Fråga 8 

Hur påverkas bildstorleken vid Inscanningen av glasen i olika zoomnivåer? 
 

Svar: Nu scannas alla glas generellt med 20 gångers förstoring. Det har testats olika 
varianter, men detta är en kompromiss mellan scanningstid och bildkvalitet. En sådan 
scanning tar ca 1-1,5 minuter per glas och bildstorleken blir då mellan 500-1000 MB. 
Vid enstaka fall kan ett glas scannas med 40 ggr förstoring för att diagnostisera. Då 
blir bildenstorleken dubbelt så stor och tar dubbelt så lång tid som vid 20 ggr zoom. 
Tekniken utvecklas här så det kommer nya scanners med bättre prestanda löpande. 
 
Fråga 9 

Vilka scannrar finns och används på marknaden i dagsläget? 
 

Svar: De som är populära för tillfället nu är Aperio, Hamamatsu smt Roche. Dalarnas 
patologi avdelning testar en scanner nu från Huron för att den kan hantera stora snitt 
som är en av patologernas specialitet där. I Sverige används Aperio mest eftersom 
företaget LRI var återförsäljare av Aperio. LRI samarbetade med Sten Thorstensson 
från Kalmar när dom digitaliserade sin verksamhet. Vilket har öppnat upp marknaden 
för Aperios scanners. Aperio blev sedan uppköpta av Leica. Lecia i sin tur hade en 
egen scanner som de ville få ut på marknaden, så de tog bort exklusiviteten från LRI 
att sälja Aperio. LRI ville dock inte samarbeta utan exklusivitet, så LRI blex istället 



 

  

 

 

exklusiv återförsäljare av Hamamatsu scanners. Så det mest använda på den 
svenska marknaden är Aperio och Hamamatsu.  
 
Fråga 5 

Programvaran som följer med scanrarna, vet du om den används mest för att 
validera att bilden blev “godkänd” för att diagnostiseras eller är det en programvara 
som även kan användas för själva diagnostiseringen?  
 

Fråga 6 

Vilket/vilka bildformat skapar dessa scannrar? 
 

Svar: I grund och botten skapar alla scannrar JPEG2000 format som kan öppnas 
med vilken viewer som helst. 
 

Fråga 7 

Vilka funktioner bör finnas i dessa programvaror(viewer)? 
 

Svar: Patologerna vill göra annoteringar med fri hand, linje, cirkel eller text på bilden. 
De vill även kunna mäta i bilden tex avstånd mellan en kant och en annan kant eller 
storleken på celler som är påverkad av cancer. Cellberäkning är även en funktion 
som utförs för att se hur stor procentuell fördelningen är av maligna och benigna 
celler. Patologer är tränade att kunna utföra visuella bedömningar av procentuell 
fördelning. En annan funktion är det som kallas “digital cocktail”, vilket betyder att 
man kan visa ett snitt med två olika färgningar samtidigt för att kunna utföra diagnos 
på denna dubbelfärgning. Detta sparar tid av infärgning på labbet.  
 

Fråga 8 

När det behövs implementeras eller integreras lösningar i ert befintliga system, vilka 
krav ställs på leverantören och lösningen? 
 

Svar: Vi måste säkerställa att lösningen håller måttet, inte bara funktions- eller 
produktmässigt utan också att företaget som erbjuder lösningen har kunskap, bra 
support. Det är också viktigt med tydliga ansvarsområden, vem som ansvarar för vad 
när lösningen är levererad till kund. Man måste även tänka långsiktigt att lösningen 
som integreras ska underhållas och vidareutvecklas. Det måste även vara möjligt att 
fasa ut en tredjepartslösning mot en annan lösning.  
 

Fråga 9 

Vilka format ser du som krav att en viewer klarar av att hantera exempelvis 
JPEG2000 eller DICOM? 
 

Svar: Det viktigaste är att arkitekturen håller måttet hela tiden och är utvecklingsbar. I 
dagsläget räcker det kanske med att hantera JPEG2000, men om några år kanske 
det är något annat. Då måste man kunna anpassa lösningen utefter de nya kraven. 
DICOM kan till exempel inte visas med vilken webbrowser som helst, dessutom 
ligger bilderna på en DICOM server som är kopplad till ett DICOM visningsprogram. 
För att se bilden måste man autentisera sig mot servern innan man får tillgång till 
bilden. Denna autentisering måste även göras om något ska sparas eller ändras.   



