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Abstrakt 
 

Bakgrund: Inom röntgenverksamhet används kontrastmedel som ett hjälpmedel för 

att påvisa skillnader mellan vävnader i kroppen. Gadoliniumbaserade kontrastmedel 

används till större delen vid MR undersökningar. Biverkningar anses ovanliga, men 

de förekommer och kan innebära allvarliga konsekvenser. Röntgensjuksköterskor 

behöver kunskap om dessa biverkningar för att kunna ge en patientsäker vård.  

Syfte: Studien har således som syfte att undersöka biverkningar som kan uppstå vid 

administrering av gadoliniumkontrastmedel vid MRT undersökningar. 

Metod: En litteraturstudie med artikelsökningar i tre databaser PubMed, CinAhl 

samt Scopus. Tolv kvantitativa artiklar användes och bearbetades till att bilda 

kategorier och underkategorier genom innehållsanalys.   

Resultat: Utifrån artiklarna bildades kategorin Cirkulationssystem och luftvägar med 

underkategorier hjärtpåverkan och andningsproblem, kategorin Mag- tarmkanalen 

och bukorgan med underkategorier GI-systemet samt njurar, urinvägar och lever, 

kategorin Ändrade sinnesförnimmelser med underkategorier ögat, förnimmelser från 

smak och lukt, hudpåverkan och temperaturförnimmelser samt kategorin Påverkan 

av kommunicerbarhet och obehag med underkategorier medvetandepåverkan och 

obehagsupplevelse.  

Konklusion: De allvarligaste biverkningarna involverade hjärtpåverkan, 

andningsproblem, njurproblem samt medvetandepåverkan. De vanligaste 

biverkningarna förknippades med GI-systemet, Hudreaktioner och 

Obehagsupplevelser. Eftersom biverkningar var otroligt sällsynta vid administrering 

av Gadoliniumkontrastmedel finns det risk att vårdpersonal inte känner till 

biverkningarna och därmed inte är uppmärksamma. 

Nyckelord: MRT, Biverkningar, Gadolinium, Kontrastmedel, Gadoliniumbaserade 

kontrastmedel  

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Within radiology contrast agents are used as a means to demonstrate 

differences between tissues in the body. Gadolinium-based contrast agents are for the 

most part used in MRI examinations. Adverse events are considered rare but they 

exist and can have serious consequences. Radiographers need knowledge of these 

adverse events in order to give patients safe care. 

Purpose: This study thus aims to investigate the adverse events that can occur due to 

the administration of gadolinium contrast media for MRI examinations.   

Method: A literature study with article searches in three databases, PubMed, CinAhl 

and Scopus. Twelve quantitative articles were used and processed to form categories 

and subcategories through content analysis.  

Results: Based on the articles categories and subcategories were formed: Circulatory 

system and respiratory system with subcategories cardiac effects and respiratory 

problems, category Gastrointestinal tract and abdominal organs with subcategories 

GI-system and kidneys, urinary tract and liver, category Changed sensations with 

subcategories eye, sensations of taste and smell, skin reactions, and temperature 

sensations and category Effect on communicability and discomfort with 

subcategories impaired consciousness and discomfort events.  

Conclusion: The most serious adverse events involved subcategories cardiac effects, 

respiratory problems, kidney problems as well as impaired consciousness. The most 

common adverse events were associated with the GI-system, Skin reactions and 

Discomfort events. Because adverse events were incredibly rare in the administration 

of gadolinium contrast agents, there is a risk that health professionals are not aware 

of the adverse events and therefore not paying attention. 

Keywords: MRI, Adverse events, Gadolinium, Contrast agent, Gadolinium-based 

contrast agents 
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Bakgrund 

 

Magnetresonanstomografi 
 

Magnetresonanstomografi (MRT) har sina rötter ända tillbaka till slutet 1800-talet 

när Nikola Tesla upptäckte det roterande magnetiska fältet. Det var dock bara ett 

första steg och det dröjde till 1980-talet innan magnetresonans (MR) kunde användas 

officiellt inom medicinsk diagnostik (Carlton & Adler, 2013:649). 

