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Vad är en MDK? 
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Schemalagd, återkommande, strukturerad värdering av patienten 

utifrån diagnostiska och behandlingsrelaterade perspektiv. 



Vem bör medverka? 
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Forskning inom området

• Utvärdering av effekterna

• Patientnytta v.s. 

resursförbrukning

• Otydlighet kring urval av 

patientfall 

• Ökat fokus på teamarbete 

• Diagnos/behandlingsplan

• Livskvalitet och 

tillfredsställelse
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Övergripande syfte 
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Undersöka sjukvårdspersonalens syn på MDK (studie 1)

Belysa MDK ur ett kostnadsperspektiv med jämförelse mellan 

diagnos och sjukhus (studie 2)

Beskriva utveckling och funktion av nMDK (studie 3 & 4)

Belysa KSSK uppfattningar kring ev. hinder och möjligheter 

för att lyfta patientens perspektiv (studie 5)



Delstudie 1
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Syfte: Undersöka fördelar och hinder för att kunna fatta 

beslut kring behandlingsrekommendation samt kartlägga 

deltagarnas uppfattning av MDK



Resultat - fördelar
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Resultat - hinder
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Resultat - funktion och process
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Slutsatser

Sjuksköterskans/
koordinatorns roll

Patientens 
perspektiv

Information 
klar/uppdaterad i 
tid

”Nyckelpersoner”

Kliniska studier
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Delstudie 2
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Syfte: Beräkning av resursförbrukning hos Södra sjukvårdsregionens MDK



Resultat

• 0.88 h (0.25-2.75) 

• 12.6 cases (2-36) 

• 8.2 physicians (2-16) 

• 2.9 nurses/coordinators (0-6)

• 4.2 min/case (1.8-9.6)
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Kostnad 91 – 595 EUR/fall

Läkare (n=155)

Förberedelse: 1.84 h 

Deltagande: 1.07 h 

Efterarbete: 1.23 h 

Sjuksköterska (n=51)

Förberedelse: 0.89 h

Deltagande: 1.17 h 

Efterarbete: 1.08 h 
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Slutsatser

84% = läkartid

”Nyckelpersoner”

Antal fall, 
deltagare, 
diagnos, 
sjukhustyp, 
video-MDK

Resursförbruk
ning v.s
fördelar
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Delstudie 3 (observation) & 4 (enkät)
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Diagnosis Penile cancer Anal cancer Vulva cancer HIPEC

Mean (range) nr of cases 12 (10-14) 5 (4-6) 6 2 (1-2)

Mean (range) nr of 

participants

19 (15-22) 23 (21-25) 22 (18-25) 8

Mean duration, minutes 30 40 40 30

Syfte: Beskriva utveckling och funktion av nMDK inom cancervården samt 

kartlägga uppfattningen om värdet av MDK.

Metod: Observationer med två standardiserade formulär (MODe & MOT).

Enkäter till deltagarna avseende funktion.
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Prel. resultat - instrument

MOT bedömer hela konferensen
1. Välfungerande ledarskap
2. Bra teamarbete
3. Teknik/miljö överlag bra
4. Varierande deltagande
5. Svag patientcentrering

MODe bedömer utifrån patientfall 
(information + diskussion)
1. Kirurgi, ledarskap, anamnes – bra
2. Medverkan från radiolog varierar
3. Komorb. kommenteras 

oregelbundet
4. Patolog saknas ofta



Uppdrag
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Prel. resultat – innehållsanalys
Fördelar, nackdelar & utvecklingsmöjligheter



Nyhetsvärde? 
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• Utvärdering av MDK – struktur saknas 

• Resursförbrukning bör motiveras – stor skillnad i kostnad 

• Ökat fokus på patientens preferenser

• Ökad inklusion i kliniska studier

• MDK används som beslutsunderlag + viktig för 

kompetensutveckling

• Hinder för att nå beslut om behandlingsrekommendation –

färdigställande/komplettering information. 



Tack för mig!
linn.rosell@skane.se


