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Abstrakt 

Reducering av stråldos vid angiografier och endovaskulära 

interventioner 

En litteraturstudie om metoder för ökad strålsäkerhet 

Bakgrund: Angiografier och endovaskulära interventioner är patientgynnande 

undersökningar och behandlingar som till skillnad från kirurgi innebär mindre risk 

för komplikationer samt en kortare läkningstid. Längre genomlysningstid och ökat 

antal exponeringar medför dock en högre risk för oönskade strålskador hos 

patienten. 

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva metoder för att reducera stråldosen 

till patienter som genomgår angiografier samt endovaskulära interventioner. 

Metod: Syftet besvarades i en litteraturstudie. 10 kvantitativa studier analyserades 

och sammanställdes. Sökning av studier genomfördes i databasen Pubmed. 

Resultat: Materialet bearbetades samt delades in i två domäner: metoder gällande 

personalen samt metoder gällande utrustningen. Resultaten som innefattade 

stråldosreducerande metoder presenterades som kategorier.  

Konklusion: Att ha uppdaterad och utbildad personal resulterar i miljö med högre 

patientsäkerhet. I takt med att teknologin utvecklas bör verksamheten se över sina 

behov och prioritera fortsatt utbildning av personal samt 

investera i anpassad utrustning. Fortlöpande forskning är viktig för att utvärdera 

effekter av den nya teknologin och röntgensjuksköterskor kan bidra med kompetens 

inom området.  

Nyckelord: Angiografi, Endovaskulär intervention, Strålskydd, Patientsäkerhet. 

 

 

  

 



Abstract 

Radiation dose reduction during angiography and endovascular 

interventions 

A literature review on methods to increase radiation safety 

Background: Angiography and endovascular interventions are preferable methods 

over surgery on the account of shortened healing time and less risk of 

complications0. However, prolonged exposure to ionizing radiation entails a risk for 

unwanted radiation damage for the patient.  

Aim: The aim of this literature review was to describe methods to reduce the 

radiation dose to patients undergoing angiography and endovascular interventions. 

Method: A literature review was conducted to meet the aim. 10 quantitative studies 

were analyzed and compiled. Searches were made in the database Pubmed.  

Results: The data in this study were processed and divided into two domains: 

Methods concerning the staff and methods concerning the equipment. The results 

containing radiation reducing methods were presented as categories. 

Conclusion: Educated staff with up-to-date knowledge results in a safer 

environment for the patient. As the technology evolves, the wards should review their 

needs and prioritize ongoing education of their staff and invest in adapted 

equipment. Ongoing research are important to evaluate the effects of the new 

technology and radiographers can contribute with competence on the subject. 

Keywords: Angiography, Endovascular intervention, Radiation protection, 

Patient safety. 
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Bakgrund 

Angiografi och endovaskulära interventioner 

Röntgenundersökning av blodkärl med hjälp av kontrastmedelsinjektioner benämns 

som angiografi. Kontrastmedel behövs för att kunna se strukturen av kärlen eftersom 

attenueringen dämpar kontrasten mellan de mjuka vävnaderna i kroppen (Hightower 

2014, 654, 678). Endovaskulära interventioner är en metod där röntgenutrustning 

och angiografi används för bilddiagnostik samt behandlingar.  

Metoden möjliggjordes med hjälp av en teknik som utvecklades under 1950-talet av 

den svenske radiologen Sven-Ivar Seldinger. Tekniken innebär att en lämplig artär 

punkteras med en nål och en ledare med mjukt huvud förs genom nålen in i artären. 

Blodkärlet med ledaren i, skall sedan komprimeras samtidigt som nålen förs ut. En 

kateter träs på ledarens bakre ände och förs sedan in i artären. När katetern är på 

plats tas ledaren ut och en infart till artären har skapats. I och med denna teknik blev 

punktion av mindre kärl möjligt samt minskades risken för extravasal injektion 

(Seldinger 1953). Med katetertekniken kunde nu kontrastmedel injiceras i olika delar 

av kärlet beroende på var katetern befann sig (Higgs et al. 2005). Idag benämns detta 

som "Seldingertekniken" och har genom åren även kombinerats med ultraljud som 

hjälpmedel för att lokalisera lämpligt kärl. Seldingertekniken är den 

rekommenderade metoden för interventionister och kardiologer vid angiografier och 

endovaskulära interventioner (Higgs et al. 2005). Det är en snabbt växande 

specialitet inom sjukvården då metoden i vissa fall kan ersätta kirurgiska ingrepp. 

Fördelarna jämfört med kirurgi är bland annat att metoden är mer kostnadseffektiv, 

patienten återhämtar fortare och innebär därmed en kortare sjukhusvistelse. Det 

föreligger inte heller lika stor risk för komplikationer som vid öppen kirurgi, samt att 

det är ett alternativ för de patientgrupper där omfattande kirurgiska ingrepp inte är 

möjliga (Hightower 2014, 654, 678).  

2015 var 35 % av dödsfallen i Sverige till följd av hjärt- och kärlsjukdomar (World 

Health Organization 2016) och hjärtinfarkt är enskilt sett den vanligaste dödsorsaken 

bland befolkningen (Persson & Stagmo 2014, 84). Kranskärlsjukdomar och specifikt 

akuta ST-höjningsinfarkter behandlas idag rutinmässigt med hjälp av endovaskulära 

interventioner, så som perkutan coronarintervention (PCI) (Persson & Stagmo 2014, 

97). Det är dock inte bara inom kardiologin som röntgenstrålning används vid 

behandling samt diagnostisering, utan många specialiteter drar nytta av dessa 
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tekniker och nya användningsområden utvecklas ständigt. De sjukdomstillstånd som 

undersöks med angiografier och behandlas med interventioner med hjälp av 

röntgenstrålning delas ofta in i fem huvudgrupper; vaskulärpatologi, kardiologi, 

onkologi, urologi samt kirurgi. Exempel på interventioner ur dessa grupper är bland 

annat behandling av ateroskleros, aneurysm och njursvikt samt inläggning av 

katetrar och stentar. Det utförs även embolisering av exempelvis tumörer inför 

operation (Higgs et al. 2005). 

Strålning – skador, doser och risker.  

ALARA står för As Low As Reasonable Achievable och bygger på att arbete med 

joniserande strålning skall ske med försiktighet och eftertanke. ALARA är en princip 

som riktar sig till alla som är verksamma inom arbeten med joniserande strålning. 

Exponeringen till patienter och personal skall alltid begränsas i den mån det är 

möjligt utan att påverka bildkvalitén och diagnostiken. Detta utifrån de 

förutsättningar som avdelningen och personalen har, med sociala och ekonomiska 

faktorer inräknade (Carlton & Adler 2013, 158).  

Risken för oönskade strålningseffekter uppstår vid varje exponering av 

röntgenstrålning och det finns strålskador dokumenterat hos patienter som 

genomgått interventioner (Cederblad 2014, 19). Joniserande strålning kan orsaka 

skador på frisk vävnad med både stokastisk och deterministisk effekt. Stokastiska 

effekter är en konsekvens av ackumulerad strålning och kan kopplas till en 

cancerutveckling senare i livet. Deterministiska effekter utvecklas tidigt efter 

bestrålning och skada uppstår alltid vid tillfällen då stråldosen överskrider ett visst 

tröskelvärde. En typ av deterministisk effekt som kan uppstå vid interventioner är 

hudrodnad och hudskada (Carlton & Adler 2013, 156). Strålinducerade sår på huden 

leder till vävnadsnekros, dessa är mycket smärtsamma samt har lång läkningstid. 

Skador på huden som uppstår på grund av strålning är relativt ovanliga men vid 

utdragna undersökningar och komplicerade interventioner ökar risken (Vlietstra & 

Wagner 2008). Det är därför viktigt att använda röntgenutrustningen samt de skydd 

som finns tillgängliga på ett sådant sätt att den kliniska uppgiften kan genomföras 

utan att bestråla patient och personal mer än nödvändigt (Sánchez et al. 2012). 

Avdelningar där det utförs endovaskulära interventioner och angiografier skiljer sig 

från andra modaliteter inom Bild- och funktionsmedicin. Ett exempel är fördelningen 

av personal mellan olika yrkesgrupper; sjuksköterskor, narkospersonal, läkare, 
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kirurger, specialister, radiologer, röntgensjuksköterskor, läkarstudenter och 

undersköterskor arbetar tillsammans fördelade i olika team (Omar et al. 2017). 

Sammansättningen av arbetslaget kan variera både på grund av behovet av 

specialister samt att tillgången på personal ser olika ut på sjukhus runt om i landet. 

En annan skillnad är att personalen erhåller de högsta stråldoserna bland all hälso- 

och sjukvårdspersonal (Sánchez et al. 2012). International Council on Radiation 

Protection (ICRP 2007) rekommenderar att stråldoser för personal ej överskrider 20 

mSv/år som medelvärde över en period på fem år. Dock har personaldoser på 

interventionsavdelningar ibland uppmätts till 3.8 mSv/månad (Sánchez et al. 2012), 

vilket överskrider de dosbegränsningar som är satta av ICRP (2007). Detta i 

jämförelse med dosen till allmänheten, den så kallade kollektivdosen, som i Sverige 

skattas till 2–4 mSv/år (Statens strålskyddsinstitut 2007). 

Enligt Strålskyddslagen (SFS 1988:220) skall de som i Sverige arbetar inom 

strålningsverksamheter, alternativt utför arbete där strålningsverksamhet 

förekommer, använda de skyddsanordningar som behövs för att strålskyddet skall 

fungera tillfredsställande. Det framgår även i Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) att 

arbetsgivaren skall tillhandahålla skyddsutrustning för personal att använda mot 

ohälsa. Denne skall även förvissa sig om att personal har den utbildning som behövs 

och vet hur risker i samband med arbetet undvikes. Det är även arbetsgivarens 

skyldighet att se till att endast personal med tillräckliga instruktioner får tillträde där 

det finns konkreta risker för ohälsa (SFS 1977:1160).  

