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Abstrakt 

Bakgrund: Trots en snabb utveckling av undersökningsmetoderna inom IR har inte 

strålskydden utvecklats i samma takt. Den joniserande strålning som förekommer på 

modaliteten kan medföra en hälsorisk för personalen därav finns det stråldosgränser 

att hålla sig inom för att minimera risken för yrkesrelaterade strålskador. För att 

förebygga risken för strålningsrelaterade skador är det viktigt att undersöka olika 

metoder av skydd för att optimera personalens strålsäkerhet. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa metoder för att reducera stråldosen för 

personal verksam vid interventionell radiologi. 

Metod: Sökningarna av artiklarna genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och 

Scopus varav 13 studier valdes ut, kvalitetsgranskades samt analyserades kritiskt med 

utgångspunkt från en innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade på 11 strålskyddsmetoder för personalen: blyförkläde 

med thyroideablyskydd, Suspended Personal Radiation Protection System, 

blyglasögon, blyhandskar, takfäst blyglas, golvbaserade blyglas, patientblyskydd, 

direktdigital dosimeter, avstånd till patienten genom automatisk kontrastspruta, 

vismut-bariumöverdrag samt erfarenhet och information.  

Konklusion: Trots att metoderna enskild reducerade stråldosen till personalen 

skulle det kunna vara mer effektivt att kombinera olika strålskydd för bättre 

reduceringseffekt. Genom resultatet anser författarna att fortsatt forskning krävs 

inom utvecklandet av nya strålskydd som är mer ergonomiska mot personalen samt 

hur strålskydden påverkar patienterna både fysiskt och psykiskt. 

 

Nyckelord: Interventionell radiologi, personal och strålskydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: Despite the fast development of examination methods in IR, the 

development of the radiation protections has not been as rapid. Ionizing radiation 

that occurs in the modality can be a threat to the personnel of which there are 

radiation dose limits to keep within in order to minimize the risk of occupational 

radiation damage. In order to minimize the risk of occupational radiation damage, it 

is of importance to explore different methods to optimize the radiation protection for 

the personnel. 

Purpose: The aim of this study was to illuminate methods to reduce the radiation 

dose to personnel working in interventional radiology.  

Method: Searches were conducted in the databases CINAHL, PubMed and Scopus 

from which 13 studies were selected, viewed and analyzed with basis from a content 

analysis. 

Results: The results showed 11 different radiation protection methods for the staff 

were identified and those were: lead apron with a thyroid lead shield, Suspended 

Personal Radiation Protection System, leaded eyeglasses, leaded gloves, ceiling 

suspended leaded shield, rolling leaded shield, patient lead shield, real-time 

dosimeter, distance to the patient through an automatic power injector, bismuth - 

barium shielding and experience and information. 

Conclusion: Although the methods individual reduced radiation dose to the 

personnel, it might be more efficient to combine the various radiation protections for 

better reduction effect. The authors recommend that further research is required in 

the development of new radiation protection that is more ergonomic to the personnel 

and how the radiation shields affects patients both physically and psychologically. 

 

Key Words: Interventional radiology, personnel and radiation protection. 
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Inledning 
Interventionell radiologi (IR) är en modalitet inom röntgen där kartläggningar och 

behandlingar av kroppens blodkärl genomförs. Undersökningarna utförs med hjälp 

av ett operationsingrepp som samtidigt guidas med assistans av röntgen (Nyman, 

2008). Operationsingreppet sker genom ett perkutant (genom huden) punktionshål i 

arteria femoralis eller arteria radialis. Därefter används ledare och katetrar för att gå 

via blodkärlsystemet igenom kroppen och vidare till det aktuella området eller 

organet som ska undersökas eller behandlas så som strukturella vaskulära sjukdomar 

(Goncalves och Dias, 2011). 

 

En interventionell undersökning eller behandling genomförs med assistans av 

genomlysning där joniserande strålning uppkommer genom ett röntgenrör och en 

detektor. Genomlysningsmetoden tillämpas för att kunna skapa dynamiska (rörliga) 

röntgenbilder som återskapas på en tv-monitor i undersökningsrummet (Axelsson, 

2009). För att lättare kunna särskilja mellan olika vävnader i kroppen används 

injektioner av kontrastmedel i blodet för att avbilda blodkärl och enskilda organ.  

Bakgrund 
Undersökningsmetoderna inom IR har de senaste 30 åren utvecklats markant men 

strålskyddsutvecklingen tycks inte ha följt med i samma takt (Klein et al,. 2009). 

Trots utveckling av undersökningsmetoder har även undersökningarna i sig blivit 

mer komplexa och långdragna vilket gör att personalen i större utsträckning utsätts 

för yrkesrelaterad joniserande strålning. Den joniserande strålningen förekommer 

även i den vardagliga miljön som en naturlig del av tillvaron, till exempel från 

kosmisk strålning, radon från inomhusluft, mobiltelefoner och från oss själva 

(Isaksson, 2011). För personal verksam inom ett yrke där joniserande strålning 

förekommer i en större utsträckning ökar behovet av fullgoda strålskydd. Detta för att 

skydda dem mot eventuella effekter som kan uppstå vid för lång utsatthet av 

joniserande strålning. 
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Den snabba förändringen på IR innebär som tidigare nämnts en ökad hälsorisk för 

personalen. Det är inte bara den joniserande strålningen som kan ge skadliga effekter 

utan även ortopediska problem till följd av det fysiskt tunga arbetet (Klein et al., 

2009) har visat sig vara ett ökande problem för personalen. Men det är de 

strålningsrelaterade hälsoriskerna som det talats mest om. Cancer är enligt Isaksson 

(2011) en strålningsrelaterad skada som kan uppkomma efter att personen i fråga 

utsatts för joniserande strålning en längre tid. Strålningen kan då orsaka skador och 

mutationer på kroppens celler som kan leda till utvecklandet av cancertumörer. Ett 

samband mellan hjärn- och nacktumörer samt utsatthet av yrkesrelaterad strålning 

en längre tid påvisas i en studie av Roguin et al. (2013). Gravid personal som arbetar 

med joniserande strålning löper även en risk att utsätta fostret för den skadliga 

strålningen. Strålningen kan även orsaka skador på fostrets celler som kan leda till 

plötslig fosterdöd eller utvecklingsskador (Isaksson, 2011). 

 

IR är en av de modaliteter inom röntgen där personalen utsätts för mest strålning, 

mycket på grund av den närhet som finns till patienten vid undersökningarna men 

även på grund av att ingreppen ofta är långa och komplexa (Le Heron et al., 2010 och 

Klein et al., 2009). Personalen kan själva påverka den mängd strålning som används 

på IR bland annat genom att ändra bildparametrar och minimera 

genomlysningstiden. Genom att förbättra bildens upplösning ökar stråldosen till 

personalen med 2.6 gånger jämfört med en låg upplösning (Vano et al., 2006). 

Samma studie visade även att personalen utsattes för 4.2 gånger mer strålning om 

patienten hade en grövre kroppshydda. Personalen kan inte påverka vilken 

kroppshydda patienten har, däremot kan personliga strålskydd tillämpas för att 

reducera deras stråldos. Enligt strålskyddslagen (SFS, 2000:264, 8 §) finns en 

skyldighet för de som befinner sig i strålningsbaserade verksamheter att använda 

skyddsanordningar samt utföra åtgärder för att strålskyddet ska vara funktionellt. 

 

Mängden joniserande strålning som personalen utsätts för mäts med hjälp av 

personliga dosimetrar som kallas termoluminiscensdosimeter (TLD) vilka appliceras 

innanför det strålskydd personalen väljer att använda. Enligt Carlton och Adler 

(2006) uppmäter TLD mängden strålning genom att absorbera energin strålningen 

frigör. Energin sparas därefter i TLD under en längre tid. 
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Dosimetrarna skickas sedan in för avläsning och utsätts då för värme som frigör 

energin i form av en ljussignal som därefter registreras. Den absorberade dosen till 

personalen anses vara proportionerlig mot den mängd ljus som registreras. Det har 

genom forskning framkommit att en del organ, då de ofta inte är skyddade av bly, är 

mer utsatt för joniserande strålning än andra (Martin et al., 2011 och Koukorava et 

al., 2011) bland annat ögon och händer. Dessa har sedan tidigare varit belagda med 

en maximal dosgräns för att minimera risken för strålningens negativa effekter så 

som deterministiska effekter som uppstår då stråldosen passerat den maximala 

stråldosgränsen och kan bland annat yttra sig som hudrodnad och sterilitet (Carlton 

och Adler, 2006). Därav sänktes dosgränsen för ögonen från 150 mSv/år till 20 

mSv/år (ICRP, 2012) för att minimera förekomsten av sådana skador. 

 

Som personal vid interventionella undersökningar finns ett ansvar att skydda 

patienten, men även sig själv från den joniserande strålningen som uppkommer. 

Örnberg (2011) nämner i röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning att 

röntgensjuksköterskan har i uppgift att följa rådande strålskyddsföreskrifter, ansvara 

för strålsäkerheten och utvecklandet av verksamhetens alla aspekter samt att 

strålskydd ska praktiseras mot både personal och patienter. Detta bekräftas även i 

röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod (Örnberg och Eklund, 2008). Eftersom 

strålskydd är, och alltid kommer att vara, en stor del av det dagliga arbetet på IR och 

då antalet undersökningar på denna modalitet ökar för varje år som går (Le Heron et 

al., 2010) är det angeläget att hitta metoder till att reducera den totala stråldosen till 

både patienter och personalen vid interventionella undersökningar för att minimera 

förekomsten av strålningsrelaterade problem och skador. 

Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa metoder för att reducera stråldosen för 

personal verksam vid interventionell radiologi. 
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Metod 

Definitioner 
Dose-Area-Product: Redovisar den totala stråldosen patienten utsätts för (Dragusin 

et al., 2011). Förkortas DAP. 

 

Joniserande strålning: Ett samlingsbegrepp för strålning som har så hög energi att 

den kan slå ut elektroner ur det bestrålade delens atomer. Detta gör att 

atomerna förvandlas till joner och bildar joniserande strålning. Det finns olika 

former av joniserande strålning så som elektromagnetisk strålning eller 

partikelstrålning. Den elektromagnetiska strålningen innefattar röntgen- och 

gammastrålning samt ultraviolett strålning (Isaksson, 2011). 

 

Gray: En enhet som mäter en volyms totala absorberade dos av joniserande 

strålning. Gray (Gy) är en stor enhet och mäts ofta i milli gray (mGy) (Isaksson, 

2011). 

 

Modalitet: Ett annat ord för olika röntgenutrustningar som används vid olika 

röntgenundersökningar (Andersson, 2009). 

 

Sievert: En enhet för att mäta strålningens skadliga effekt för enskilda organ. Sievert 

(Sv) är en stor enhet och redovisas med fördel i mindre enheter så som 

mikrosievert (µSv) och milli sievert (mSv) (Isaksson 2011). 

Sökmetoder 
I denna studie har databaserna CINAHL, PubMed och Scopus använts för att hitta, 

för syftet, relevanta artiklar. Manuella sökningar förekom även då artiklarnas 

referenslistor granskades för att hitta relevanta artiklar. De sökord som användes till 

sökningarna var: radiation, interventional, interventional radiology, interventional 

radiography, angiography, fluoroscopy, radiation protection, protection, safety, 

personnel, lead, lead glove, lead drape, lead apron, occupational exposure, 

occupational, reduce, reduction, dosimetry, methods och NOT qualitative. Sökorden 
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användes i olika kombinationer. En begränsning som användes var ”Peer reviewed” 

då detta exkluderade artiklar som inte är vetenskapligt granskade.  

För att begränsa ytterligare valdes ”English language”, detta för att exkludera artiklar 

skrivna på språk författarna inte kunde förstå. I några av databaserna användes även 

begränsningen ”Article” för att sortera ut irrelevanta artiklar till resultatet så som 

reviews. Eftersom tekniken inom interventionella undersökningar utvecklas avsevärt 

gjordes en begränsning till artiklar publicerade efter år 2000. Artiklarna, vars studier 

analyserats i resultatdelen, redovisas i tabell 2, bilaga 1. Sökningar gjorda manuellt 

och i databaser som inte medförde några relevanta träffar redovisades inte i urval 3.  

Urval 
Studier gjorda i Europa och USA valdes som inklusionskriterie då dessa går att 

härröra till Sveriges metoder inom strålskydd eftersom utvecklingen nästintill är 

likvärdig mellan länderna. Även studier genomförda på avdelningar så som 

operationsavdelning eller PCI (Percutaneous Coronary Intervention, även kallat 

kranskärlsröntgen) inkluderades i studien då de använder sig av genomlysning i en 

steril miljö men där personalen är utsatt för joniserande strålning. Studier som inte 

direkt kunde hämtas hem från Medicinska bibliotekets exkluderades. Detsamma 

gällde studier vars metod innefattade fantomer då dessa inte ansågs ge ett tillförlitligt 

resultat om de ska anpassas till kliniskt användande.  

 

Sökningarna i databaserna generade ett varierande antal träffar (se tabell 2, bilaga 1). 

Titlarna lästes igenom och de som ansågs relevanta lades till urval 1. Därefter 

sorterades artiklar med relevanta abstrakt till urval 2. De kvarvarande artiklarna 

lästes därefter igenom och de som visade sig var relevanta för studiens syfte 

sorterades till urval 3, vilka användes i studiens resultatdel. 

 

Studierna kvalitetsgranskades först separat av de båda författarna genom 

användandet av en egen sammansatt granskningsmall (bilaga 2). Denna mall var 

inspirerad av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) samt Forsberg och Wengström, 

(2013). Författarna gick sedan gemensamt igenom de separata granskningarna för att 

se över eventuella olikheter eller frågetecken kring granskningsresultatet. Studierna 

tilldelades därefter en kvalitetsgrad av författarna som endera var låg, medel eller 

hög. Endast studier med en kvalitetsgrad av medel eller hög inkluderades i analysen 

(se tabell 3, bilaga 3). 
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Analys 
För att inleda analysdelen identifierades olika strålskyddsmetoder som studierna 

redogjorde för. Efter identifikationen påbörjades analysen av de utvalda studieras 

resultat vars metod anpassades utifrån den kvalitativa metoden för innehållsanalys 

enligt Olsson och Sörensen (2011). Genom att använda denna metod fokuserade 

författarna speciellt på studiernas metod, resultat, etiska resonemang samt valet av 

analysmetod för att skapa en djupare förståelse och inblick kring studiernas innehåll. 

Hänsyn togs även till studiernas signifikanta p-värden. Efter analysen kunde två olika 

kategorier identifieras i vilka de olika strålskyddsmetoderna kategoriserades in i. De 

två kategorierna grundades på vilket material som strålskydden var tillverkade av. 

Detta resulterade i två kategorier; ”blybaserade strålskydd” och “icke blybaserade 

strålskydd” (se tabell 1). Efter kategoriseringen tolkades och sammanställdes 

studiernas resultat och för att jämföra de olika metoderna med varandra 

omvandlades studiernas uppmätta värden till procent.  

Forskningsetik 
Godkännande från en etisk kommitté eller ett utförligt etiskt resonemang skulle vara 

redovisat i studierna för att låta dem inkluderas. Idag har dock artiklarna redan, i och 

med, sin publikation blivit etisk granskade och godkända då de numera måste ha ett 

godkännande från en etikprövningsnämnd för att publiceras i vetenskapliga 

tidskrifter med vårdinriktning (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Resultat 
Analysen av de 13 ingående studierna klargjorde att ett flertal olika alternativ till 

strålskydd inom IR finns att tillämpa för personalen för att reducera deras stråldos. 

Dessa har delats in i två kategorier. 

 

Tabell 1. Översikt över kategorier och metoder 

Kategorier Metoder 

Blybaserade skydd Blyförkläde med thyroideablyskydd 

SPRPS 

Blyglasögon 

Blyhandskar 

Takfäst blyglas 

Golvbaserade blyglas 

Patientblyskydd 

Icke blybaserade 

skydd 

Direktdigital dosimeter 

Avstånd till patienten genom automatisk 

kontrastspruta 

Vismut - Barium överdrag 

Erfarenhet och information 

 

Blybaserade skydd 

Blyförkläde med thyroideasblyskydd 
I en internetbaserad enkätstudie genomförd av Lynskey, Powell, Dixon och 

Silberzweig (2013) ansåg 95 % av deltagarna att blyförkläden var det viktigaste 

skyddet mot strålning på IR samtidigt som 91 % ansåg att thyroideablyskydd var näst 

viktigast. Av de tillfrågade i studien använde 99.4 % blyförkläde som sitt primära 

strålskydd samtidigt som 94 % ansåg att även thyroideablyskyddet var ett viktigt 

komplement till blyförklädet. Enligt Challa, Warren, Danak och Bates (2009) vars 

studies syfte var att utvärdera effektiviteten av vanligt förekommande strålskydd 

inom IR, reducerade blyförklädet och thyroidablyskyddet stråldosen med 96 % 

respektive 72 %. 

 



8 
 

Suspended Personal Radiation Protection System  

Ray, Mohammad, Taylor, Cura och Savage (2013) jämförde i sin studie hur mycket 

stråldosen mot huvudet och ögonen reducerades då radiologen använde en 

blyskyddsdräkt som kallades Suspended Personal Radiation Protection System 

(SPRPS). Denna blydräkt användes istället för vanliga förekommande blyskydd som 

blyförkläden, thyroideaskydd, takfäst blyglas och bordsfäst blydraperi. SPRPS är 

uppbyggt av ett långt förkläde av 1.0 mm bly som når ner till anklarna, har längre 

ärmar samt ett fastmonterat huvudskydd bestående av o.5 mm bly och akryl. 

Ögonens stråldos reducerades totalt från 1673 µSv på 49 undersökningar till 15 µSv 

vid 81 undersökningar, en total dosreducering på 99 %. Stråldosen till radiologens 

ögon då denne stod vid patientens huvud reducerades från 781 µSv till 2 µSv (87.5 %). 

Stråldosen vid sidopositionen reducerades från 479 µSv till 3 µSv (99 %) och vid 

bäckenpositionen reducerades stråldosen från 412 µSv till 9 µSv (98 %). 

Sammanfattningsvis redovisade Ray et al. (2013) att radiologen vid alla testade 

positioner visade en signifikant reducering av stråldosen till ögonen (p<0.001) 

jämfört med då standardblyskydd användes. 

Blyglasögon 

Lynskey et al. (2013) redovisade att 54.2 % av studiens deltagare alltid eller nästan 

alltid använde blyglasögon för att skydda ögonen mot joniserande strålning. Av den 

assisterande personalen använde 14.1 % blyglasögon medan den ansvarande 

radiologen använde dem i 19 % av fallen. Challa et al. (2009) redovisade att genom 

att använda blyglasögon med 0.75 mm bly reducerades ögondosen till radiologen 

med 45-67 % beroende på vilken sida som var närmast strålkällan. 