 

  

 

 

 

Fråga 10 

Finns det några nackdelar med digital patologi? 
 

Svar: Inte som det ser ut idag, för att utvecklingen går framåt hur det digitala 
arbetssättet ser ut, hur bilderna skall hanteras mm. Den enda nackdelen jag kan 
komma på är att man inte vet hur framtiden ser ut, man vet inte om utvecklingen har 
gått så långt att det exempelvis inom tio år inte går att se de bilderna vi har idag. 
Bilderna är det centrala som diagnostiseras, dessa kan inte raderas såvida man inte 
sparar glasprovet. Nu lagras man glasproven, men i framtiden kanske det blir 
bilderna som lagras istället och det fysiska provet kaseras.Detta medför dock 
säkerhetsrisker om någon exempelvis skulle råka radera en filserver och backupen 
har inte tagits.  
 

Fråga 11 

Vad ställs det för krav på att CE-märkning av programvaror för diagnostisering? 
 

Svar: Det finns ingen lag som säger att man måste CE-märka sin produkt. Däremot 
finns det rekommendationer som säger att det är bra om produkten är CE-märkt. Det 
finns olika nivåer av CE-märkning från klass 1 till 3. Labbdatasystemet är klass 1. 
vilket innebär att det inte finns någon instrument som är kopplat till en patient.  
 

Fråga 12 

Finns det några generella krav på programvaran? 
 

Svar: Varje programvara som används inom hälso- och sjukvården måste uppfylla 
alla lagkrav som finns kopplat till patienten. Patientdatalagen för att skydda 
information om patienten. Sedan finns säkerhetskrav, både för lagring och 
information. Men även i samband med integration. Det vill säga att rätt data visas vid 
rätt tillfälle.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Bilaga 5- Frågeformulär 

Diagnostisering inom patologi 

Sista dag för deltagande i denna enkät är 1/5 2015. 

Detta frågeformulär innehåller 15 frågor och riktar sig till dem som utför diagnos 
inom patologi, både i produktionsmiljö samt testmiljö. 
Syftet med frågeformuläret är att samla in kunskap från patologer för att sedan 
kunna sammanställa denna kunskap till krav. Dessa krav kommer sedan att användas 
i vårt examensarbete för att utvärdera bildvisningsprogram som har liknande 
funktioner som ett ljusmikroskop. 

*Obligatorisk 
Ange mailadress: 
Din mailadress kommer inte att publiceras i studien eller användas för andra syften. 
För att vi skall kunna ställa eventuella följdfrågor, så behöver vi veta vem vi skall 
kontakta. 
 
Ange vilket landsting du är verksam inom: 
 
Ange vilket sjukhus/företag du är verksam inom: 
 
Fråga 1 - Används någon glasscanner för att digitalisera 
vävnadsproven? * 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

 
Fråga 2 - Om ni använder någon glasscanner ange vilket märke och 
modell: 
Exempel på glasscanner kan vara Aperio av modellen Scanscope XT. 
 
Fråga 3 - Vilket/vilka verktyg använder du för att utföra diagnostik i 
dagsläget? * 
Fyll i de alternativ som stämmer. 

 Mikroskop 

 Med dator via en programvara 

 Förstår inte frågan 

Fråga 4 - Om du använder dig av programvara ange vilken, annars hoppa 
till fråga 12. 
Exempel på programvara kan vara AperioImageScope. 
 
 
 



 

  

 

 

Fråga 5 - Ange vilken miljö programvaran används inom: 

 Produktionsmiljö 

 Testmiljö 

 Övrigt: 

Fråga 6 - Vilka funktioner i programvaran använder du dig av? 
Exempelvis mätning, zoomning m.m. 
Lista gärna så många du kan komma på. 
 
Fråga 7 - Vilka funktioner i programvaran är viktigast för att utföra en 
tillförlitlig diagnos? 
 
Fråga 8 - Är det någon funktion som du saknar? 
 
Fråga 9 - Är det någon funktion som kan förbättras och i sådana fall på 
vilket sätt? 
 
Fråga 10 - Vilka fördelar finns det med att använda programvara istället 
för mikroskop? 
 
Fråga 11 - Vilka nackdelar finns det med att använda programvara istället 
för mikroskop? 
 