Medvetenhet kring joniserande strålning vid en undersökning eller behandling leder 

till minskad genomlysningstid och därmed minskad stråldos till patient samt 

personal. En ökad insikt om stråldoser och stråldosrelaterade risker leder till att 

personal arbetar allt mer utifrån strålreducerande tekniker (Schneider, Wyse & Pearl, 

2016). Då varje angiografi och intervention är individuellt anpassad efter patientens 

behov och anamnes finns det ingen enskild metod för att reducera stråldosen till 

patienter. Det bästa vore därför att kombinera olika metoder och tekniker som visar 

på en minskad stråldos och då även mindre risk för strålskador (Chida et al. 2010). 

Några metoder för att minska patientens risk för strålskador i samband med 

interventioner beskrivs av van der Marel (2017) och Chida et al. (2010). Förkortad 

genomlysningstid, färre exponeringar, filtrering samt inbländning är exempel på 

metoder som presenterades. För att ytterligare kunna reducera stråldosen i större 
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utsträckning utan att påverka bildkvalitén behöver den tekniska utrustningen i en 

interventionssal utvecklas (van der Marel, 2017). Röntgensjuksköterskor har, enligt 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad röntgensjuksköterska (Örnberg & 

Andersson 2012), ett ansvar för att vara en del av utvecklingen gällande alla delar i 

sin profession, då även strålskydd. Röntgensjuksköterskan har dessutom ett ansvar 

att förstå hur olika faktorer kan påverka stråldosen till patienten samtidigt som 

exponeringen ska ge en tillräckligt bra bild för att kunna fastställa en diagnos 

(Carlton & Adler 2013, 162).  

Problemformulering 

Dosbidraget till allmänheten från medicinsk verksamhet har ökat under de senaste 

30 åren, detta beror till stor del på ökad användning av 

datortomografiundersökningar (Statens strålskyddsinstitut, 2007, 7). Även antalet 

interventioner som utförs har ökat avsevärt och stora framsteg har gjorts inom 

bildtagning och kateterisering, dock har utvecklingen av strålskydd varit mer 

stillastående (Klein et al. 2009). Röntgensjuksköterskor har ett ansvar att 

strålsäkerheten vid angiografier och endovaskulära interventioner efterföljs utifrån 

aktuella strålskyddsföreskrifter (Örnberg & Andersson 2012). Röntgensjuksköterskan 

skall tillsammans med övrig personal vidta de metoder som behövs för ett 

fungerande strålskydd till personal och patient (SFS 1988:220). Dock kan det vara en 

svår utmaning att sänka stråldosen till patienten utan att påverka undersökningens 

eller behandlingens utkomst. Att vidta åtgärder för att reducera stråldosen och 

därmed risken för strålskador bör dock alltid prioriteras (Vlietstra & Wagner 2008). 

Syfte 

Beskriva metoder för att reducera stråldosen till patienter som genomgår angiografier 

samt endovaskulära interventioner. 

Metod 

Syftet besvarades genom utförandet av en litteraturstudie innehållande resultat från 

kvantitativa studier. Den kvantitativa forskningen har till syfte att mäta olika utfall 

och variabler samt att beskriva och förklara mätresultaten (Olsson & Sörensen 2011, 

22). När resultat är kvantifierade kan de enkelt jämföras och korreleras med andra 

faktorer eller variabler (Forsberg & Wengström 2013, 53–61), vilket var lämpligt för 

att kunna besvara litteraturstudiens syfte.  
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Sökmetoder 

Testsökningar utfördes i databaserna Pubmed och CINAHL för att undersöka 

tillgängligheten av studier, lära sig mer om vilka begrepp som var vanligt 

förekommande i interventionssammanhang samt för att utforska mängden träffar 

som genererades (c.f. SBU 2014, 27). Litteraturstudiens författare valde sedan att 

samråda med en bibliotekarie vid Medicinska Biblioteket för sökning i databaser 

samt i genererandet av fler lämpliga söktermer. Pubmed var den databas som 

användes för den egentliga sökningen, då ämnesområden som kan härledas till 

röntgensjuksköterskans huvudområde radiografi indexeras däri. De termer som 

författarna slutligen använde sig av i sökandet var; angiography, interventional, 

vascular imaging, radiation dose, protection, reduction, methods, patient safety. 

Författarna valde att begränsa sökningarna för att generera studier som var 

publicerade inom en tidsram på 10 år (2007–2017). Detta gjordes både för att 

begränsa mängden träffar (SBU 2014, 31) men även i syfte att generera studier som 

berörde nya metoder. Testsökningarna genererade studier som utförts på andra 

modaliteter, vilket försöktes förhindras genom att använda den booleska 

sökoperatören NOT. Andra booleska sökoperatörer, OR och AND, användes för att 

kombinera termer för att optimera samt specificera sökningen och därmed fånga in 

studier som svarade på litteraturstudiens syfte (Karlsson 2012, 106–107). Författarna 

genomförde även en så kallad manuell sökning för att ta del av andra relevanta 

studier (Forsberg & Wengström 2013, 74, Willman, Stoltz & Bathsevani 2011, 89). 

Detta gjordes genom att se över de valda studiernas referenslistor. 

Urval 

En urvalsprocess i fyra steg genomfördes (c.f. Rosén 2012, 436–437). Efter sökning 

med valda termer och begränsningar lästes de genererade studiernas titlar. De 

studier författarna bedömde kunna besvara litteraturstudiens syfte utifrån deras titel 

utgjorde urval 1. Urval 2 utgjordes av de studier i urval 1 vars abstrakt beskrev en 

kvantitativ ansats samt innehöll information som var relevant och utförligt beskrivet. 

De studier som ingick i urval 2 studerades i sin helhet och de som besatt adekvat 

information i förhållande till syftet utgjorde urval 3. De studier som ingick i urval 3 

kvalitetsgranskades med hjälp av en granskningsmall av Olsson och Sörensen (2011), 

se bilaga 1. De studier som bedömdes ha hög (Grad III) eller medel kvalité (Grad II) 

utgjorde urval 4 och användes till besvarandet av litteraturstudiens syfte. 

Trovärdigheten hos studier kan öka av att ha fler än en författare (Wallengren & 
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Henricson 2012, 492) dock kan det även medföra att konflikter uppstår. Under tiden 

för litteraturstudien har dock författarna arbetat aktivt för att bedriva gott samarbete. 

Urvalet inleddes med att bedöma studierna och dess kvalitet var för sig. Författarna 

åstadkom sedan en gemensam bedömning av studiernas kvalitet genom diskussion 

samt genomgång av studiernas forskningsetik och biasproblematisering. Vid 

forskning med kvantitativ ansats är det viktigt att forskaren håller sig objektiv och 

arbetar aktivt mot alla sorters bias (Forsberg & Wengström 2013, 53–61). 

Databassökningen samt urvalsprocessen presenteras i tabell 1, bilaga 2. 

Analys  

Författarna valde att gå igenom de valda studier upprepande gånger för att utveckla 

förståelse för dess metod, syfte och resultat. Kurslitteratur samt relevanta studier 

användes som stöd under hela arbetet med litteraturstudien. Författarna analyserade 

och diskuterade de valda studierna samt dokumenterade och sammanställde 

resultaten. Studiernas skillnader och likheter i syften och tillvägagångssätt 

identifierades och dokumenterades (c.f. Friberg 2012, 140–141, Segesten 2012, 116). I 

tabell 2, bilaga 3 presenteras en sammanställning av studierna som ingår i resultatet. 

Två domäner identifierades och demonstrerar hur patientens stråldos specifikt kan 

påverkas av antingen personalens handhavande eller utrustningens egenskaper. 

Resultaten bearbetas och presenteras som kategorier under domänerna. Kategorierna 

representerar de faktorer som kan resultera i en stråldosreducering till patienten. En 

tabell som redovisade dessa domäner samt de kategorier i vilka resultaten 

presenterades i, upprättades (tabell 3). Tabellen användes för att tydliggöra och 

generalisera resultaten samt för att kunna jämföra dess effektivitet (c.f. Friberg 2012, 

140–141, Olsson & Sörensen 2011, 293–295).   

Resultat 

Nedan följer en redovisning av resultat utifrån de 10 kohortstudier som analyserades 

efter urvalsprocessen. Resultaten presenteras som kategorier under två domäner 

(Tabell 3).  
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Tabell 3: Domäner och Kategorier. 

Domäner Kategorier 

 

 

Metoder gällande Personalen 

Blyskydd för patienter 

Utbildning för ökad kompetens 

Manuella inställningar av röntgenröret 

 

Metoder gällande Utrustningen 

Uppdaterad programvara 

Anpassad bildtagningsmetod 

 

Metoder gällande personalen 

Denna domän innehåller tre kategorier. I kategorin blyskydd för patienter 

presenteras en metod där personalen placerade blyskydd över patienten för att 

reducera stråldosen. Kategorin utbildning för ökad kompetens berör extra utbildning 

till personalen som en metod för att sänka stråldosen till patienten. Den sista 

kategorin, manuella inställningar av röntgenröret, beskriver en dosreducering som 

beror på vilka inställningar personalen använder samt handhavandet av strålfältet. 

Blyskydd för patienter 

Denna kategori innehåller resultat som pekar på att blyskydd kan ha en effekt på 

vilken stråldos som patienten utsätts för. Shortt et al. (2007) utformade en studie där 

syftet var att bedöma stråldosen till tyreoidea för patienter som genomgår 

neurointerventioner samt huruvida ett blyskydd hade någon inverkan på stråldosen. 

56 patienter inkluderades i studien och blev slumpmässigt indelade i två grupper. 

Ingen signifikant skillnad i kön eller ålder kunde påvisas mellan grupperna. 