Blyhandskar 

Mechlenburg, Daugaard och Søballe (2009)  fann, genom att mäta stråldosen till en 

ortopedkirurgs händer under 23 periacetabular osteotomioperationer, att stråldosen 

till händerna inte signifikant reducerades genom användandet av blyhandskar 

innehållande 0.5 mm bly. Samtidigt redovisade studien att dosimetern inuti båda 

handskarna uppmätte en dosreducering jämfört med dosimetern placerad utanpå 

handsken. På den högra handen ökade dosen från 0.032 mSv till 0.045 mSv (40 %). 

Liknande resultat visades på den vänstra handen då dosen ökade från 0.031 mSv till 

0.039 mSv (26 %). Emellertid visade en dosimeter en signifikant reducering 

(p=0.011) i de bägge händernas totala stråldos. I en annan studie av Challa et al. 

(2009) visade blyhandskarna en dosreducerande kapacitet på totalt 20 %. 
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Blyhandskarna framkom vara ett av de minst använda skydden på IR då 98.8 % av de 

tillfrågade i undersökningen av Lynskey et al. (2013) aldrig använde dem. Bristen på 

användningen berodde enligt 27 % att de ansåg att det inte fanns vetenskapliga bevis 

för deras stråldosreducerande funktion. 

Takfäst blyglas 

Genom att använda ett manöverbart blyglas fäst i taket kunde Maeder et al. (2006) 

redovisa dess påverkan på ögon- och fingerstråldoser. Studien inkluderade tre 

kardiologer vars stråldos uppmättes under två mätperioder varav varaktigheten på 

dessa varierade mellan de olika kardiologerna. Under den första mätperioden på nio 

månader uppmättes en av de tre deltagande kardiologernas fingerdos vara 9.6 mSv. I 

den andra mätperioden som varade fem månader där blyglas inte användes framkom 

att samma kardiolog reducerade dosen till 5.7 mSv, en total dosreducering på 40.6 %. 

Studien redovisade även att ögondosen för samma kardiolog vid samma nio 

månadsperiod då blyglas användes var 5.5 mSv och vid fem månaders perioden utan 

blyglaset uppmättes dosen till 36.2 mSv. Totalt blev reduceringen 85 %. Challa et al. 

(2009) redovisade liknande resultat då det framkom att manöverbart takfäst blyglas 

innehållande 0.5 mm bly reducerade stråldosen till den ansvariga radiologens ögon 

med 86 %. Det takfästa blyglaset användes vid näst intill hälften av alla 

undersökningar (44.2 %) (Lynskey et al., 2013). 

Golvbaserade blyskydd 

Ploux, Ritter, Haїssaguerre, Clementy och Bordachar (2010) redovisade i sin studie 

signifikant reducerade stråldoser till huvudet när en nyutvecklad golvstationär 

monter bestående av bly användes. Resultatet av mätningen genomförd med 

användandet av montern jämfördes med en mätning genomförd då vanliga 

personalstrålskydd så som blyförkläden och thyroideablyskydd användes. Genom 

användningen av den blyklädda montern reducerades stråldosen mot huvudet från 

1.138 µSv/min till 0.040 µSv/min (p<0.0001) vilket representerar en dosreducering 

på 96 %. Stråldosen mot bröstkorgen och ryggen visade ingen signifikant reducering 

när montern användes jämförelsevis mot när vanliga blyskydd användes. Den 

golvbaserade monterns egenskaper kan jämföras med manöverbara golvbaserade 

blyglas som enligt Challa et al. (2009) reducerade stråldosen till radiologen med 81 % 

då den innehöll 0.5 mm bly då det användes i kombination med blyförkläde och 

thyroideablyskydd. Enligt Lynskey et al. (2013) använde endast 12.3 % av personalen 

denna form av skydd. 
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Patientblyskydd 

Blyskydd innehållande 0.5 mm bly som applicerades på patienten i syfte att reducera 

operatörens stråldos undersöktes av Lange och von Boetticher (2012). Ett blyskydd i 

form av en drapering applicerades på 109 av totalt 210 patienter som skulle genomgå 

kardiologiska kateterbaserade undersökningar. Blyskyddet användes vid både radiell 

och femoral ingång och applicerades då över armen respektive över bäckenet. 

Skyddet användes i kombination med tidigare nämnda vanligt förekommande 

strålskydd så som blyförkläde och thyroideablyskydd. Operatörens stråldos i 

bröstkorgshöjd vid radiell ingång med standardblyskydd uppmättes vara 20.9 µSv. 

Stråldosen vid samma ingångsmetod med blyskyddet var 9.0 µSv. Det gav en total 

stråldosreducering på 57 %. Vid femoral ingång var stråldosen utan bäckenblyskyddet 

15.3 µSv och med skyddet 2.9 µSv, en dosreducering på 81 %. Lange och von 

Botticher (2012) fann att användandet av blyskyddet vid båda ingångsmetoderna 

redovisade p-värden <0.001 vilket påvisar en signifikant reducering i användande 

respektive inte användande av blyskyddet.  

 

I en liknande studie av Iqtidar, Jeon, Rothman, Snead och Pyne (2013) undersöktes 

stråldosreduceringen vid kateterisering eller intervention genom endera höger eller 

vänstersidig ingång genom användandet av ett bäckenplacerat blyförkläde 

innehållande 0.5 mm bly. Mätningar för den primära operatören och dennes 

assistent registrerades för händerna och thyroidea. Genom användandet av 

blyskyddet reducerades primäroperatörens stråldos till händerna signifikant med 22 

% (p=0.0193) när höger ingång användes och med 17 % (p=0.0428) då vänster 

ingång användes. Även den sekundära operatören uppmätte dosreducering till 

händerna. Vid vänstersidig ingång sänktes stråldosen med 24 % (p = 0.0093) och vid 

högersidig ingång med 29 % (p=0.0008). Dosen till thyroidea reducerades signifikant 

med liknande siffror (17 %, p=0.0204) då vänstersidig ingång användes för primär 

operatören. Näst intill samtliga deltagare (96.2 %) i studien av Lynskey et al. (2013) 

angav att de aldrig använde sig av detta skydd som strålskyddsmetod och angav att 

anledningen till detta till störst del (54 %) var på grund av att det inte fanns 

tillgängligt på kliniken.  
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Icke blybaserade strålskydd 

Direktdigital dosimeter 

I en studie av Sandblom, Mai, Almén, Rystedt, Cederblad, Båth och Lundh (2013) 

visade det sig att en direktdigital dosimeter reducerade stråldosen till kardiologerna 

och sjuksköterskorna vid fluoroskopiska undersökningar. Vid den första 

datainsamlingsperioden var den sammanlagda stråldosen till kardiologerna  

9.9 µSv/undersökning varav vid den andra perioden reducerade den till  

8.5 µSv/undersökning. Detta gav en total reduktion av dosen med 14 %, dock ej 

signifikant (p=0.381). Av de deltagande kardiologerna påvisade två av tre 

dosreduceringar vid användandet av den direktdigitala dosimetern. Två kardiologer 

reducerade stråldosen från 68 µSv till 28 µSv/undersökning (p=0.003) respektive  

1.3 µSv till 1.2 µSv/undersökning (p=0.572). Den tredje kardiologen redovisade en 

höjning av stråldosen från 13 µSv till 16 µSv/undersökning (p=0.753). Även 

sjuksköterskorna minskade sin stråldos från 4.3 µSv till 2.5 µSv/undersökning 

(p=0.001) med hjälp av den direktdigitala dosimetern, en reduktion med 41.8 %. 

Avstånd till patienten genom automatisk kontrastpruta 

En automatisk kontrastspruta stråldosreducerande effekt undersöktes av Larsen och 

Østerås (2012) då personalen, genom att skapa avstånd till patienten vid 

exponeringar, kunde minska deras stråldos vid interventionella undersökningar. 

Studien baserades på två faser varav fas 1 bestod av en kontrollgrupp med 44 

undersökningstillfällen. Fas 2 innehöll sammanlagt 41 undersökningstillfällen då 

DAP kom upp till samma nivå som i fas 1. Studien visade på att de dosimetrar som 

var placerade på icke blyskyddade områden utsattes för mer strålning än de som var 

skyddade bakom bly. De icke blytäckta dosimetrarna hade en reduceringsdos på 50 % 

från fas 1 till 2 medan de dosimetrar som var blytäckta däremot visade <0.1 mGy vid 

båda faserna. Mellan de olika faserna reducerades även stråldosen till händerna och 

sköldkörteln (thyroidea). Den högra handen hade en dosreducering på 66 % medan 

den vänstra handen låg på en minskning med 59 %. Thyroideas totala dosreducering 

blev 54 %. 

Vismut-Barium överdrag 

Genom att placera ett sterilt överdrag bestående av vismut-barium över patientens 

högra arm under kardiologiska ingrepp med högersidig radiell ingång kunde 

operatörens totala stråldos reduceras med totalt 23 % om det användes i kombination 
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med blyförkläde och thyroideaskydd (Politi et al., 2012). Studien jämförde 

operatörens stråldos i två olika grupper. Varje grupp hade 30 randomiserat utvalda 

deltagare varav en grupp använde sig av vismut-bariumöverdraget. Medelvärdet på 

den totala stråldosen för operatören i gruppen där överdraget inte användes 

var 367.8 µSv medan i gruppen med överdraget var stråldosen 282.8 µSv, en 

signifikant dosreducering på 23 % (p<0.001). Den totala stråldosreduceringen till 

enbart thyroidea, vänstra handleden, vänstra ögat och bröstkorgen uppmättes genom 

placerade dosimetrar på nämnda områden var 16.5 %, 34.2 %, 13.5 % respektive 23.6 

%. 