Fråga 12 - Vilka funktioner/arbetsmoment är viktigast för att kunna göra 
en tillförlitlig diagnos med ett ljusmikroskop? * 
Med funktioner menas de delar som är vitala för att utföra en diagnos bortsett från 
vävnadsprovets kvalitét. 
 
Fråga 13 - Om du inte använder dig utav programvara vid diagnos för 
närvarande, skulle du då kunna tänka dig att börja använda det om 
möjligheten fanns? * 

 Ja 

 Nej 

Vet ej 

Fråga 14 - Om du svarade nej på fråga 13, motivera gärna varför. 
 
Fråga 15 - Övrigt. Här kan ytterligare synpunkter lämnas som inte berörts 
av de tidigare frågorna. 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Bilaga 6 - Sammanställning av svar från frågeformulär 

 

Totalt antal svarande: 32 st 

 

Totalt antal deltagande landsting: 15 av totalt 20. 

 

Fråga 1 - Används någon glasskanner för att digitalisera vävnadsproven? 

66% av de svarande använde sig utav glasscanner för att digitalisera vävnadsproven, 

34% använde sig inte utav någon glasscanner. 

 

Fråga 2 -Om ni använder någon glasskanner ange vilket märke och 

modell: 

38% av de som använde sig utav glasscanner använde sig utav märket Aperio, 19% 

använde sig utav både märket Aperio och Hamamatsu och 43% kunde ej ge ett svar 

på denna fråga. 

 

Fråga 3 - Vilket/vilka verktyg använder du för att utföra diagnostik i 

dagsläget?   

68% av respondenterna använde sig utav endast mikroskop för att diagnostisera, 16% 

av respondenterna använder sig utav endast programvara för att utföra diagnos och 

16% utav respondenterna använder sig utav både mikroskop och programvara för att 

diagnostisera. 

 

Fråga 4 - Om du använder dig av programvara ange vilken: 

Sectra Viewer och AperioImagescope var de programvaror som användes utav 

respondenterna(9 av 32 st)för att utföra diagnos. 33% använde sig utav Sectra Viewer 

och 67% använde sig utav AperioImageScope.   

 

Fråga 5 - Ange vilken miljö programvaran används inom: 

11% angav att de använde sig utav programvaran i testmiljö, 78% angav  

produktionsmiljö och 11% för både testmiljö och produktionsmiljö. 

 

Fråga 6 - Vilka funktioner i programvaran använder du dig av? 

Exempelvis mätning, zoomning m.m.   



 

  

 

 

De funktioner som används mest i programvaran är zoomning och mätning, men 

ävenfotografering, panorering, markering, annotering, synkning, morfologiska 

bedömningar, djup och beräkning var funktioner som användes. 

 

Fråga 7 - Vilka funktioner i programvaran är viktigast för att utföra en 

tillförlitlig diagnos?   

De funktioner som ansågs som de viktigaste var mätning, panorering, zoom, 

färgjustering och färgintensitet och snabb uppdatering vid zoomning och panorering.  

 

Fråga 8 - Är det någon funktion som du saknar? 

Funktioner som saknades var automatiserad cellberäkning, bättre skärpa, virtuell 

överlagring, förmåga att se olika djup och djupfokusering vid Mitos räkning. 

 

Fråga 9 - Är det någon funktion som kan förbättras och i sådana fall på 

vilket sätt? 

Funktioner i programvaran som respondenterna ansåg kunde förbättras var 

snabbhet, högre upplösning, förstoring med knappar, mer användarvänlig design och 

förmåga att se olika djup. 

 

Fråga 10 - Vilka fördelar finns det med att använda programvara istället 

för mikroskop? 

Fördelarna som respondenterna såg med att använda sig utav programvara istället 

för mikroskop för att utföra diagnos var: att det är lätt att ta bilder, att funktionalitet 

finns för mätning och märkning av olika områden, bättre arbetsställning, ingen risk 

för borttappade glas, bättre logistik, gamla fall blir lättillgängliga, programvaran kan 

användas på distans exempelvis då man är utomlands, tillgänglighet på bilderna är 

oändlig, ökad kvalitetskontroll i diagnostik med möjlighet att jämföra tidigare fall 

med aktuella fall samt att det ger en bra översikt över hela bilden.     

 

Fråga 11 - Vilka nackdelar finns det med att använda programvara istället 

för mikroskop? 

Nackdelar som respondenterna identifierade med programvara jämfört mot 

mikroskop var:att det är långsamt, dålig upplösning, låg detaljskärpa, 

diagnostiseringen är beroende av bildkvalitet, nätverk och IT struktur är en del av 

lösningen vilket gör det känsligt för störningar i diagnostiken. 