Patienterna från ena gruppen (n = 28) hade blyskydd placerade kring halsen under 

interventionen, patienterna i den andra gruppen genomgick standardrutin utan 

skydd och betraktades som kontroll. Patienterna från de båda grupperna fick 

genomgå neurointerventionen med två termoluminiserande dosimetrar (TLD) 

placerade på huden ovanpå tyreoidea som sedan avlästes och stråldosen mellan 

grupperna jämfördes. En reducering i den genomsnittliga stråldosen på 48% 

påvisades hos de patienter som genomgick de interventioner där blyskydd användes 

(P < 0.001). 
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Utbildning för ökad kompetens 

Denna kategori beskriver hur utbildning av personalen kan ha påverkan på 

stråldosen till patienter. Effekten av en 90 minuter lång kurs i stråldosreducerande 

tekniker för interventionskardiologer undersöktes i en kohortstudie utförd av Kuon et 

al. (2014). Kursen innehöll bland annat information kring vikten av rätt vinkling av 

röntgenröret, användandet av filter och lågdosexponering samt vilka bilder som är 

nödvändiga för diagnostiken. Stråldosen mättes vid elektiva coronarangiografier 

utförda av 154 interventionskardiologer på totalt 1540 vuxna patienter (10 patienter 

per kardiolog) före genomgången kurs. Stråldosen till 1540 nya patienter vid 

coronarangiografier genomförda av kursdeltagarna mättes ca 3,7 månader efter 

kursen. Efter kursen var medianstråldosen till patienterna 48.4% lägre jämfört med 

tidigare mätning (P < 0.001). I en senare studie (2015), också utförd av Koun et al., 

undersöktes även långtidseffekten av en kurs med liknande upplägg rörande 

stråldosreducerande tekniker. Stråldosen vid 180 angiografier utförda av 18 

kardiologer (10 undersökningar per kardiolog) mättes vid en kontrollperiod före 

kursen (period I), ca 2 månader efter genomgången kurs (period II) samt ca 2 år 

senare (Period III). Genomsnittliga patientstråldosen mätt i dos-area produkt (DAP), 

för period I, II och III var 26.6, 12.2 och 9.6 Gycm2. Stråldosen hade vid period II 

reducerats med 55% (P < 0.005) och med 64% vid period III (P < 0.001) jämfört med 

period I. 

Manuella inställningar av röntgenröret 

Denna kategori innehåller resultat där effekten av kollimering samt en sänkning av 

frame rate påverkade stråldosen. I en kohortstudie av Walters et al. (2012) 

undersöktes hur användningen av minsta möjliga kollimering påverkade stråldosen 

till patienten vid elektrofysiologiska behandlingar. En grupp med 4 interventionister 

utförde totalt 571 behandlingar. En av interventionisterna utförde behandlingarna 

med minsta möjliga kollimering (n = 205) och resterande utfördes med 

standardkollimering. Stråldosen mättes och jämfördes sedan mellan de två 

metoderna. Vid minsta möjliga kollimering visades en reducering i den 

genomsnittliga stråldosen på 60% av DAP jämfört med standardkollimering (P < 

0.0001). 

Agarwal et al. (2014) undersökte hur inställningen frame rate, antal bilder per 

sekund, samt en ökning av användandet av lågdosexponering påverkade stråldoser 
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vid coronarangiografier och PCI. Totalt jämfördes stråldosen från 2838 

coronarangiografier och 209 PCI utförda med en frame rate på 7.5 bilder/sekund 

med stråldosen från en likvärdig patientgrupp där coronarangiografier och PCI 

genomförts med en frame rate på 10 bilder/sekund. Patientgrupperna var utan 

signifikant skillnad i ålder (P = 0.5), kön (P = 0.7) och BMI (P = 0.09). Användandet 

av lägre frame rate visade på en minskning i genomsnittlig luftkerma från 798 mGy 

till 625 mGy vid coronarangiografier och från 2463 mGy till 1675 mGy vid PCI. Den 

totala stråldosen till patienten kunde i snitt reduceras med 22% vid 

coronarangiografier (P < 0.001) och 32% vid PCI (P < 0.001). 

Metoder gällande utrustningen 

Domänen metoder gällande utrustningen innehåller två kategorier. I kategorin 

uppdaterad programvara presenteras resultat där olika programvaror som kan 

implementeras i vissa angiografisystem sänkte stråldosen till patienten. Den andra 

kategorin, anpassad bildtagningsmetod, innehåller resultat som beskriver en 

dossänkning beroende på vilken metod som använts för att producera de 

diagnostiska bilderna. 

Uppdaterad programvara 

Denna kategori beskriver resultat som visade på hur programvaror som installeras i 

utrustningen kan sänka stråldosen till patienten utan att vare sig försämra 

bildkvalitén eller påverka interventionen. Skillnaden i stråldos mellan ett 

referenssystem och ett system med nyare teknologi undersöktes av Eloot et al. (2015). 

Det nyare systemet innehöll algoritmer där bland annat rörelseoskärpa samt brus 

från spridd strålning minskades. Parametrar rörande bildkvalitén, såsom skarpare 

kontrastförstärkning och minskad signal från bakgrundsinformationen, förbättrades. 

Patienterna som deltog i studien skulle genomgå diagnostiska coronarangiografier 

och delades slumpmässigt in i två grupper om 35, fördelat på de två olika systemen 

vilka befann sig i två olika salar. Angiografierna utfördes efter samma 

standardprotokoll och personalen var instruerade att använda lägsta möjliga 

dosinställningar vid bägge systemen. Resultatet visade att det nya systemet 

reducerade den totala Kerma-area pruduct (KAP) med ett genomsnitt på 75% från 47 

Gy cm2 till 12 Gy cm2 (P < 0.001) och att KAP-värdet för filmad exponering minskade 

med 77% från ett genomsnitt på 41.5 Gy cm2 till 9.48 Gy cm2 (P < 0.001). 
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Wilson et al. (2016) undersökte hur en färgindikerande illustration, dose tracking 

system (DTS), på en monitor i realtid påverkade stråldosen till patienten. Monitorn 

visade en färgkodad representation av den kumulativa fördelningen av huddosen på 

patientens kropp. Det visades även i realtid en illustration av peak-skindose samt den 

kumulativa huddosen vid det rådande strålfältet. 1077 patienter deltog i studien, 

varav 589 utgjorde DTS och resterande 488 representerade kontrollgruppen. 

Resultatet av studien visade på att DTS minskade patientens peak-skindose med 22% 

(P < 0.001) samt att DAP och Kerma reducerades med 17% (P < 0.001) respektive 

20% (P < 0.001) jämfört med kontrollgruppen. 

Anpassad bildtagningsmetod 

I denna kategori beskrivs hur stråldosen reducerades beroende på användandet av 

olika bildtagningsmetoder. Morita et al. (2017) jämförde skillnader i 22 patienters 

uppmätta stråldos vid binjurevenskateterisering utförda med konventionell digital 

subtraction angiography (DSA) med kollimering, mot dynamic trace digital 

angiography (DTDA) tillsammans med spot fluoroscopy. DSA utgjorde 

kontrollgruppen med 11 patienter och övriga genomgick DTDA. DTDA reducerar 

signalen från ben och dämpar bakgrundsinformationen så att blodkärl och 

instrument istället förstärks. Spot flouroscopy är en teknik där en region of interest 

(ROI) läggs i valt område och vid varje genomlysning så exponeras endast området 

innanför ROI:en. Området utanför bestrålas ej och den gamla informationen ligger 

kvar i bild. Interventionerna genomfördes med samma tillvägagångssätt för DSA och 

DTDA. Resultatet av jämförelsen visade på en genomsnittlig reducering av patientens 

DAP vid varje exponering från 29.1 Gycm2 i kontrollgruppen till 5.3 Gycm2 (P < 

0.001) vid DTDA. Patienternas totala DAP under hela interventionen minskade från 

ett genomsnitt på 88.2 Gycm2 till 38.6 Gy cm2 (P = 0.006). 

En studie genomförd av Eloot et al. (2013) beskriver skillnader i stråldos till 40 

patienter som genomgick coronarangiografier med 3D-rotationsteknik samt 40 

patienter där standardteknik användes. 3D-rotationstekniken innebär att 

röntgenröret kan rotera runt patientens kropp samtidigt som genomlysning eller 

exponering sker och kontrastmedel injiceras. 70 TLD fördelades över patientens 

bröstkorg inför undersökningen för att mäta huddosen. Studiens resultat visar att 

3D-rotationstekniken minskar den genomsnittliga KAP med 33% från 49.99 Gycm2 
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till 33.37 Gycm2 (P < 0.001) samt att peak-skindose reducerades från 172 mGy med 

standardtekniken till 80 mGy med 3D-rotation (P < 0.001). 

Klein et al. (2011) undersökte effektiviteten och stråldosen mellan standard 

coronarangiografi (SA) och dual-axis rotational coronary angiography (DARCA) vid 

diagnostiska angiografier. DARCA innebär att röntgenröret kan rotera kring två axlar 

runt patienten vid filmad exponering under en kontrastmedelinjektion. Vid 

interventionerna i studien genomfördes först SA över valt område för att direkt efter 

producera motsvarande projektioner med hjälp av DARCA. Resultatet visade en 

genomsnittlig stråldosreducering med 35% vid användandet av DARCA istället för SA 

(P-värde saknas). 

Diskussion 

Syftet för denna litteraturstudie var att beskriva olika metoder som kan användas för 

att sänka stråldosen till patienten vid angiografier och endovaskulära interventioner. 

De resultat som presenterats visar på att det finns flera metoder som kan användas 

för att effektivt minska stråldosen.  

Resultatdiskussion 

Metoder gällande personalen 

De som är yrkesverksamma på avdelningar där det utförs angiografier och 

endovaskulära interventioner bör arbeta aktivt för att sänka stråldoser till patienter 

och personal, enligt ALARA-principen. Shortt et al. (2007) visade på en enkel metod 

där ett blyskydd användes för att sänka patientdosen, liknande studier har även 

gjorts av Alazzoni et al. (2015) och Musallam et al. (2015). Alazzoni et al. (2015) 

beskrev hur ett blyskynke som lades över patientens buk samt bäcken kunde reducera 

spridd strålning och därmed sänka dosen till interventionisten med 76%. Dock kunde 

Musallam et al. (2015) visa på att den reducering i spridd strålning som kan uppnås 

genom att täcka stora delar av en patient med bly kan dubblera dosen till patienten. 