Erfarenhet och information 

Enligt Abatzoglou et al. (2013) var en metod för att minska exponeringen till personal 

vid interventionella undersökningar att hålla i ett informationsseminarium kring 

strålning och strålskydd. De deltagande kardiologerna redovisade efter seminariet en 

signifikant dosreducering på 71.6-88.6 % (p≤0.01) för hela kroppen och 

exponeringsdosen till händerna reducerades med 43.4-71.9 % (p≤0.05). Vidare 

visade en studie av Kamusella, Wissgott, Wiggermann, Scheer och Andresen (2013) 

att exponeringen till radiologens hand berodde på vilken erfarenhet radiologen 

besatt. Studien redovisade att den minst erfarna radiologen hade den högsta 

exponeringsdosen som låg på 0.597 µSv/sekund, 36.8 % högre än den mest erfarna 

radiologen (p=0.008) vars dos var 0.377 µSv/sekund. Radiologen med medel 

erfarenhet hade en exponeringsdos på 0.520 µSv/sekund, en reducering med 13 % 

jämfört med den minst erfarna radiologen (p=o.130) 

 

 

 
 

 

 



13 
 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka vilka metoder som idag är aktuella för att reducera 

stråldosen för personal vid interventionell radiologi. Resultatet visade på två 

kategorier: blybaserade skydd och icke blybaserade skydd och i huvudsak 11 olika 

metoder för vilka alla är alternativa strålskydd för personal verksamma vid 

interventionell radiologi varav flera redan tillämpas i dagens verksamhet. För att 

erhålla det främsta strålskyddet visade sig en kombination av olika strålskydd vara 

det bästa alternativet. 

 

Utvecklingen av strålskydd pågår ständigt och den golvfästa montern är en 

nyutvecklad metod av strålskydd som enligt Ploux et al., (2010) skulle kunna ersätta 

de idag standardiserade blyförklädena och thyroideablyskydden. Montern är dock en 

stor anordning som för patienterna kan kännas avskräckande i och med sitt utseende 

i en redan steril och avskalad tillvaro där teknisk utrustning är en stor del av miljön. 

Den kan skapa problem då personalen försöker skapa en stabil och förtroendegivande 

relation med patienten som situationerna på IR kräver (Lundén et al., 2012). 

Montern, begränsar – med sin utformning – även personalens rörlighet vid 

exempelvis akuta situationer så som hjärtstopp, då personalen måste evakuera 

montern, runda den och gå runt bordet för att nå patienten. Ett vanligt blyförkläde 

med thyoideablyskydd skapar inte samma avstånd till patienten som montern och det 

kan vara en av anledningarna till att det används primärt för att skydda överkroppen 

och thyroidea av verksamma radiologer och övrig personal (Lynskey et al., 

2013; Challa et al., 2009; Lange och von Boetticher., 2012). 

 

En annan anledning till att blymontern inte används lika frekvent kan bero på att den 

inte redovisade någon märkbar skillnad i dosen för rygg och bröstkorg jämfört med 

när vanliga skydd – så som blyförkläden, thyroideablyskydd och manöverbara 

golvbaserade blyglas – användes (Ploux et al., (2010). Dock redovisades en markant 

reducering av stråldosen till huvudet. Genom att kombinera blyförklädet och 

thyroidablyskyddet med exempelvis ett takfäst blyglas, som reducerar stråldosen till 

huvudet näst intill lika mycket som blymontern (Maeder et al., 2006), kan en snarlik 

stråldosreducerande effekt både mot kroppen och huvudet mellan de båda 

strålskydden uppnås.  
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Även det mobiliserbara blyglaset kan med sin funktion jämföras med blymontern då 

blyglaset reducerade den totala stråldosen mot personalen signifikant om det 

användes på korrekt sätt (Challa et al., 2009). Det manöverbara blyglaset kan trots 

detta vara ett bättre alternativ för patienterna då den inte isolerar personalen från 

patienten utan tillåter mer personliga interaktioner med patienterna. 

 

Ett annat strålskydd som personalen kan använda för att skydda ögonen vid 

interventionella undersökningar var blyglasögon. I studien av Challa et al. (2009) 

framkom att om glasögonen innehöll 0,75 mm bly näst intill halverade det ögats 

stråldos till radiologen beroende på den sida som stod närmast strålkällan vilket även 

bekräftas i en studie av van Rooijen et al. (2013). Eftersom båda studierna visar på en 

reduktion vid användning av blyglasögon kan dessa anses vara en lämplig 

strålskyddsmetod. Van Rooijen et al. (2013) visade dock på mindre dosreducering än 

studien av Challa et al (2009) och detta bör tas med i åtanke gällande 

strålskyddsmetodens tillförlitlighet. För personal som redan använder vanliga 

glasögon i vardagen kan blyglasögonen vara otympliga att använda, ett alternativ för 

dessa kan dock vara att bruka linser. Dock ska det tas i åtanke att personalen kanske 

inte vill använda linser på grund av komfortproblem samt den dyra kostnaden. I de 

fallen skulle ett takfäst blyglas (Maeder et al., 2006) kunna vara en lämpligare metod 

för att reducera stråldosen till ögat då detta strålskydd visade en större reducering än 

blyglasögonen. Även om personalen använder blyglasögon är det emellertid ingenting 

som säger att takblyglaset inte skulle kunna användas samtidigt, det skulle nog 

snarare ge ett mer komplett strålskydd för ögonen. I arbetsmiljöverkets föreskrift om 

personliga skydd (AFS 2001:3 8 §) anges att olika personliga skyddsutrustningar kan 

användas samtidigt om det är nödvändigt för att minska riskerna.  

 

Även SPRPS redovisade en signifikant dosreducering till radiologens ögon (Ray et al., 

2013). Trots dräktens stråldosreducerande effekt kan dess utformning vara negativ 

för personalen då SPRPS består av 1 mm bly. Genom sin utformning kan den antas 

väga mer än vanliga blyförkläden som redan är bekräftade kunna orsaka ortopediska 

besvär för fötter och rygg vid för allt för frekvent användande (Goldstein et al., 2004). 

Dräkten skulle också kunna, i och med sin utformning vara en bra 

stråldosreducerande metod för resterande delar av kroppen som den täcker men 

detta redovisas inte i studien då det inte var dess syfte (Ray et al., 2013). Om liknande 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Rooijen%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24185812
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resultat uppvisats på kroppen skulle den kunna jämföras med vanliga blyförkläden 

och thyroideablyskydd. Dock kan dräktens vikt vara en nackdel då SPRPS teoretiskt 

sätt är tyngre än blyförklädet. SPRPS skulle dock kunna vara ett alternativ till 

blyglasmontern, då SPRPS teoretiskt sätt skyddar både kroppen och huvudet från 

strålning eftersom 0.25 mm bly och 0.5 mm bly näst intill attenuerar all strålning 

(Christodoulou et al., 2003). 

 

För att reducera stråldosen till personalens händer finns sterila blyhandskar att tillgå.  

Emellertid visade det sig i studien av Lynskey et al. (2013) att näst intill all personal 

inom IR inte använde blyhandskarna eftersom det ansågs att det saknades 

vetenskapliga bevis på att de fungerade som strålskydd. Challa et al. (2009) 

redovisade dock att stråldosen till händerna reducerades avsevärt genom 

användandet av blyhandskar vilket bekräftades med liknande resultat i en 

fantomstudie av von Wrangel, Cederblad och Rodriguez-Catarino (2009). Dock 

redovisade Mechlenburg, Daugaard och Søballe (2009) tvetydliga resultat kring 

handskarnas funktion då dosimetrarna uppmätte en klar stråldosreducering till 

händerna samtidigt som författarna redogjorde att blyhandskarna inte signifikant 

sänkte stråldosen. Sammanfattningsvis kan en slutsats dras att bristen på 

vetenskaplig grund inte borde vara ett giltigt argument för att inte använda 

blyhandskarna. 

 

Handskarnas utformning och komfort kan dock vara en viktig aspekt för personalen 

då de ska känna sig bekväma i sin arbetsmiljö där strålskyddsutrustning ingår. 

Arbetsmiljöverkets föreskrift om personliga skydd (AFS 2001:3 6§) anger att all 

skyddsutrustning som används måste vara anpassad efter arbetsplatsens miljö, 

personalens arbetsställningar och arbetsrörelser samt till vilket verksamhetsområde 

de ska användas inom. Om blyhandskarna är ett strålskydd som arbetsgivarna inte 

erbjuder till personalen finns alternativa strålskydd till händerna att tillämpa. Genom 

att nyttja ett takfäst manöverbart blyglas reducerades stråldosen till händerna mer, 

om än marginellt, än då blyhandskarna användes (Maeder et al., 2006). Trots de 

marginella skillnaderna i de båda skyddens stråldosreducerande kapacitet anses båda 

vara effektiva metoder för att reducera händernas stråldos. Blyglaset tillämpades 

dock oftare än blyhandskarna i den kliniska verksamheten (Lynskey et al., 2013) 

vilket kan visa på att det verkar vara ett mer effektfullt stålskydd. Precis som för att 
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skydda ögonen borde det optimala strålskyddet för händerna vara om blyhandskarna 

och det takfästa blyglaset användes i kombination med varandra. 