 



 

  

 

 

Fråga 12 - Vilka funktioner/arbetsmoment är viktigast för att kunna göra 

en tillförlitlig diagnos med ett ljusmikroskop? 

Respondenterna ansåg dessa funktioner/arbetsmoment som viktiga när man 

diagnostiserade med hjälp av ljusmikroskop: skarp bild, att kunna växla mellan 

förstoringar, snabbhet, förflytta sig runt enkelt i provet, att man får en god överblick 

över antalet glas, förstoring - bra objektiv med minst 2.5 gånger zoom eller mindre 

och med 40 gånger eller större zoom, kunskap, elektricitet, upplösning, snabbhet och 

bildkvalitet, se olika djup i vävnaden - djupreglering, synfält, möjligheten att snabbt 

byta förstoringsgrad, möjlighet att se snitten i "3D", att kunna se flera lager av snittet 

genom att fokusera i olika nivåer, möjlighet att reglera ljus och skärpa, generellt att 

det är ett lättarbetat mikroskop, mikroskopets optiska kvalitet, bra syn för 

diagnostikern, bra optik och fokuseringsmöjlighet. 

 

Fråga 13 - Om du inte använder dig utav programvara vid diagnos för 

närvarande, skulle du då kunna tänka dig att börja använda det om 

möjligheten fanns? 

På denna fråga kunde 75 % tänka sig att börja använda det om möjlighet fanns, 12,5% 

kunde inte tänka sig att börja använda det och 12,5% svarade visste inte. 

 

Fråga 14 - Om du svarade nej på fråga 13, motivera gärna varför. 

Detta var en följdfråga på fråga 13. Anledningarna till att 12,5% svarat nej på den 

tidigare frågan var att: det upplevdes svårarbetat, ej ger en god överblick, tar lång tid 

att rutin bedöma på skärm, en respondent svarade på grund av högre ålder, en 

svarade att denna inte tror att man får samma känsla för djup med digital 

programvara samt att arbetsmiljöproblem med ensidiga rörelser kan bli en nackdel, 

exempelvis “data mus = musarm”.  

 

Fråga 15 - Övrigt. Här kan ytterligare synpunkter lämnas som inte berörts 

av de tidigare frågorna. 

Här framkom nedanstående punkter:  

 Digitala bilder är lättare att skicka - om en patolog diagnosticerar på samma 

plats där glasen är producerade ser jag ingen nytta att digitalisera de fallen.    

 Detta är framtidens arbetssätt. 

 Man behöver ha en stabil miljö kring sig, det är inte bara 

bildvisningsprogrammet som behövs, utan för att ge bra diagnostik så gäller 

det att hela flödet ända från scanner till programvaran - viewern är 

fungernade. Hårdvaran är även viktig. 



 

  

 

 

 Digitalisering är ok för ronder, annars bortkastade medel som behövs på annat 

håll 

 Inom vår klinik använder vi scanning och analys via programvara i utvalda 

situationer, tex då vävnad för molekylär analys ska väljas ut från ett prov som 

inte finns på orten där patologen som står för urvalet finns och i den 

situationen är det till hjälp så att man slipper skicka glas. Vid konsultationer 

kan det också finnas en vinst med scanning så att man slipper skicka glas, dock 

är scanning inte alltid tillräckligt eftersom den som konsulteras ofta ändå 

behöver klossen med vävnad för att göra ytterligare snitt och 

immunhistokemiska färgningar. I rutindiagnostiken (>90% av alla diagnoser 

vi ställer) finns dock redan glas och klossar på kliniken där diagnosen ställs 

och då innebär scanning endast ett extra arbetsmoment och ingen förbättring, 

upplösningen är fortfarande inte ens likvärdig (hade den varit likvärdig hade 

man kunnat tänka sig rutinmässig scanning om någon annan fördel fanns) 

utan sämre än vid mikroskopet, varför jag har svårt att se scanning och 

diagnostik via programvara som något annat än ett komplement till det övriga 

arbetssättet.               

 Programvaror kan vara bra då distansarbete ex i hemmet kan utföras, då 

konsultation av fall med andra kolleger med behov av snabba svar behöver 

göras eller då eventuell konsultation av fryssnitt krävs av en mer erfaren 

kollega. 

 