Personal som arbetar på interventionsavdelningar riskerar att utveckla skador och 

sjukdomar på grund av kronisk bestrålning i arbetet. Förekomst av stokastiska 

effekter så som hjärntumörer (Roguin et al. 2013) samt deterministiska effekter, 

exempelvis skador på ögats lins (Principi et al. 2015), har kunnat påvisas. Att sänka 

dosen till personalen är därför en hedervärd strävan men bör ej ske på patientens 
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bekostnad. En balans mellan dessa två faktorer bör utredas närmare då blyskydd är 

en metod som är både lätt att använda och kostnadseffektiv (Shortt et al. 2007).  

Utifrån denna litteraturstudie bör personal som arbetar med joniserande strålning 

vara rätt utbildade och väl informerade om vilka risker som finns samt hur de på 

bästa sätt reducerar stråldosen. Kuon et al. (2014 & 2015) visade på att även då 

kardiologerna i studien hade genomgått vissa kurser i strålsäkerhet under sin 

utbildning, gav ändå en extra kurs med feedback till kardiologerna en positiv 

inverkan på strålanvändningen. Både resultatet i denna litteraturstudie samt annan 

forskning visar på att avdelningar där personalen erbjuds strålsäkerhetskurser innan 

anställning, samt återkommande repetitionskurser, bidrar till en bättre och säkrare 

miljö för både personal och patienter (Badawy et al. 2016, Georges et al. 2009). 

Utifrån resultatet av denna litteraturstudie reflekterar författarna över huruvida inte 

högre krav borde ställas på att sjukvårdspersonal är medveten om riskerna 

associerade med strålning, oavsett om de är i daglig kontakt med joniserande 

strålning. Detta då all sjukvårdspersonal kan komma att behöva vårda patienter som 

utsatts för strålning samt assistera i nödsituationer på en röntgenavdelning (Badawy 

et al. 2016). Dock förekommer det att personal som inte fått genomgå grundläggande 

utbildning rörande strålskydd och risker med joniserande strålning får handha 

röntgenutrustning. Det finns då en överhängande risk att stråldosen till både patient 

och personal blir förhöjd (Silkoset, Widmark & Friberg 2015). Faggioni et al. (2017) 

visade på hur vissa läkarstudenter och radiologer överskattade sin kunskap gällande 

strålskydd. Överskattning av kunskap kan ha farliga konsekvenser och eventuellt leda 

till ökade stråldoser till patienter. Detta eftersom att bristen på tillräcklig kunskap 

kan leda till att fler remisser utan skälig grund skrivs, alternativt till rena 

felaktigheter i handhavandet av utrustning som producerar joniserande strålning 

(Faggioni et al. 2017). Författarna drar slutsatsen att det kan vara fördelaktigt för 

sjukhus att erbjuda kurser i grundläggande strålskydd som de anställda kan ta del av 

för att öka den kollektiva medvetenheten och därmed säkerheten. En databaserad 

kurs kan vara ett alternativ då det ofta leder till en ökad tillgänglighet av 

kursmaterialet och en mer flexibel inlärning för personalen (Brinkley et el. 2006). 

Brinkley et al. (2006) demonstrerade att det inte var någon signifikant skillnad (P = 

0.083) mellan kunskapen hos de som genomgått strålsäkerhetskurs i klassrum eller 

de som hade genomgått en kurs via datorn.  
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Hur personalen på interventionsavdelningar väljer att utnyttja den utrustning som 

finns kan påverka stråldosen på olika sätt. Kollimering, det vill säga att begränsa och 

forma strålfältet med hjälp av metalliska bländare, är en av de vanligaste 

stråldosreducerande metoderna. Dock är användningen av kollimering inte alltid en 

prioritet hos de som utför angiografier eller endovaskulära interventioner. Det kan 

bero på att fokus istället ligger på själva uppgiften eller på att det finns för lite 

kunskap hos interventionister kring den faktiska nyttan av kollimering. Walters et al. 

(2012) kunde visa på upp till 64% reducering av stråldosen vid kollimering till minsta 

möjliga strålfält vid interventioner. Även Baek et al. (2013) kunde i en studie visa på 

en reducering till 67% jämfört med kontrollgruppens strålning vid användning av 

kollimering. En annan inställning som kan påverka stråldosen är hur många bilder 

som tas varje sekund i.e. vilken frame rate eller bildhastighet som används. För att 

interventionisten skall kunna följa ingreppets förlopp ordentligt samt orientera sig i 

kärlen krävs en viss bildhastighet. Många studier har genom minskad bildhastighet 

kunnat presentera en reducering i stråldosen. Agarwal et al. (2014) presenterade en 

minskning av stråldosen med 22% när bildhastigheten sänktes från 10 till 7.5 

bilder/sekund. Även nyare utrustning som redan är optimerad, och i sig genererar 

lägre stråldos, kan gynnas av en sänkning av bildhastigheten. Två andra studier 

utförda på nyare utrustning där standardbildhastigheten, som var 15 bilder/sekund, 

sänktes till 7.5 bilder/sekund kunde presentera en dosreducering på 25% vid 

hjärtinterventioner (Sadamatsu & Nakano 2016) och upp till 61% vid perifera 

interventioner (Akkus et al. 2014). Författarna drar därför slutsatsen, utifrån 

litteraturstudiens resultat, att verksamheter bör se över vilka standardinställningar 

som utrustningen har. Att utrustningen har mindre strålfält och en lägre 

bildhastighet som standard kan underlätta strålskyddsarbetet för interventionisten. 

Fokus kan då istället läggas på uppgiften, vilket är speciellt fördelaktigt i akuta 

situationer.  

Metoder gällande utrustningen 

Nya teknologier och programvaror för strålreducerande resultat vid angiografier och 

endovaskulära interventioner är under en ständig utveckling. Programvaror 

innehållande mer avancerade algoritmer sänker inte bara stråldosen till patient och 

personal utan kan även förbättra bildkvalitén enligt en studie av Eloot et al. (2015). 

För avdelningar och sektioner där angiografier och endovaskulära interventioner 

utförs kan detta vara en nödvändig aspekt att beakta när det kommer till upphandling 
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av ny utrustning. Litteraturstudiens författare har under sin utbildning sett ett behov 

av uppdatering av röntgenutrustningen. En investering i system, där möjlighet finns 

att uppgradera programvaran utan att byta ut utrustningen, ses av författarna som ett 

kostnadseffektivt alternativ. ALARA-principen är inte enbart riktad till personal som 

hanterar utrustning med joniserande strålning, utan innefattar även verksamheten 

och framställandet av nya teknologier. Det huvudsakliga målet med ALARA är som 

tidigare nämnt att alltid sträva efter en reducering av stråldos, men utöver detta finns 

andra faktorer som bör iakttas vid upphandlingar. Faktorer såsom vilken 

patientgrupp som står för majoriteten av undersökningarna och vilka standardkrav 

som finns från radiologerna på bildkvalitén, bör väga tyngre än budget vid val av ny 

utrustning (Strauss & Kaste, 2006). Utifrån litteraturstudiens resultat dras slutsatsen 

att det inte är nödvändigtvis den modernaste teknologin till bästa pris som lämpar sig 

för alla sjukhus, utan upphandling av ny utrustning bör återspegla det faktiska 

behovet på avdelningen. 

Utöver dagens förbättrade programvaror i utrustningen finns även teknologi som 

kombinerar programvaran med beslutstaganden hos interventionisten. Ett exempel 

på en strålreducerande metod är spot fluoroscopy som Morita et al. (2017) beskrivit i 

en studie. Genom att under interventionen placera en valfri ROI i strålfältet så 

kommer information utanför detta område inte att uppdateras vid nya 

genomlysningar, något som resulterar i en minskad stråldos till patienten. ROI:en 

beskrivs av Borota et al. (2017) vara möjlig för interventionisten att utforma efter tre 

modeller; förprogrammerade cirklar eller kvadrater alternativt efter manuell 

markering för att på så sätt kunna justeras för bästa möjliga optimering. 

Artikelförfattarna menar på att spot fluoroscopy är en ny och originell metod för 

kollimering som resulterar i en avsevärd minskning av genomlysningsdosen och den 

uppmuntras att appliceras vid olika undersökningar och interventioner (Morita et al. 

2017, Borota et al. 2017). Denna teknologi är relativt ny och i nuläget finns endast ett 

fåtal studier kring metoden. Därför vill författarna av denna litteraturstudie lyfta att 

det finns ett behov av mer forskning gällande nyttan av olika programvaror innan en 

mer tillförlitlig bedömning av metoden kan göras.  

Utvecklingen och användandet av utrustning som behärskar rotationsangiografier 

har i litteraturstudien pekat på tydliga dosreducerande skillnader i jämförelse med de 

coronarangiografier som idag är standard. Klein et al. (2011) visade att det inte 



15 
 

framgick någon skillnad av den diagnostiska informationen i bilderna vid granskning, 

vilket även styrktes av Eloot et al. (2013). DARCA innebär en säkrare metod för att 

utföra coronarangiografier då det inte uppstår överlappningar av kärl vilka då kan 

framstå som mindre än de egentligen är (Yasar et al. 2013). Metoden resulterade även 

i att antalet exponeringar minskade och det krävdes mindre mängd kontrastmedel för 

att få fram likvärdig information (Eloot et al. 2013, Yasar et al. 2013). Då det inte 

framgick någon diagnostisk skillnad mellan bilderna i resultatet av studierna kan 

slutsatsen dras att rotationsangiografier är en metod som bidrar till en 

strålreducering utan att påverka bildkvalitén. Ytterligare en patientgynnande effekt 

från rotationsangiografier är den minskade kontrastmedelsdosen, något som får 

medhåll från Deek et al. (2014) som menar på att kontrastmedel ska administreras i 

lägsta möjliga dos för att minska risken för njurpåverkan. Utan att försämra 

visualiseringen av bildinformationen bör ej kontrastmedelsdosen överstiga 100–140 

ml (Deek et al. 2014), vilket Eloot et al. (2013) reducerade till 73 ml vid 3D-

angiografierna och Klein et al. (2011) till ett genomsnitt på 27 ml vid DARCA jämfört 

med standardangiografierna i samma studie. Yasar et al. (2013) visade på en 

minskning med 23% till 54.4 ml i kontrastmedelsdos till patienten med DARCA. Även 

undersökningstiden kan förkortas med rotationsangiografier (Klein et al. 2013) då 

interventionisten endast ställer in en start- och slutposition för röntgenröret istället 

för att positionera det till varje exponeringsvinkel med genomlysning. Förkortad 

undersökningstid ses av författarna till litteraturstudien som ett positivt utfall då det 

bland annat kan innebära att patientköer minskas. 