 

Resultatet visade även på att ett patientplacerat skydd tillverkat av olika material 

(vismut-barium eller bly) uppvisade en dosreducering till personalens thyroidea, 

ögon och bröstkorg när det applicerades på patientens arm eller bäcken (Politi et al., 

2012; Lange och von Botticher., 2012 och Iqtidar et al., 2013). Stråldosen till 

händerna reducerades dock i större mängd med vismut-bariumöverdraget än vid 

blydraperingen. En studie av Simons och Orrison (2004) bekräftar vismut-

överdragets dosreduerande egenskaper. Även överdrag tillverkade av tungsten visar 

på liknande dosreducerande egenskaper som vismut och blyöverdragen (Dromi et al., 

2006). Trots olikheter mellan studierna, så som skyddets placering och uppmätta 

områden, redovisar de båda skydden en stark dosreducerande effekt. Personalens 

tvekan om att använda dem (Lynskey et al., 2013) kan således bero på att deras 

okända effekt mot patienternas stråldos då personalens ansvar att skydda mot 

strålning inte enbart ligger mot dem själva utan även mot patienten (Örnberg och 

Eklund, 2008). Skydden är även tillverkade av två olika material och varav bly är det 

tyngre av dem och känt för att skapa hälsoproblem (Goldstein et al., 2004) vid 

långvarigt användande. Tyngden av skyddet skulle även kunna förhöja en känsla av 

obehag och oro då skyddet placeras direkt över ingreppsområdet om patienten redan 

skulle vara nervös inför ingreppet. Därför kan skydd tillverkade av andra material än 

bly vara ett bättre alternativ komfortmässigt för patienten samtidigt som det är ett 

bra strålskyddsalternativ för personalen. 

 

Utöver användandet av vismut-bariumöverdraget redovisades även andra metoder 

som inte baseras på bly för att reducera stråldosen till personalen. En utav dem var 

användandet av en direktdigital dosimeter (Sandblom et al., 2013). I resultatet 

redovisades att stråldosen efter införandet av den direktdigitala dosimetern var 

mindre till både operatören och till den assisterande personalen. Då dosimeterns 

uppgift är att mäta stråldosen och egentligen inte har någon skyddsfunktion 

(Isaksson, 2011) kan frågor kring hur denna metod reducerar stråldos uppstå. 

Studien av Sandblom et al. (2013) visade emellertid en distinkt reduktion av 

stråldosen och det kan bero på att personalen blivit mer medveten om deras 

stråldoser och då strävar efter att sänka dem. Ytterligare en metod som kan härröras 
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till att medvetenheten kring joniserande strålning ökar var genom ett 

informationsseminarium. Seminarier och erfarenhet av olika strålskydd (Abatzoglou 

et al., 2013 och Kamusella et al., 2013) kan få personalen att öppna upp ögonen för 

vilken stråldos de utsätts för i sitt arbete och därigenom ge dem möjligheter att göra 

någonting åt det. Det är även arbetsgivarens skyldighet att informera om vilka risker 

skyddsutrustningen ska skydda mot och instruera hur utrustningen ska användas för 

bästa resultat (AFS 2001:3 10 §). Enligt Örnberg (2011) har även 

röntgensjuksköterskan ett ansvar att delta i arbetsmiljöarbetet på 

röntgenavdelningen. Detta visar på att seminarier om strålskydd skulle kunna vara en 

god metod för att förebygga de yrkesrelaterade strålriskerna som finns.  

 

Genom att enbart öka avståndet till strålkällan avtar stråldosen med kvadraten på 

avståndet, genom den så kallade kvadratlagen. Om personalen fördubblar sitt 

avstånd till patienten reduceras stråldosen alltså till en fjärdedel (Isaksson, 2011, 

234). Samma princip tillämpas genom användande av en automatisk kontrastspruta. 

Larsen och Østerås (2012) fann att metoden bidrog till en stråldosreducering till 

personalens händer och sköldkörtel. Ökning av avståndet till patienten skulle således 

kunna ses som en effektiv strålskyddsmetod för personalen på IR men det lämnar 

även patienten i en utsatt situation. Vid oförutsägbara händelser, som till exempel 

avvikelser i kontrastinjektionen, är det viktigt att patienten är väl informerad om att 

risken för komplikationer finns och hur personalen hanterar dem för att skapa en 

lugn och trygg tillvaro för både patient och personal (Lunden et al., 2012).  Dock står 

det i röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning (Örnberg, 2011) att ansvaret för 

patienten vid undersökningarna ligger hos personalen. Där ingår att övervaka och 

observera patienten. Kompetensbeskrivningen anger även att för att lämna en patient 

ensam på ett undersökningsrum måste en riskbedömning göras samt eventuella 

risker som uppkom vid denna ska elimineras för att säkerställa en säker miljö både 

för patienten och personalen. 

 

Inom IR arbetar ett flertal olika yrkesgrupper, till exempel radiologer, 

röntgensjuksköterskor och undersköterskor. Yrkesgrupperna samarbetar med 

varandra men kan trots det ses som två olika klasser, där läkarna har högre status än 

sjuksköterskorna och undersköterskorna. Även om det ofta är radiologen som 

befinner sig närmast strålkällan är det lika viktigt för sjuksköterskan att skydda sig 
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från den joniserande strålningen som uppkommer vid interventionella 

undersökningar. Oavsett personalens kön, etnicitet och klass är strålskydd viktigt för 

att minska stråldosen då personalen är verksamma inom miljöer där risk för deras 

välbefinnande förekommer (AFS 2001:3 1 §). Är dock personalen i fråga kvinna och 

gravid så har denne rätt att omplaceras till ett område där joniserande strålning inte 

förekommer om inte korrekt strålskydd för personalen och fostret kan uppnås 

(SSMFS 2008:51 5-6 §). 

Metoddiskussion 
En svaghet i studien är att författarna valde att begränsa studiernas härkomst till 

enbart Europa och USA. Detta val gjordes eftersom länderna ansågs vara jämbördig 

med svensk undersökningsmetodik inom IR. Detta kan dock medföra att studierna 

har deltagare med olika etnicitet, men vi anser dock inte att det har påverkat vårt 

resultat. Då ett flertal studier uteslutits genom denna begränsning kan det emellertid 

innebära att studier med goda strålskyddsmetoder inte kommit med i analysen. För 

att kunna få ett trovärdigare resultat uteslöts även studier med fantomstudier från 

resultatdelen. Vi anser dock att då deltagarna i vår studie är riktiga människor blir 

resultatet mer generaliserbart till den kliniska praktiken. 

 

En annan svaghet i denna studie är att vid sökning av studier till analysen visade det 

sig att det fanns studier vilka inte var gratis att ladda ner. Då dessa studier 

exkluderades kan det ha påverkat resultatdelen. En begränsning som tillkom var att 

artiklar publicerade före år 2000 exkluderades vilket skulle kunna innebära att 

studier med viktiga strålskyddsmetoder exkluderas. Vi har dock ansett att dessa 

artiklar inte innehöll relevant och aktuell forskning för att kunna erhålla ett relevant 

och trovärdigt resultat till studien. För att exkludera studier skrivna på språk 

författarna inte kunde förstå valdes begränsningen ”English”. Emellertid kan det 

innebära att studier skrivna på svenska, vilket författarna förstår, har uteslutits.  

Inte desto mindre anser vi resultatet som trovärdigt eftersom de inkluderade 

länderna och det valda språket anses vara likvärdiga med förhållanden i Sverige. En 

styrka i studien är att vi till analysen använt av oss av studier härrörande PCI, 

interventionell radiologi och genomlysning på operation vilket skapat en bredd i olika 

undersökningsmetoder. 
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Studier till analysen kvalitetsgranskades utifrån en egen sammansatt mall (bilaga 2). 

Granskningsmallen var en kombination av två befintliga mallar (Willman et al., 2011 

och Forsberg och Wengström 2013) eftersom författarna inte fann någon 

granskningsmall som var passande. Detta kan dock ha påverkat 

kvalitetsgranskningen och medfört att relevanta punkter kan ha fallit bort vilket i sig 

gör att kvalitetsgraden kunde blivit annorlunda om dessa funnits med. Även om en 

redan befintlig mall hade använts betyder det dock inte att kvalitetsgranskningen 

hade varit tillförlitlig eftersom somliga frågor inte ansågs vara väsentliga för studiens 

artiklar. 

 

Ett problem som påverkar studiens slutgiltiga resultat var att alla studier inkluderade 

i resultatet uppmätte stråldosen på olika anatomiska områden. Detta gjorde det 

problematiskt att jämföra strålskydden och deras effekt mot varandra för att kunna 

dra slutsatser om vilket skydd som var det mest optimala att använda. Samtidigt 

redovisade alla studier sina resultat med hjälp av olika statistiska analyser. Detta 

innebar att vi valde att omvandla vissa värden till procent för att göra det lättare att 

översiktligt kunna se hur effektiva de olika strålskydden var i jämförelse till varandra. 

Emellertid finns risken för att omvandlingen skett felaktigt och resultatet i studien då 

blivit inkorrekt jämfört med resultatet i ursprungsartikeln. Trots det ansågs dock 

detta förfaringssätt vara essentiellt för att uppfatta vilken strålskyddsmetod som var 

den bästa. 

 

För att komma fram till studiens resultat användes en analysmetod där fokus låg på 

studiernas metod, resultat, etiska resonemang och analysmetod. Utifrån studierna 

kunde olika strålskyddsmetoder konstateras och därefter kategoriserades detta till 

skydd innehållande bly eller icke blybaserade skydd. Denna metod att analysera och 

sammanställa resultatet grundade sig i en innehållsanalys (Olsson och Sörensen, 

2011). Då samtliga studier som inkluderats i analysen var av kvantitativ art och vi inte 

har funnit någon bra metodartikel för analys av denna typ av studier valde vi att utgå 

från denna metod men eftersom studierna inte analyserades helt efter denna mall 

kan det ha påverkat studiens resultat. Vi anser dock att utifrån denna metod är 

resultatet från denna studie överförbart till radiologisk verksamhet.  
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Forskningsetisk diskussion 
Under arbetets gång visade det sig att få studier redovisat om studien var etiskt 

godkänd och i ett flertal studier saknades ett tydligt etiskt resonemang. Vid uteblivet 

etiskt godkännande i artikeln togs tidsskriftens publiceringskrav och etiska 

ståndpunkt till hänsyn för att inkluderas i analysen. Genom att endast inkludera 

studier som var etiskt godkända i analysen blev studiens kvalité mer tillförlitlig. I en 

studie av Larsen och Østerås (2012) framkom det att författarna enligt den etiska 

kommittén inte behövde något etiskt godkännande från dem för att genomföra 

studien eftersom att studien genomfördes i vanlig klinisk verksamhet. Emellertid står 

det i tidsskriften Acta Radiologica där artikeln är publicerad att för att en artikel ska 

publiceras krävs ett etisk godkännande av kommittén om studien genomförs på 

människor. I och med detta minskade artikelns trovärdighet då kravet för publicering 

inte tillgodosågs. 