En färgindikerande illustration på monitorer i realtid reducerade patienternas peak-

skindose samt DAP och Kerma under coronarangiografier (Wilson et al. 2016). 

Metoden uppmärksammar interventionisten samt övrig personal på hur stråldosen 

fördelas till patientens hud. Att personalen i realtid kan se effekterna av 

röntgenrörets vinkling innebär att överlappande strålfält kan undvikas genom att 

justera vinklingar. Däremot är det viktigt för interventionisten att inte vinkla 

röntgenröret endast utifrån hur monitorn presenterar stråldosen till patienten, då det 

istället kan leda till en ökning av spridd strålning till personalen. Den grafiska 

illustrationen som visas på monitorn ska väljas så att den på bästa sätt representerar 

varje enskild patients kroppsform (Rana, Rudin & Bednarek, 2016). Ett felaktigt val 

av illustrationen kan innebära att grafiken inte motsvarar patientens hudyta och att 

de överlappande strålfälten visualiseras fel. Detta skulle då resultera i att 
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fördelningen av stråldosen på huden inte är korrekt och kan innebära högre risk för 

deterministiska skador. Det framgick ingen signifikant reducering i exponeringstid 

eller antal filmade exponeringssekvenser vid realtidsillustrationen och Wilson et al. 

(2016) presenterade istället en genomsnittlig ökning av genomlysningstiden. Det 

framgår inte heller huruvida personal berördes av den spridda strålningen, något 

som saknas även i studien av Rana, Rudin & Bednarek (2016). Frånvaron av 

information i studierna gör att metoden endast kan visa på en reducering av stråldos 

till patienten. Författarna har, utifrån andra resultat i studien, tidigare pekat på att en 

minskad stråldos till patienten ofta innebär en minskad stråldos till personalen. 

Därför dras slutsatsen att realtidsillustrationer borde bedömas som en gynnsam 

metod även för personalen. 

Personalens påverkan på den kollektiva dosen  

Inom sjukvården arbetar olika yrkesgrupper med joniserande strålning och 

interagerar med de skydd samt utrustning som finns att handha. En gemensam 

strävan efter bästa möjliga diagnostiska eller behandlande resultat till minsta möjliga 

stråldos borde prioriteras. Dock försvåras denna strävan då inte alla yrkesgrupper 

har strålsäkerhet i grundutbildningen. Som tidigare nämnt finns det studier som 

belyser vikten av kunskap kring strålning hos personalen och dess samband med en 

reducerad stråldos till patienter. Det är dock inte bara den bristande kunskapen kring 

strålning som är problemet, omgivningen bör även beaktas. Vilken attityd personalen 

har till strålskydd samt vilken jargong som avdelningen har kan påverka enskilda 

individers benägenhet att använda strålskydd. Bordoli et al. (2014) visade på att 

studenter vars handledare inte regelbundet använde strålskyddande tekniker, var 

mindre benägna att själva använda dessa tekniker. Detta trots att de fått utbildning i 

strålsäkerhet. Justino (2006) menar på att det även handlar om att utveckla en reflex 

hos de som skall arbeta med genomlysningsutrustning;  

”When the eye is not on the screen, the foot must not be on the pedal!”  

Justino (2006, 148). 

Personal som har god teknik och väl utvecklad reflex gynnar inte bara patienten och 

personalen i salen utan minskar även kollektivdosen för hela populationen. Som 

tidigare nämnt, ökar användningen av joniserande strålning inom medicinsk 

verksamhet. Detta medför även en ökning av risken för stråldosrelaterade stokastiska 

och deterministiska effekter hos allmänheten (Isaksson 2011, 211). Behandlingar av 
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vanligt förekommande sjukdomar sker idag rutinmässigt med hjälp av joniserande 

strålning. Det tillkommer även nya användningsområden och redan befintliga 

tekniker utvecklas. Författarna drar därför slutsatsen att kollektivdosen fortsatt 

kommer öka och så även risken för strålskador hos allmänheten. De 

stråldosreducerande metoder som presenteras i denna litteraturstudie kan användas 

för att minska dosbidraget från medicinsk verksamhet och gynnar därmed 

allmänheten. Dock skall alltid risken för utvecklandet av eventuella strålskador hos 

allmänheten vägas mot konsekvensen av en missad diagnos eller utebliven 

behandling för individen. De stråldosreducerande metoder som utförs på individer 

som utsätts för joniserande strålning gynnar därmed allmänheten och minskar den 

kollektiva dosen (Isaksson 2011, 211, 220). 

Röntgensjuksköterskans ansvar och kompetens 

Kommunikation är ett viktigt verktyg för att bygga upp ett väl fungerande samarbete 

med en strävan mot ett gemensamt mål. Bristen på respekt mellan professionella 

yrkesgrupper från olika verksamheter inom vården kan negativt påverka samarbetet 

och utkomsten av vårdförloppet (Lidén 2014, 160). Enligt Kompetensbeskrivningen 

(Örnberg & Andersson 2012) och Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor (Örnberg 

& Eklund 2008) ska röntgensjuksköterskor arbeta för överföring av adekvat 

information till kollegor och övriga professioner samt handleda andra yrkesutövare. 

Den kompetens som röntgensjuksköterskor besitter menar författarna inte får tystas 

eller negligeras på grund av bristande respekt från andra professioner. Resultatet i 

denna litteraturstudie presenterar metoder att reducera stråldosen till patienten, 

både genom kunskap kring strålsäkerhet hos personalen samt motivationen att 

investera i ny teknologi anpassad till verksamheten. Författarna drar slutsatsen 

utifrån resultatet, att den kunskap och kompetens gällande strålskydd som 

röntgensjuksköterskor besitter borde kunna användas mer effektivt av de 

verksamheter inom sjukvården där arbeten med joniserande strålning utförs.  

Metoddiskussion 

Författarna hade endast grundläggande och därför begränsade kunskaper i de olika 

delar som forskningsprocessen utgör samt ingen tidigare erfarenhet att skriva en 

litteraturstudie. Dessa begränsade kunskaper kring kvantitativa metoder, dess 

mätredskap, olika analysmetoder samt metoder för att reducera bias skulle kunna ses 
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som en svaghet (Forsberg & Wengström 2013, 53). Dock har författarna använt 

kurslitteraturen och relevanta studier som stöd i arbetet. 

Författarna hade innan studien en viss förförståelse kring angiografier och 

endovaskulära interventioner samt har under utbildningens gång själva observerat 

ett flertal brister i strålskyddsarbetet på dessa avdelningar. Detta kunde ha bidragit 

till att de studier som inkluderades svarade på vilka förväntningar som författarna 

byggt upp innan (Wallengren & Henricson 2012, 489). Författarna har under arbetets 

gång försökt begränsa påverkan av förförståelsen genom att använda 

kurslitteraturen, samt genom fortlöpande diskussioner gällande fördomar och 

förförståelse (Henricson 2012, 474). 

Testsökningar genomfördes innan urvalsprocessen påbörjades i syfte att undersöka 

evidensläget samt att identifiera tillgängliga resurser och källor (c.f. Willman et al. 

2011, 67–69). Testsökningarna genomfördes i både Pubmed och i CINAHL men de 

huvudsakliga litteratursökningarna genomfördes endast i Pubmed då studier som 

svarade på syftet till synes genererades i mångfald vid testsökningarna. Detta bör ses 

som en svaghet då andra databaser, exempelvis Scopus, säkerligen kunde ha 

genererat träffar som svarade på litteraturstudiens syfte och därmed ha motverkat 

eventuellt publikationsbias. Dock utfördes inga fler sökningar då tidsramen för 

studien var begränsad. Författarna tog hjälp av en bibliotekarie anställd vid 

Medicinska Biblioteket för att ta fram söktermer som genererade en litteratursökning 

med hög sensitivitet och specificitet (c.f. Willman et al. 2011, 67–69). Dock var denne 

inte insatt i termer rörande röntgen och interventioner men bidrog med kunskap 

gällande söktekniker. Med hjälp av de teknikerna samt de indexeringsord (MeSH-

termer) och begränsningar författarna angav genererades två sökningar. MeSH-

termer och fritextsökningar kombinerades för att öka sensitiviteten och generera 

breda sökningar (SBU 2014, 34–35). En bred sökning riskerar dock att generera 

irrelevanta träffar som manuellt måste sorteras bort, detta ökade arbetsbördan och 

relevanta studier kan ha sorterats bort av misstag på grund av den mänskliga faktorn 

(SBU 2014, 34–35). Begränsning till det engelska språket samt ålder <10år (2007–

2017) sattes på sökningarna. Det gjordes för att begränsa antalet träffar samt för att 

generera studier som berörde nya strålskyddande metoder på ett språk som 

författarna behärskade. Detta kan dock innebära att studier som kunde ha svarat på 

syftet till litteraturstudien sorterades bort. Då den manuella sökningen generade ett 
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relevant resultat kan det visa på att den ursprungliga sökningen hade kunnat 

optimerats för att fånga in fler resultat som kunde ha svarat på litteraturstudiens 

syfte. Om författarna hade påbörjat litteraturstudien idag, hade de övervägt att 

använda fler databaser samt försökt generera mer specifika söktermer. 

I studien inkluderades totalt tio kvantitativa kohortstudier vars resultat svarade på 

syftet i litteraturstudien. Det hade dock varit önskvärt att använda randomiserade 

kontrollerade studier till resultatet, då dessa anses ha högre bevisvärde (Forsberg & 

Wengström 2013, 93). Att författarna inte hittade några randomiserade kontrollerade 

studier som svarade på litteraturstudiens syfte i litteratursökningarna, bidrog till 

användandet av kohortstudier. Kohortstudier är dock lämpliga att använda när olika 

faktorer för risker skall studeras under längre tid samt observera en mängd olika 

utfall (Olsson & Sörensen 2011, 116). I denna litteraturstudie användes endast studier 

med kvantitativ ansats då data från kvantitativa studiers resultat kunde användas för 

att se samband och förklara relationen mellan de stråldosreducerande metoderna 

(Forsberg & Wengström 2013, 53). Om författarna hade påbörjat studien idag, hade 

syftet reviderats för att kunna inkludera en kombination av både kvantitativ samt 

kvalitativ ansats. Fenomenet kring stråldosreducerande metoder hade då kunnat 

belysas ur flera olika synvinklar (Forsberg & Wengström 2013, 57) samt bidragit till 

en djupare förståelse kring exempelvis interventionisternas upplevelser av att utöva 

stråldosreducerande metoder. 

Kvalitetsbedömningen gjordes med hjälp av en granskningsmall av Olsson och 

Sörensen (2011). En granskningsmall skall fungera som stöd och hjälpa författarna 

att bedriva en systematisk granskning av studier och deras vetenskapliga kvalitet 

(Willman et al. 2011, 108). Denna mall valdes då den har en generell utformning som 

är lämplig för studier med olika design. Mallen av Olsson och Sörensen (2011) 

kombinerar poängsättning och procentberäkning för att bedöma studiers kvalitet. 

Detta gav författarna möjlighet att vikta och jämföra de inkluderade studiernas 

kvalitet. Vid användandet av en granskningsmall med poängsystem finns dock en risk 

för felberäkningar och felbedömningar. Detta försökte motverkas genom att 

studierna granskades var för sig för att sedan jämföra resultaten och göra en samlad 

bedömning (Willman et al. 2011, 108–112). Enligt Henricson (2012, 473) är detta 

arbetssätt att föredra då litteraturstudiens reliabilitet stärks. Ingen av de valda 

studierna uteslöts på grund av låg kvalitet.  
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De inkluderade studierna använde olika metoder samt mätinstrument vilket kunde 

haft påverkan på reliabiliteten och jämförbarheten. Dock stärktes validiteten hos 

litteraturstudien då alla studier inkluderade metoder för att reducera stråldosen till 

patienter och alla bidrog till litteraturstudiens resultat (Henricson 2012, 473–474). I 

testsökningarna försökte författarna endast generera studier som enbart bedrevs på 

avdelningar för interventionsradiologi (IR), då det är flest röntgensjuksköterskor 

anställda på dessa avdelningar. Detta medförde dock att sökningen blev väldigt smal 

och inte bidrog med tillräckligt antal träffar. Smala sökningar är oftast otillräckliga 

och risken för att missa relevanta träffar är stor (SBU 2014, 33), vilket enligt 

Henricson (2012, 473) i sin tur hade sänkt validiteten. Därför inkluderades även 

studier som utförts inom avdelningar som bedriver verksamhet med kardiologi och 

neuroradiologi. Författarna medger att detta ej var optimalt då jämförbarheten 

påverkas, men efter förda diskussioner och reflektioner vill författarna peka på att 

syftet på litteraturstudien var att beskriva olika metoder som kan sänka stråldosen till 

patienter som genomgår angiografier och endovaskulära interventioner. Detta borde 

därför innebära att studier bedrivna på andra avdelningar som utnyttjar samma 

teknik ändå kan bidra med relevanta resultat. De studier som inkluderades var 

utförda i olika industrialiserade länder, varav hälften var inom Europeiska Unionen. 

Utifrån detta faktum menar författarna att det går att argumentera för en viss 

överförbarhet av resultatet till svensk sjukvård då många likheter i behandling och 

diagnostik finns (Henricson 2012, 475). 

Forskningsetisk diskussion 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) måste studier få ett godkännande av en 

delaktig forskningsetisk kommitté innan de får påbörjas. Av de 10 kvalitetsgranskade 

artiklar som använts i denna litteraturstudie har 7 av dem angett godkännande av 

etisk kommitté. För de övriga 3 fann författarna etiskt godkännande efter sökning i 

de respektive tidskrifterna (c.f. Wallengren & Henricson 2012, 492–493). Alla studier 

hade dock någon aspekt av forskningsetisk reflektion. Studierna som ingick i denna 

litteraturstudie utfördes på människor. Enligt Codex (2016) skall de människor som 

involveras i forskning få tillräcklig och anpassad information om sin medverkan för 

att sedan valfritt kunna ge sitt samtycke. Ett undantag till samtycke är om syftet med 

forskningen förväntas bidra till resultat som vore till fördel för patienten eller andra 

med liknande sjukdomar. Forskning skall då ske under förutsättningen att ingen risk 
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för skada eller obehag finns för patienten (SFS 2003:460), då krävs endast 

bedömning av en etikprövningsnämnd (Codex 2016). Det vore därför inte etiskt 

hållbart eller lagligt (SFS 1988:220) att utföra studier där patienter bestrålas mer än 

nödvändigt. Behandlingarna och undersökningarna i studierna var elektiva och 

merparten av data insamlades retrospektivt. Då data endast genererades av 

stråldoser, bedömdes därmed att studierna inte krävde samtycke från patienterna 

utan infaller som ett undantag enligt Codex (2016). Alla studier som inkluderades 

utövade god forskningsetik i hanterandet av patientuppgifter då endast 

avidentifierade uppgifter publicerades (Helgesson 2015, 93). Alla studier som 

granskats i litteraturstudien har haft ett gemensamt mål att finna eller stödja metoder 

att som reducerar stråldosen till patienten utan att påverka diagnostiken. 

Intressekonflikter skall enligt Helsingforsdeklarationen (2013) tillkännages, något 

som 5 av de granskade studierna uppgett. 2 av studierna medger att 

intressekonflikter finns men beskriver att åtgärder vidtagits för att begränsa bias. 3 av 

de granskade studierna uppger inte huruvida någon intressekonflikt finns. Detta är 

något som författarna själva betraktar som en brist i litteraturstudien. Studier som 

inte tillkännager intressekonflikter strider mot Helsingforsdeklarationen (2013) och 

bör därmed inte publiceras. 

Författarna till litteraturstudien utövade själva god forskningssed genom att 

tillsammans fatta gemensamma beslut samt diskutera meningsskillnader 

konstruktivt. Detta begränsade missförstånd och fokus kunde läggas på 

litteraturstudien och dess delar. Författarna har även, i syfte att höja tillförlitligheten 

av litteraturstudien, fortlöpande refererat till de studier som använts för att de styrka 

påståenden och slutsatser som dragits (Helgesson 2015, 66). 

Konklusion  

Det arbete som utförs med joniserande strålning samt den fortlöpande utvecklingen 

av tekniken medför vissa risker för allmänheten. Effekten av dessa bör fortsättas 

studeras i takt med implementerandet av ny teknik. Röntgensjuksköterskan borde, 

enligt författarna, ses som en viktig resurs i sammanhanget tack vare sin specifika 

kompetens och kunskap inom radiografi. Detta både i det dagliga arbetet samt inom 

verksamhetens utveckling. Mer forskning uppmuntras där inverkan av 

röntgensjuksköterskans kompetens och kunskap gällande strålsäkerhet studeras. 
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Exempelvis vid de interventioner där röntgensjuksköterskor oftast ej tillhör 

arbetslaget trots att joniserande strålning används. 

 

Behandlingar och undersökningar som genomförs med hjälp av joniserande strålning 

är allt mer vanligt förekommande, vilket medför att den kollektiva stråldosen till 

allmänheten ökar. Författarna drar slutsatsen, utifrån litteraturstudiens resultat, att 

en begränsning av stråldos till patienter är möjlig och bör vara en prioritering vid alla 

behandlingar och undersökningar. Litteraturstudiens resultat visar att personal som 

upprätthåller samt fortlöpande uppdaterar sin kunskap kring strålsäkerheten bidrar 

till en säkrare miljö för både patient och personal. Därför rekommenderar författarna 

att verksamheter där joniserande strålning används tillhandahåller interna 

utbildningar samt kontrollerar att kompetensnivån på avdelningen bibehålles. 

Verksamheter rekommenderas även se över vilka behov av undersökningar och 

behandlingar de har samt anpassa investering av ny teknologi och utrustning utifrån 

dessa.  
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Bilaga 1 
Granskningsmall (Olsson & Sörensen 2011, 284).  