 

Även undantag i en fullständig genomgång av en recensionskommitté förekom i 

studien av Lynskey et al. (2013)  vilket sänkte kvalitetsgraden. Dock krävde den 

tidsskrift som publicerade studien, Journal of Vascular and Interventional 

Radiology, att den var etiskt godkänd för att få publiceras vilket gjorde att den till 

slut inkluderades studiens i resultatet. 

 

Resultatdelen innehåller studier där deltagarna utgörs av såväl personal som 

patienter. I flera studier var patienterna slumpvist utvalda och det framkom inte ifall 

de fick någon chans att tacka ja eller nej till om de ville ingå i studien.  

Enligt Arlebrink (2013) finns det en icke-skada princip där skyldigheten att inte 

inkräkta på en människas integritet samt att inte skada en människa har en stor 

innebörd, vilket även bekräftas i röntgensjuksköterskans yrkesetiska kod (Örnberg 

och Eklund, 2008). Då patienterna inte fick ta detta beslut själva kan det ses som att 

personalen inkräktade på deras integritet vilket inte är etiskt korrekt.  

Genom att använda patienter som försökspersoner utsattes de även för en förhöjd 

risk att erhålla en högre stråldos än vid ett normalt undersökningstillfälle då risken 

att skyddet inte skulle fungera korrekt fanns. Dock anger strålsäkerhetsmyndigheten 

(SSMFS, 2008:51, 3 kap, 3 §) att de rådande dosgränserna för 

röntgenundersökningar inte kan tillämpas inom medicinsk forskning på området om 
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de deltagande personerna frivilligt ställt upp. Nyttan av forskningens resultat väger 

med andra ord mer än betydelsen av att hålla sig innanför dosgränserna. 

 

Tvetydligt redovisade resultat var också ett problem då Mechlenburg, Daugaard och 

Søballe (2009) redovisade detta i sin studie. Först redovisades att det inte uppmättes 

en reducering av stråldosen till händerna för att sedan kontraindikera detta genom 

att säga att en signifikant reducering trots allt uppmätts. Detta drog dock inte ner 

kvalitetsgraden på studien då denna punkt inte behandlades av granskningsmallen. 

Delar av resultatet i studien av Maeder et al. (2006) redovisades inte i resultatet. Då 

studien inkluderade tre kardiologer vars stråldos registrerades under olika långa 

tidsperioder ansåg vi att de uppmätta stråldoserna mellan deltagarna inte kunde 

kopplas till varandra då variationerna i stråldos och tidsramen var för stora. Därav 

redovisades endast den kardiolog som uppmättes under längst period. 

 

Studiens artiklar innefattar inte undersökningar där komplikationer tillstött eller 

undersökningar gjorda på barn utan de deltagande patienterna var vuxna människor. 

I en studie av Evans och Galyer (2009) framkom det att barn som ställs inför osäkra 

situationer många gånger kan vara rädda eller osäkra inför vad som ska ske. Om 

barnundersökningar hade inkluderats i studien hade det kunnat påverka resultatet då 

undersökningarna eventuellt hade tagit längre tid och fokus hade legat på att skapa 

en trygghet till barnet istället för att utvärdera strålskyddet till personalen. Barn är 

även strålkänsligare än vuxna och risken för dem att hinna utveckla cancer under sin 

livstid är större (Brenner, Elliston, Hall och Berdon, 2001). Vi anser att det därför var 

obefogat att utföra dessa studier på barn då avsikten var att hitta metoder för att 

skydda personalen. 
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Betydelsen för radiografi 
Att säkerställa en bra kvalitet hos klinikernas valda strålskydd är en del av 

röntgensjuksköterskans kompetensbeskrivning (Örnberg, 2011). Trots att detta 

genomförs med jämna mellanrum skulle det inte skada att se över inventeringen av 

existerande strålskydd de olika klinikerna använder för att se om skyddet de erbjuder 

håller dagens standard med tanke på den höga arbetsbelastningen som numera är på 

IR. Om behovet av nya strålskydd finns skulle införskaffandet av dessa dock kunna 

kosta klinikerna en del ekonomiskt. Samtidigt är detta en investering för personalen 

då skydden gör att de undviker att komma upp i den maximala stråldosen. 

 

Att ersätta vissa strålskydd, som till exempel det idag standardiserade blyförklädet 

med exempelvis den golvbaserade blymontern som utöver att ge ett lika bra 

strålskydd till kroppen som vanliga blyförkläden även skyddar huvudet mot strålning, 

skulle bidra till att förbättra strålningsmiljön. Dock skulle det kunna bidra till att 

relationen till patienten inte blir så bra som den borde vara på IR (Lundén et al., 

2012) då montern skapar ett både fysiskt och psykiskt avstånd till patienten. Om 

montern inte visar sig vara ett bra alternativ och de negativa aspekterna överväger de 

goda finns andra metoder. Strålskydd tillverkade av andra lättare material än bly, så 

som tungsten och vismut, kan vara ett bra alternativ för att underlätta de ökande 

ortopediska problemen som blyförkläden redan orsakar (Goldstein et al., 2004). 

 

Genom att utöka användningen av strålskydd, baserat på denna studies resultat, 

skulle arbetsmiljön på IR kunna bli säkrare eftersom ett komplett strålskydd kan 

minimera riskerna för strålrelaterade yrkesskador. För att utöka användningen av 

dessa krävs det dock att verksamheten gör dem tillgängliga för personalen och att 

personal använder den utrustning som finns tillhanda. I och med att joniserande 

strålning inte bara påverkar patienterna utan även personalen som utför 

undersökningarna är studiens resultat av vikt då det kan förebygga den 

yrkesrelaterade stråldosen. Resultatet har även en betydelse då det skapar en 

medvetenhet hos personalen kring stråldoser samt hur strålskydden ska appliceras 

och att det verkligen används.  
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Konklusion 
Resultatet av denna studie visar på att det finns 11 olika strålskyddsmetoder för att 

skydda personalen från spridd joniserande strålning vid interventionella 

undersökningar. Genom att jämföra dessa olika metoder visade det sig att det mest 

effektiva strålskyddet för ögonen var den golvbaserade blyglasmontern och SPRPS. 

Även om dessa metoder visade en markant reducering kanske de dock inte är de mest 

lämpade då SPRPS är tyngre än vanligt blyförkläde samt att montern minskar 

närheten till patienten. Den bästa metoden för att reducera stråldosen till händerna 

var genom att använda en automatisk kontrastspruta och då ta avstånd från 

patienten. Emellertid minskar även denna metod närheten till patienten och ett 

takfäst blyglas skulle då kunna vara ett bättre alternativ. Blyförkläde och 

thyroideablyskydd visade sig vara de bästa metoderna för att reducera stråldosen till 

bröstkorgen och thyroidea. Dessa var även skydd som tillämpades till störst del i den 

kliniska verksamheten trots att blyglasmontern visade på en likvärdig 

stråldosreducerade effekt. Det skulle även kunna vara effektivt att kombinera olika 

strålskydd för god stråldosreduceringseffekt. Trots detta resultat anser författarna att 

fortsatt forskning krävs inom utvecklandet av nya strålskydd som är mer 

ergonomiska mot personalen samt mer kunskap om hur dessa strålskydd påverkar 

patienterna då det inte finns tillräckligt med forskning kring detta. 
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Bilaga 1 
Tabell 2. Artikelsökning i databaser samt urval. 

 

Databas Datum Sökord Begräns-  

ningar 

Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Scopus 140306 Interventional 
radiology, 

safety, 
radiation 

Article, 
från år 

2000, 
english 

173 2 1 1 

PubMed 140310 Interventional 
radiography, 

radiation 
protection, 

occupational 
exposure, 

reduction, 
NOT 

qualitative 

Inom 10 
år, english 

23 6 3 2 

PubMed 140310 Angiography, 

radiation 
protection, 

occupational, 

reduce 

Inom 10 

år, english 

8 3 1 1 

CINAHL 140312 Fluoroscopy, 
radiation, 

protection 

Peer 
reviewed, 

2000 - 
2013 

116 12 5 3 

CINAHL 140310 Interventional 
radiology, 

radiation, 
protection, 

methods 

Peer 
reviewed, 

2000 - 
2013 

36 3 1 1 

CINAHL 140321 Fluoroscopy, 

lead glove 

Peer 

reviewed, 
2000 - 

2013 

3 1 1 1 

Scopus 140321 Angiography, 
lead, drape 

English, 
article, 

2000 - 

4 1 1 1 



 
 

present 

Scopus 140326 Interventional
, occupational 

exposure, 
protection, 

reduction 

Article, 
från 2000, 

english 

38 4 2 1 

Scopus 140401 Lead apron English, 

article, 
2000 - 

present 

192 10 3 1 

Scopus 140326 Interventional

, personnel, 
protection, 

lead 

English, 

article, 
2000 - 

present 

40 6 3 1 

 