   

Poängsättning  0p  1p  2p  3p  

Abstrakt 
(syfte, metod, 

resultat =3p)  

Saknas  1/3  2/3  3/3  

Introduktion  Saknas  Knapphändig  Medel  Välskriven  
Syfte  Ej angivet  Otydligt  Medel  Tydligt  

Metod          
Metodval adekvat till 

frågan  
Ej angiven  Ej relevant  Relevant    

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet 

möjlig)  

Ej angiven  Knapphändig  Medel  Utförlig  

Urval  
(antal, beskrivning, 

representativitet)  

Ej 
acceptabel  

Låg  Medel  God  

Patienter som 

uppfyller 

inkluderingskriterier  

Ej 

undersökt  
Liten andel  Hälften  Samtliga  

Bortfall  Ej angivet   >20%  20-50%  <5%  
Bortfall med 
betydelse för 

resultatet  

Analys 
saknas/ Ja  

Nej      

Etiska aspekter  Ej angivna  Angivna      
Resultat          

Frågeställningen 
besvarad  

Nej  Ja      

Resultatbeskrivning  Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig  
Statistisk analys  Saknas  Mindre bra  Bra    

Confounders  Ej 

kontrollerat  
Kontrollerat      

Tolkning av 

resultatet  
Ej 

acceptabel  
Låg  Medel  God  

Diskussion          
Problemanknytning  Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig  

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor  

Saknas  Låg  God    

Anknytning till 

tidigare forskning  
Saknas  Låg  Medel  God  

Slutsatser          
Överensstämmelse 

med resultat  
Slutsats 

saknas  
Låg  Medel  God  

Ogrundade 

slutsatser  
Finns  Saknas      

          
poäng  

 
  

  

Total poäng 
(max 47p)  

      
 

Procent        
 

          
Grad I: 80%          
Grad II: 70%          
Grad III: 60%          



 
 

Bilaga 2 
 

Tabell 1: Databassökning av resultatartiklar 
Datum

  
Databas

  
Sökord  Begränsningar Antal 

träffar

  

Urval

 1  
Urval 

2  
Urval 

3   
Urval

 4  

2017-

02-21  
Pubmed  (angiography or R

adiography, interv
entional or vascula

r imaging) NOT 

(Computed tomog
raphy or CT) NOT 

(MRI or MR) and 
(radiation dose or 

dosage) and 

(reduction or prot
ection) and 

patient NOT 

(operator 
or personnel or st

aff) 
NOT noise And 

(safety or techniq

ues or methods) 
NOT 

(pediatrics or child
ren)   

 

 

<10 år  

  

Engelsk text  

505  49  

  

21  8  8 

2017-

02-21  
Pubmed  (angiography AND

 radiology, interve
ntional) NOT 

(magnetic resonan

ce angiography O
R computed tomo

graphy OR CT OR 
MR) AND 

(patient safety OR

 radiation protecti
on OR radiation re

duction)  

 

 

<10 år  

 

Engelsk text 

126  22  

  

  

4  1  1 

Manuell sekundärsökning i Pubmed 8 8 6  1  1 

Totalt antal resultatartiklar: 10 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 
Tabell 2: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.   

Författare  
År  
Land  
Tidskrift  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalité

  

Agarwal, Shikhar., Parasha

r, Akhil., Ellis, Stephen 

G., Heupler, Fredrick 

A., Lau, Evan., Tuzcu, 

Murat E., Kapadia, Samir 

R.  

2014  

USA  

Circulation: Cardiovascular

 Interventions  

  

Measures to Reduce 

Radiation in a Modern 

Cardiac Catheterization 

Laboratory  

Att undersöka inverkan av 

minskad frame rate och 

betoning av användandet 

av lågdosexponering på 

total luftkerma vid PCI och 
diagnostisk kateterisering. 

  

Elektiva, icke-akuta 

undersökningar och 

behandlingar på 

patienter över 18 år.  

  

2838 diagnostiska 

kateteriseringar och 

209 elektiva PCI 

genomförda på 5 

kateterlaboratorier 

inkluderades i studien.  

Kvantitativ, retrospektiv 

kohortstudie.   

Stråldosen samlades in med 

hjälp av integrerade KAP-

mätare och jämfördes med 
likvärdiga undersökningar 

genom propensity matching b

aserat på patientens ålder, 

kön, BMI, total 

genomlysningstid och total 

exponeringstid.  

Statistisk analys med Kruskal-

Wallis och X2 test.  

Efter minskandet 

av frame rate från 10 till 

7.5 bilder/sekund samt 

en ökning av 

användandet av lågdos 
exponering beskrevs en 

minskning 

av luftkerma med 22% 

(P < 0.001) vid 

diagnostisk 

kateterisering och 32% 

(P < 0.001) vid PCI.  

Hög 

Eloot, Liesbeth., Thierens, 

Hubert., Taeymans, 

Yves., Drieghe, Benny., 
De Pooter, Jan., 

Van Peteghem, 

Sylvie., Buytaert, 

Dimitri., Gjis, 

Thomas., Lapere, Régine., 

Bacher, Klaus.  

2015  

Belgien  

Catheterization and 
Cardiovascular 

interventions  

Novel X-ray imaging 

technology enables 

significant patient dose 
reduction in 

interventional cariology whil

e maintaining diagnostic 

image quality.  

Att kvantifiera 

minskningen av stråldosen 

till patienter som 
genomgick coronarangiogr

afi (CA) med en ny 

röntgenteknik. Samt att 

bedöma dess inverkan på 

den diagnostiska 

bildkvalitén  

Vuxna patienter som 

genomgick en 

diagnostisk CA. Patienter 
med 

tidigare kranskärlsgraft b

lev exkluderade. 70 

patienter totalt. 

35 patienter i en 

kontrollgrupp genomgick 

CA i en sal med standard 

utrustning.  

35 patienter genomgick 
CA i en sal med ny 

teknik som var 

implementerad med 

dosreduceringsteknologi.

  

Kvantitativ, retrospektiv 

kohortstudie.  

Stråldosen mättes med en 
integrerad KAP-mätare 

(luftkerma) i båda salarna och 

resultaten jämfördes mellan 

de två grupperna.  

Bildkvalitén från 2 filmade 

exponeringssekvenser per 

patient blev utvärderade. 

Bilderna jämfördes 

randomiserat 
och blindat mellan de två 

salarna av 4 kardiologer.   

Data analyserades med two-

tailed Mann-Whitney 

test och chi-2 test.  

Patienters stråldos mätt i 

det kumulativa KAP-

värdet, för hela 
undersökningen var 

75% mindre i salen med 

den nya teknologin 

jämfört med 

undersökningen i 

kontrollgruppen (P < 

0.001).  

Med det nya systemet 

minskade 
även de enskilda KAP-

värdet för både 

genomlysning och 

filmade 

exponeringssekvenser 

med 30% respektive 

77% (P = 0.064 och P < 

0.001).  

Hög 

  

  



 
 

Tabell 2: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.   
Författare 
År  
Land  
Tidskrift  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalité

  

Eloot, Liesbeth., Bacher, 

Klaus., Steenbecke, Femke., Dri

eghe, Benny., Gheeraert, 

Peter., Taeymans, 

Yves., Thierens, Hubert.  

2013  

Belgien  

Catheterization and 

Cardiovascular interventions  

Three-

Dimensional 

Rotational X-

Ray Acquisition 

Technique is 

Reducing 

Patients' Cancer 
Risk in Coronary 

Angiography  

Att bedöma 

patient-

specifika 

organdoser 

och 

cancerrisken 

vid 3D-
rotationsangio 

exponering 

jämfört med 

nuvarande 

standardunder

sökning med 

multipla 

singelplansexp

oneringar.   

80 vuxna patienter som 

skulle genomgå en 

diagnostisk coronarangiogr

afi (CA). 

40 patienter genomgick en 

3D-rotations angiografi. 40 

patienter agerade 
kontrollgrupp och 

genomgick multipla 

singelplansexponeringar  

Kvantitativ, retrospektiv kohortstudie.  

Stråldosen under undersökningarna 

mättes genom maskin integrerade KAP-

mätare 

samt termoluminiserande dosimetrar 

(TLD) placerade på patienterna. TLD 

mätte både total huddos samt peak-

skindose (PSD) hos patienterna i mGy.  

Specifik organdos simulerades med hjälp 

av ett Monte Carlo baserat 

simuleringsprogram och uppskattningen 

av cancerrisk beräknades genom BEIR 

VII riskmodell för olika cancertyper och 

presenterades i LAR-värde (lifetime-

attributable risk).  

Data analyserades med beräkning av 
Pearson correlation coeficient och sedan 

med two-tailed Mann-Whitney test och 

chi-2 test.  

Median KAP-värdet vid 3D-

rotationsangio var 33% lägre än 

vid standardundersökning med 

singelplansexponering (P < 

0.001).  

PSD minskade från 172 mGy till 

80 mGy med 3D-rotationsangio 

(P < 0.001). 

Specifika organdosen visade på 

en signifikant reducering (P < 

0.001) av stråldosen till alla 

organ som ingick i simuleringen 

vid 3D-rotationsangio. 

LAR-värdet för cancerincidens 

sjönk för både män och kvinnor 

vid 3D-rotationsangio. Totala 
incidensen för män sjönk från 

291 fall/miljon till 230 fall/miljon. 

För kvinnor från 555 fall/miljon 

till 277 fall/miljon.  

Hög 

Klein, Andrew J., Garcia, Joel 

A., Hudson, Paul A., Kim, 

Michael S., Messenger, John 

C., Casserly, Ivan P., 

Wink, Onno., Hattier, Brack., 
Tsai, Thomas T., Chen, James 

S.Y., Hansgen, Adam., Carroll, 

John D.  

2011  

USA  

Catheterization and 

Cardiovascular interventions  

Safety and 

Efficacy of Dual-

Axis Rotational 

Coronary 

Angiography 
Vs. Standard Co

ronary Angiogra

phy  

Att fastställa 

säkerheten 

och effekten 

av dual-

axis rotations 
coronarangiog

rafi (DARCA) 

genom att 

direkt jämföra 

med 

standard coro

narangio (SA).

  

Vuxna patienter som 

skulle genomföra en 

diagnostisk angiografi 

(DA). Patienter med känd 

jod kontrastmedelsallergi, 
akuta kranskärlssymtom, 

tidigare CABG behandling 

samt njurinsufficiens 

exkluderades.   

  

30 patienter inkluderades 

och fick genomföra både 

standard angioundersöknin

g samt DARCA.  

Kvantitativ, retrospektiv kohortstudie.  
Patienter fick först genomföra en eller 

flera standard projektioner följd av 

DARCA för samma projektion eller 

projektioner.  

Stråldos, total mängd kontrastmedel 

samt tid för undersökningen mättes.  

Data om stråldosen samlades in från den 

integrerade mätaren i modaliteten och 

mättes i Dos-area produkt (DAP). 

Kontrastmedel mättes från 

kontrastmedelpumpen och tiden 

räknades från start till slut för båda 

undersökningarna.  

Data analyserades med Student's t test.  

Median stråldosen till patienterna 

reducerades med 35% vid 

DARCA.   

Den genomsnittliga mängden 

kontrastmedel reducerades med 
51% vid DARCA.   

 

Tiden för undersökningen 

bedömdes vara 18% kortare vid 

DARCA.  

 

  

  

Hög 



 
 

Tabell 2: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.   

Författare  
År  
Land  
Tidskrift  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalité  

Kuon, 

Eberhard., Weitman

n, Kerstin., 

Hoffman, 

Wolfgang., Dörr, 

Marcus., Reffelman

n, Thorsten., 
Hummel, Astrid., 

Riad, Alexander., 

Busch, Mathias 

C., Empen, Klaus., 

Felix, Stephen B.   

2014   

Tyskland   

JACC: Cardiovascul

ar Interventions   

Efficacy of 

a Minicourse in 

Radiation-Reducing 

Techniques in Invasive 

Cardiology: A 

Multicenter Field Study  

Att utvärdera effekten 

av en 90-minuters 

minikurs med 

undervisning av 

strålreducerande 

tekniker inom 

interventionskardiologi.  

Totalt 3080 patienter 

genomgick elektiva coronarangiogr

afier vid 32 kardiologiska centran. 

Dessa angiografier utfördes av 154 

interventionskardiologer som 

deltagit vid minikursen.  

Kvantitativ retrospektiv kohortstu

die.  

Data över 1540 patienters 

uppmätta stråldos samlades in 

före genomgången 90-minuters 

kurs (10 

patienter/interventionist). Denna 
jämfördes sedan med uppmätt 

stråldos hos ytterligare 1540 

patienter 3,7 månader efter 

kursen, vid angiografier utförda 

av samma 154 interventionister.  

Data analyserades med Mann-

Whitney U-test och χ2-test.  

Patienternas median DAP 

minskade med 48.8% (P 

< 0.001) efter 

genomgången 90-

minuters kurs. 

Det presenteras även en 

minskning av 
genomlysningstiden (-

20.8%, P < 0.001), antal 

exponeringsbilder (-

29.6%, P < 

0.001),  DAP/bild (-

27.4%, P < 0.001) och 

genomlysnings-DAP/s (-

39.3%, P < 0.001).  

Medel  

Koun, 

Eberhard., Weitman

n, Kerstin., 

Hoffmann, 

Wolfgang., Dörr, 

Marcus., Hummel, 

Astrid., Riad, 

Alexander., Busch, 

Mathias C., Felix, 
Stephan B., Empen, 

Klaus.  

2015  

Tyskland  

The American 

Journal of 

Cardiology  

Multicenter Long-Term 

Validation of 

a Minicourse in 

Radiation-Reducing 

Techniques in the 

Catheterization 

Laboratory  

Att undersöka 

långtidseffekten av en 

90-minuters kurs om 

strålreducerande 

tekniker.   

Totalt 540 vuxna patienter från 5 

kardiologiska centra som 

genomgått elektiva coronarangiogr

afier utförda av någon av de 18 

interventionister som genomgått 

en 90-minuters kurs om 

strålskyddsreducerande tekniker.  

Kvantitativ, retrospektiv kohortst

udie. 

Data om stråldosen för 10 

patienter/interventionist (totalt 

180 patienter) samlades in innan 

genomgången 90-minuterskurs. 

Data jämfördes sedan med 

insamlad data från två tillfällen 

efter kursen avslutats; 2,5 

månader och 2 år efter.   

Data analyserades med 2-

tailed Kruskal-Wallis test 

och Fischer´s exakt test.  

Korttidseffekten (2,5 

månader efter) av 90-

minuterskursen visade 

på en median 

stråldosreducering till 

patienterna med 55% (P 

< 0.005).  

Långtidseffekten av 90-

minuterskursen visade 
på en median 

stråldosreducering till 

patienterna med 64% 

efter 2år (P < 0.001).   

Medel  

  

  



 
 

Tabell 2: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.   

Författare  
År  
Land  
Tidskrift  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalité  

Morita, Satoru., Endo, 

Kenji., Suzaki, Shingo.,

 Ishizaki, Umiko., Tam

azaki, 

Hiroshi., Nishina, Yu., 

Sakai, Shuji.   

2017   

Japan   

Cardiovascular Interve

ntional Radiology  

  

Reduction of 

Radiation Exposure 

Using Dynamic Trace 

Digital Angiography 

and Spot Fluoroscopy 

During Adrenal 

Venous Sampling  

Att jämföra stråldosen 

vid binjurevenskateteri

sering vid användandet 

av DTDA 

(dynamic trace digital a

ngiography) 

tillsammans med 
spot flouroscopy, mot 

konventionella 

metoder.  

22 patienter (7 män och 

15 kvinnor) med en 

medelålder på 50 år (27-

65 år) 

uppfyllde inklusionekriterie

rna och 

genomgick binjurevenskat
erisering. De delades in i 

två grupper (A och B) med 

11 patienter i vardera.  

Kvantitativ retrospektiv kohortstudie.   

Ingreppen för patienterna i grupp A 

utfördes med DTDA och 

spot flouroscopy medans ingreppen för 

grupp B genomfördes med konventionell 

DSA (digital subtraction angiography) och 

kollimering.   

DAP, fluoro-DAP, total DAP, 

genomlysningstid, antal exponerade 

bilder och peak-skindose analyserades.  

Data analyserades med Fisher's exact 

test och Mann-Whitney U-test.  

DAP och fluoro-DAP vid 

DTDA och 

spot flouroscopy i grupp 

A var lägre än vid 

konventionell DSA 

(5.3±3.7 vs. 29.1±20.1 

Gy cm2, P < 0.001) och 
kollimering (33.3±22.9 

vs. 59.1±35.7 Gy 

cm2, P = 0.088) i grupp 

B.    

Peak-skindose hos 

patienterna var lägre i 

grupp A än i grupp B 

(403±340 vs. 

771±416 mGy,P = 0.03

0).  

  

Hög 

Shortt, CP., Fanning, 

NF., Malone, L., 

Thornton, J., Brennan, 

P., Lee, MJ.   

2007   

Irland   

Cardiovascular Interve

ntional Radiology  

  

Thyroid Dose 

During Neurointerven

tional Procedures: 

Does Lead Shielding 

Reduce the Dose?  

Att bedömma stråldose

n till tyroidea hos 

patienter som 

genomgår neurointerve

ntioner samt att 

utvärdera 

dosreduceringen 
till tyroidea vid 

användandet av 

blyskydd.  

65 patienter som behövde 

genomgå neurointerventio

ner delades slumpmässigt 

in i två grupper; 

31 st utan tyroideaskydd o

ch 34 st med.   

Kvantitativ prospektiv kohortstudie.   

Två termoluminiserande dosimetrar (TLD) 

placerades ovanpå tyroidea i bägge 

grupperna. Totalt 28 patienter i 

vardera grupp fullföljde interventionerna 

och stråldoserna analyserades.  

Data analyserades med Student's t-
test och Mann-Whitney rank sum test.  

Jämförelsen i uppmätt 

stråldos visade på att 

patienter 

med tyroideaskydd vid 

neurointerventioner had

e en minskning av 

stråldosen på 48% (P < 
0.001) jämfört med 

de patienter utan 

skydd.  

Hög  

  
  

  



 
 

Tabell 2: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning.  
Författare  
År  
Land  
Tidskrift  

Titel  Syfte  Urval  Metod  Resultat  Kvalité  

Walters, Tomos E., Kistler, 

Peter M., Morton, Joseph B., 

Sparks, Paul B., Halloran, 

Karen., Kalman, Jonathan 

M.   

2012   

Australien   

European Society of 

Cardiology  

  

Impact of 

collimation on 

radiation exposure 

during interventional 

electrophysiology  

Att utvärdera vilken 

inverkan minsta möjliga 

kollimering har på kliniskt 

signifikanta parametrar 

gällande exponering.  

366 interventioner med 

standardkollimering och 205 med 

minsta möjliga kollimering 

genomfördes vid elektrofysiologiska 

behandlingar.   

   

Medelåldern var 56±16 år.  

  

Kvantitativ retrospektiv 

kohortstudie.   

3 interventionister 

utförde 

standardkollimering och 

1 interventionist 

använde minsta möjliga 
kollimering vid en 

enskild 

interventionssal.  

DAP 

(dose area product) 

jämfördes mellan de 

två metoderna.  

Data analyserades 

med Wilcoxon rank-
sum test 

och Student's t-test.  

Minsta möjliga kollimering 

resulterade i en 

reducering på 60% (P < 

0.0001) av DAP jämfört 

med standardkollimering. 

Genomlysningstiden 

minskade med 39% (P < 
0.0001) och 

doshastigheten med 

23% (P < 0.0001).  

Hög  

Wilson, Sharon 

M., Prasan, Ananth M., Virdi, 

Amy., Lassere, 
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Real-

time colour pictorial 

radiation monitoring 

during coronary 

angiography: effect 

on patient peak skin 

and totalt dose 
during coronary 

angiography  

Att utvärdera huruvida en 

färgindikerande illustration 

i realtid på monitorer (DTS 

= dose trace system) 

minskar 

patientens huddos och 

totala dos 
vid coronarangiografier och 

interventioner.  

Alla patienter som 

genomgick coronarangiografier eller 

PCI deltog i 

studien. 589 st utfördes med 

DTS och   

488 st utgjorde kontrollgruppen.   

   

Patienter som genomgick 

strukturella 

hjärtsjukdomsinterventioner, 

pacemaker implantation eller 

elektrofysiologiska studier 

exkluderades.  

  

Kvantitativ retrospektiv 

kohortstudie.   

DTS visade 

fördelningen av den 

totala stråldosen samt 

strålfältets nuvarande 

position. En 
kontrollgrupp 

genomförde samma 

ingrepp men utan 

realtidsillustrationen 

och stråldoserna 

jämfördes.  

Statistiska beräkningar 

gjordes med hjälp av 

SPSS.  

Vid användning av DTS 

minskade huddosen till 

patienten med 22% (P < 

0.001) samt DAP 

och kerma minskade med 

17% (p < 

0.001) respektive 20% (P 

< 0.001).    

Det var ingen skillnad 

mellan DTS-gruppen och 

kontrollgruppen med 

genomlysningstid, 

exponeringstid eller 

antalet filmade 

exponeringssekvenser.  

  

Hög 
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