Totalt 13 artiklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 
Kvalitetetsgranskningsmall för kvantitativa artiklar  

 

Studiens namn: 

Studiens författare: 

Studiens land och årtal för publikation: 

 

Antal deltagare i studien: 

Tidsaspekt: 

Studiens syfte: 

 

Är syftet tydligt beskrivet?    Ja     Nej 

Är studien etiskt granskad/godkänd?   Ja     Nej 

Är den valda designen relevant för studiens syfte?  Ja     Nej 

 

Är inklusionskriterier beskrivna?    Ja     Nej 

Är exklusionskriterier beskrivna?    Ja     Nej 

Är urvalet beskrivet/definierat?    Ja     Nej 

Är urvalet representativt?    Ja     Nej 

 

Är eventuella bortfall/bortfallsstorlek beskrivna?   Ja     Nej 

Används en adekvat statistisk metod?   Ja     Nej 

Finns ett etiskt resonemang?    Ja     Nej 

 

Studiens huvudresultat: 

Studiens slutsatser: 

 

Är instrumenten valida?     Ja     Nej 

Är instrumenten reliabla?    Ja     Nej 

Är resultatet generaliserbart?    Ja     Nej 

Har resultatet betydelse för radiografi/klinisk betydelse?  Ja     Nej 

 

Kvalitetsgrad 

Låg Medel Hög 

 

Låg 1 – 5 

Medel 6 – 9 

Hög 10 – 14



 

 
 

         Bilaga 3 

Tabell 3. Översikt av granskade artiklar 

Författare, 

År, Land, 
Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare Huvudresultat Etiskt 

gran-
skad 

Kvalitets

-grad 

A. F. Iqtidar, 

C. Jeon, R. 
Rothman, R. 
Snead och C. 

T. Pyne. 2013, 
USA, 

American 
heart Journal. 

Reduction in 

operator 
radiation 
exposure 

during 
transradial 

catheterizat-
ion and 
intervention 

using a simple 
lead drape. 

Att se om en 

blydrapering 
som 
applicerades på 

patientens mage 
och bäcken 

reducerade 
operatörens 
stråldos. 

Stråldosen till 

personalen uppmättes 
med dosimetrar vid 
handleder och hals. 

Patienterna 
placerades i fyra 

grupper varav två 
grupper använde 
standardblyskydd och 

två grupper använde 
blydraperingen. 

Stråldosen jämfördes 
grupperna emellan. 

5 

operatörer, 
3 
assisteran-

de 
operatörer 

och 137 
patienter. 

Blydraperingen 

reducerade 
den primära 
operatörens stråldos 

med 17 - 22 %. 
Den sekundära 

operatörens stråldos 
reducerades med  24 – 
29 %. Stråldosen till 

thyroidea reducerades 
med  9 - 17 %.  DAP, 

genomlysningstid, eller 
partikelenergi visade 
ingen skillnad. 

Ja, av 

tids- 
skrift. 

Hög 

V. Sandblom, 
T. Mai, A. 

Almén, H. 
Rystedt, A. 

Cederblad, M. 
Båth,  
och C. Lundh.  

2013, 
Sverige, 

Journal of 

Evaluation of 
the impact of 

a system for 
real-time 

visualisation 
of 
occupational 

radiation dose 
rate during 

fluoroscopica-

Undersöka 
effekterna av ett 

direktdigitalt 
dosimetersystem 

för att optimera 
yrkesmässiga 
radiologiska 

strålskydd vid 
genomlysningsu

ndersökningar. 

Personalens stråldos 
mättes med 

direktdigitala 
dosimetrar under två 

månader. Personalens 
stråldos jämfördes 
med den totala 

spridda strålningen 
som uppmättes av en 

dosimeter placerad på 

3 
kardiologer 

och 10 
sjuksköter-

skor. 

Två av tre kardiologer 
visade en reducering 

av dosen när en 
direktdigital dosimeter 

användes. Den tredje 
kardiologen redovisade 
en höjning av dosen 

trots att alla 
kardiologer använde 

samma mängd 

Ja, av 
tids-

skrift. 

Hög 



 

 
 

radiological 
protection. 

lly guided 
procedures. 

röntgenenheten.  strålning vid 
undersökningarna. 
Sjuksköterskorna 

minskade sin stråldos. 

M. J. Ray, F. 

Mohammad, 
W. B. Taylor 

M. Cura och 
C. Savage. 
2013, USA, 

Baylor 
University 

Medical 
Center 
Proceedings. 

Comparison of 

fluoroscopic 
operator eye 

exposures 
when working 
from femoral 

region, side, 
or head of 

patient. 

Undersöka 

mängden spridd 
strålning  

operatörens 
huvud utsattes 
för vid ingrepp 

genomförda då 
operatören stod 

placerad utmed 
patientens 
huvud, sida eller 

bäcken då 
vanliga blyskydd 

eller SPRPS 
användes. 

Operatörerna bar vid 

samtliga 
undersökningar en 

dosimeter vid vänster 
öga för att mäta 
stråldosen till 

huvudet. 
Standardblyskydd 

eller SPRPS  
användes som 
strålskydd. Skyddens 

dosreducerande effekt 
vid varje position 

jämföres därefter 
med varandra. 

130 

undersök-
ningar 3 

och 
operatörer. 

Högst stråldos var vid 

placering utmed  
patientens sida. Vid 

huvudet var dosen 
näst högst och lägst 
vid höften. 

När SPRPS 
användes istället för 

standardblyskydden 
sänktes den totala 
stråldosen vid alla 

positioner. Även 
operatörens  

stråldos/exponeringstid 
reducerades vid 
användning av SPRPS. 

Ja, av 

en 
etisk 

komm
-itté. 

Hög 

P. Kamusella, 
C. Wissgott, 

P. 
Wiggermann, 

F. Scheer och 
R. Andresen. 
2012, 

Tyskland, 
Fortschritte 

Röntgen-
strahlen. 

Reduction of 
Radiation 

Exposure for 
the Examiner 

in 
Angiography 
using a Direct 

Dosimeter. 
 

Undersöka om 
stråldosen kan 

reduceras med 
hjälp av en 

direktdigital 
dosimeter med 
en akustisk 

varningssignal. 

En direktdigital 
dosimeter placerad på 

vänstra handens 
ovansida mätte 

stråldosen till 
radiologer med 
varierande 

erfarenhet. Vid 
överskridande av 

dosgränsen gav 
dosimetern ifrån sig 
en akustisk signal. 

  

183 
patienter 

och 3 
radiologer. 

Stråldosen visade sig 
vara beroende på 

radiologens erfarenhet. 
Nybörjaren hade flest 

varningssignaler. Den 
mest erfarna 
radiologen påvisade 

den lägsta stråldosen. 

Ja, av 
tids-

skrift. 

Hög 



 

 
 

M. Maeder, H. 
P. Brunner-La 
Rocca, T. 

Wolber, 
P. Ammann, 

H. Roelli, F. 
Rohner och H. 
Rickli. 

2006, 
Schweiz, 

Catherization 
and 
Cardiovascul-

ar 
Interventions. 

Impact of a 
Lead Glass 
Screen on 

Scatter 
Radiation to 

Eyes and 
Hands in 
Interventional 

Cardiologists. 
 

Undersöka 
kardiologernas 
stråldos till ögon 

och händer och 
jämföra dessa 

med rådande 
stråldosgränser 
samt undersöka 

om en glasskärm 
av bly kan 

reducera 
stråldosen till 
kroppsdelar ej 

skyddade av 
blyförklädet. 

Kardiologernas 
stråldos mättes med 
en dosimeter vid ögat 

och handen då 
personalen använde 

blyförkläde, 
thyroideaskydd och 
ett bordfäst blyskydd. 

Mätningar 
genomfördes både 

med och utan 
tillämpning av 
blyglasskydd 

monterat i taket. 

1003 
undersök-
ningar och 

3 
kardiologer. 

Stråldosen till alla 
kardiologernas ögon 
och händer 

reducerades markant 
vid användandet av 

blyglaset.  

Ja, av 
tids-
skrift. 

Medel 

I. Abatzoglou, 

M. 

Koukourakis 

och S. 

Konstantinid-

es. 2013, 

Grekland, 

Radiation 

Protection 

Dosimetry. 

Reduction of 

the radiation 

dose received 

by 

interventional 

cardiologists 

following 

training in 

radiation 

protection. 

Redovisa 

effekten av ett 

utbildnings-

seminarium för 

personal 

verksamma 

inom IR vars 

innehåll 

handlade om att 

minimera 

personalens 

utsatthet av 

joniserande 

strålning. 

 

 

Dosimetrar 

placerades på 

blyförklädena i 

bröstkorgshöjd och på 

handlederna för att 

mäta stråldosen före 

och efter seminariet 

som handlade om 

strålfysik, strålskydd, 

strålningsbiologi och 

stokastiska effekter. 

3 

kardiologer. 

Stråldosen reducerades 

i bröstkorgsnivå med 

71.6 – 88.6 % 

gemensamt för de tre 

kardiologerna. Vid 

handlederna 

reducerades stråldosen 

med 43.3 % - 71.9 %. 

Ja, av 

tids- 

skrift. 

Medel 



 

 
 

A. S. F. 
Larsen och B. 
H. Østerås. 

2012, Norge, 
Acta 

Radiologica. 

Step back 
from the 
patient: 

Reduction of 
radiation dose 

to the 
operator by 
the systematic 

use of an 
automatic 

power injector 
for contrast 
media in an 

interventional 
angiography 

suite. 

Bedöma 
stråldosen till 
radiologen och 

patienten samt 
effekten på 

undersökningstid 
under 
interventionella 

ingrepp i de 
nedre 

extremiteterna 
vid användning 
av en 

automatisk 
kontrastspruta 

som ökar 
avståndet till 
patienten. 

Dosimetrar för att 
mäta stråldosen 
placerades  utanför 

och innanför 
radiologernas 

blyskydd på bröstet, 
knän, händerna, 
thyroidea och vid 

axillerna. 
Kontrasmedlet 

injicerades i en grupp 
manuellt  och i en 
grupp tillämpades en 

automatisk 
kontrastspruta vilket 

ökade avståndet till 
patienten. 
 

4 radiologer 
och 85 
patienter. 

Dosimetrarna 
placerade utanpå 
blyförklädet uppmätte 

50 % lägre dos i 
gruppen där den 

automatiska 
kontrastprutan 
användes. 

Genomlysningstiden 
var nästintill likadan 

mellan de båda 
grupperna men den 
totala 

undersökningstiden 
ökade med ett 

medelvärde på cirka 10 
minuter när 
kontrastprutan 

användes. Patientens 
stråldos förändrades 

inte märkvärt. 

Ja, av 
tids-
skrift. 

Hög 

G. E. Lynskey 

III, D. K. 
Powell, R. G. 
Dixon och J. 

E. 
Silberzweig. 

2013, USA, 
Journal of 

Vascular and 
Interventional 
Radiology. 

 

Radiation 

Protection in 
Interventional 
Radiology: 

Survey 
Results of 

Attitudes and 
Use. 

 

Att undersöka 

interventionella 
radiologers 
attityd mot 

personliga 
strålskydd och 

dess tillämpning. 

En anonym 

internetbaserad enkät 
med 8 frågor 
skickades under 3 

veckor ut till 3 158 
radiologer. Dessa 

frågor relaterade till 
olika strålskydd och 

graden av deras samt 
attityden till dem.  

504 

deltagare. 

Hög användning hade 

blyförklädet (99 %) 
följt av 
thyreoideaskydd (94 

%). Skydden som 
användes av hälften av 

deltagarna var takfäst 
blyglas (44 %) samt 

blyglasögon (54 %). 
De skydd som bland 
annat tillämpades 

minst var manöverbara 

Ja, av 

tids-
skrift. 

Hög 



 

 
 

blyglasskärmar (12 %) 
och blyhandskar (1 
%). Blyförklädet och 

thyroideaskyddet 
ansågs av 95 % vara 

väsentliga 
strålskyddsmetoder. 

S. Ploux, P. 
Ritter, M. 
Haїssaguerre, 

J. Clementy 
och P. 

Bordachar. 
2010, 
Frankrike,  

Journal of 
Cardiovascul-

ar 
Electrophysio-
logy. 

Performance 
of a Radiation 
Protection 

Cabin During 
Implantation 

of Pacemakers 
or 
Cardioverter 

Defibrillators. 

Att klargöra hur 
mycket en 
blymonter 

reducerade 
stråldosen till 

operatören vid 
implantation av 
pacemakers och 

ICD samt dess 
effekt på 

säkerheten 
under ingreppen.  

Operatören använde 
antingen blyförkläde, 
thyroideaskydd och 

blyglasögon eller 
blymontern som 

strålskydd. Stråldosen 
uppmättes av tre 
dosimetrar placerade 

på operatörens rygg, 
nacke och bröstkorg. 

Blymonterns 
reduceringseffekt 
bedömdes genom att 

jämföra stråldoserna 
operatören utsattes 

för mellan två 
patientgrupper. 

1 operatör 
och 60 
patienter. 

Ingen skillnad i 
undersökningstid eller 
genomlysningstid 

mellan de två 
grupperna redovisades. 

Likaså för patienternas 
stråldos. Operatörens 
stråldos till huvudet 

reducerades vid 
användandet av 

blymontern från 1.138 
μSv/min till 0.040 
μSv/min. Det var en 

marginell skillnad av 
stråldosen mot 

bröstkorgen och 
ryggen när operatören 
använde montern 

istället för 
standardblyskydden. 

Ja, av 
tids-
skrift. 

Medel 

H. W. Lange 
och H. von 

Boetticher. 
2012, 
Tyskland, 

JACC: 

Reduction of 
Operator 

Radiation 
Dose by a 
Pelvic Lead 

Shield During 

Undersöka hur 
ett blyskydd 

applicerat på 
patientens 
bäcken 

reducerade 

En dosimeter 
placerades på utsidan 

av kardiologens 
blyförkläde för att 
mäta stråldosen.  

Undersökningar 

1 kardiolog 
och 210 

patienter. 

Operatörens stråldos i 
bröstkorgshöjd vid 

radiell ingång med 
standardblyskydd 
uppmättes vara 20.9 

µSv. Stråldosen vid 

Ja, av 
tids-

skrift. 

Hög 



 

 
 

Cardiovascul-
ar 
interventions. 

 

Cardiac 
Catheterizat-
ion 

by Radial 
Access. 

 

personalens 
stråldos vid 
femoral och 

radial ingång vid 
kardiologiska 

kateteriseringar. 

genomfördes  med 
och utan ett blyskydd 
applicerat på 

patientens bäcken.  

samma ingångsmetod 
med blyskyddet var 
9.0 µSv. Vid femoral 

ingång var stråldosen 
utan bäckenblyskyddet 

15.3 µSv och med 
skyddet 2.9 µSv. 
Undersökningstiden 

var högre vid radiell 
ingång. 

L. Politi, G. 
Biondi - 

Zoccai, L. 
Nocetti, T. 
Costi, D. 

Monopoli, R. 
Rossi, F. 

Sgura, M. 
Grazia 
Modena och 

G. M. 
Sangiorgi. 

2012, Italien, 
Catheteriza-
tion and 

Cardiovascul-
ar 

Interventions. 

Reduction of 
Scatter 

Radiation 
During 
Transradial 

Percutaneous 
Coronary 

Angiography: 
A 
Randiomized 

Trial Using a 
Lead - free 

Radiation 
Shield. 

Undersöka 
effekten av att 

kombinera ett 
nytt strålskydd 
(radpad) med 

standardblyskyd
d och dess 

förmåga att 
reducera den 
mängd spridd 

strålning  
radiologen 

utsätts för. 

Fyra dosimetrar 
placerade på 

radiologens handled, 
bröstkorg, 
blyförkläde, 

thyroideablyskydd 
och skyddsglasögon 

mätte stråldosen. 
Radpad användes i en 
av två grupper och 

applicerades vid 
användning på 

patientens högra arm. 
Stråldos, 
undersökningstid och 

genomlysningstid 
jämfördes mellan 

grupperna. 

1 radiolog 
och 60 

patienter. 

Ingen markant skillnad 
på total 

genomlysningstid och 
undersökningstid 
mellan grupperna 

redovisades. Radpad 
reducerade radiologens 

stråldos med totalt 23 
% och till uppmätta 
områden med följande: 

handled 34.2 %, 
bröstkorgen 23.6 % 

thyroidea 16.5 % och 
ögat 13.5 %. 
 

Ja, av 
etisk 

komm
-itté. 

Hög 

K. Challa, S. 

G. Warren, S. 
Danak, M och 
C. Bates. 

2009, USA, 

Redundant 

Protective 
Barriers: 
Minimizing 

Operator 

Att utvärdera 

effektiviteten av 
vanligt 
förekommande 

strålskydd på IR 

Dosimetrar placerade 

innanför och utanpå 
operatörens 
strålskydd under 

kardiologiska 

50 

undersök-
ningar och 
1 operatör. 

 

De största 

reduceringarna var 
genom tre olika 
flyttbara blyskydd: 

blyskydd under bordet, 

Ja, av 

tids-
skrift. 

Medel 



 

 
 

Journal of 
Interventional 
Cardiology. 

 

Occupational 
Risk. 

när de används 
samtidigt av en 
och samma 

operatör. 

undersökningar mätte 
operatörens stråldos 
för att testa skyddens 

reducerande effekt. 
Den totala mängd 

strålning som 
användes vid 
undersökningarna 

mättes av dosimetrar 
placerade på 

patienten för att 
användas som 
referensvärde.  

golvbaserat blyglas 
samt takfäst blyskydd. 
Thyroideaskyddet 

reducerade stråldosen 
med 72 %. Genom att 

använda blyglasögon 
med 0,75 mm bly 
reducerades ögats 

stråldos till radiologen 
med 45 % till det 

högra ögat och 67 % 
till vänstra ögat. 
 

I. 
Mechlenburg, 

H. Daugaard 
och K. 

Søballe. 2009, 
Danmark, 
International 

Orthopaedics. 

Radiation 
exposure to 

the 
orthopaedic 

surgeon 
during 
periacetabul-

ar osteotomy. 

Att direkt mäta 
stråldosen till en 

ortopedkirurgs 
händer, 

thyroidea, och 
panna vid 
periacetabular 

osteotomieroper
ationer där 

genomlysning 
användes. 

Dosimetrarna 
placerades innanför 

och utanför 
strålskydden på 

thyroidea och 
händerna för att se 
skyddens effekt på 

stråldosen samt på 
pannan för att se 

stråldosen till 
huvudet. För 
handskarna 

genomfördes även en 
kontrollstudie med 

hjälp av fantomer 
innan de användes i 

studien.  

23 
undersök-

ningar och 
1 operatör. 

 

På den högra handen 
ökade  dosen och 

liknande resultat 
visades på den vänstra 

handen. Emellertid 
visade en dosimeter en 
signifikant reducering 

på händernas totala 
stråldos. Stråldosen till 

thyroidea reducerades 
markant då blyskydd 
användes. 

Ja, av 
tids-

skrift. 

Medel 

 