 

Konceptet som ligger till grund för MRT kallas för kärnspinn. Atomkärnor som har 

ett udda antal protoner och/eller neutroner, till exempel väteatomer, har en egenskap 

som kallas för spinn (Ståhlberg Wirestam, 2008:79). Spinn innebär att atomkärnan 

roterar runt sin egen axel och att kombinationen av spinnet och kärnans laddning 

genererar ett litet magnetiskt fält. Atomkärnorna agerar som små magneter och när 

de placeras i ett starkt magnetfält riktar de in sig och precesserar efter magnetfältets 

riktning. Det blir en aning mer protoner parallellt med det yttre magnetfältets 

riktning och överskottet ger signalen. Protonernas signal är så liten att det inte går att 

mäta en enda, istället blir det ett väldigt stort antal protoner som mäts vilket ses som 

ett helt volymselement och den samlade magnetiseringsvektorn beskriver vad som 

händer med dessa protoner (Björklund, 2010:1-2). En radiofrekvenspuls (RF-puls) 

med lämplig frekvens påverkar riktning av magnetiseringsvektorn, när pulsen upphör 

återgår magnetiseringsvektorn till sin tidigare riktning och en radiofrekvent signal 

sänds ut från atomkärnorna som fångas in av en antenn. Dessa signaler bearbetas 

sedan för att få en bild (Hellström & Magnusson, 2008:506-507). Anledningen till att 

MR passar så bra till diagnostik är för att kroppen har en stor andel väteatomer, 

vilket är den atom som främst används inom MRT (Carlton & Adler, 2013:653). 

 

Moderna MR-kameror består av flera olika tekniska komponenter: en magnet, ett 

radiofrekvent sändar- och mottagarsystem, ett gradientsystem och ett datorsystem 

(Ståhlberg & Wirestam, 2008:79). Magnetfältet som genereras av magneten kan ha 

olika fältstyrkor som benämns i enheten Tesla (T). Fältstyrkorna som används inom 

sjukvården brukar variera från 0,2T till 3T och magneterna med högre fältstyrka har 

större flexibilitet i vilka tekniker som går att använda (Carlton & Adler, 2013:649-
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650). 3T är kliniskt överlägsen 1,5T för vissa undersökningar, t ex MR angiografi, och 

potentiellt fördelaktigt för några andra enligt Willinek & Schild (2008). Det finns 

även magnetfält med högre styrka än 3T men de har större risk att ge bieffekter som 

yrsel (Heinrich, et al. 2013). 

 

MR som modalitet 
 

MR har genom åren växt till att bli en allt vanligare modalitet att använda för 

diagnostik (Sobol, 2012). Det är en mångsidig modalitet som används för många 

olika kroppsdelar och organ men främst för hjärnan, ryggen och lederna (Bendt, 

2015). Små barn kan behöva lugnande läkemedel eller sövning för att genomföra 

undersökningen (Bendt, 2015) och enligt Matveevskii & Mahmoud (2012) har 

framstegen inom MRT och dess viktiga roll i diagnosticering ökat behovet av anestesi 

för barn.  

 

Magnetkameran ger inte bara anatomisk information i form av snittbilder utan kan 

även kartlägga funktionen av olika organ (Isaksson, 2011:273). Metoder som 

kartlägger fysiologiska förändringar används i allt större utsträckning, bland annat 

för diagnostik av akut ischemi (Larsson, 2008:153). MR har flera fördelar men även 

nackdelar. Den är enastående för mjukvävnadskontrast (Ståhlberg & Wirestam, 

2008:79) vilket gör den överlägsen datortomografen för visualisering av 

hjärnparenkymet (Sailer, et al., 2014). Som Sailer, et al. (2014) påpekar är MR 

undersökningar ofta långsamma, dyra, känsliga för rörelseartefakter och inte jämnt 

en kostnadseffektiv metod. Eftersom MR inte använder sig av joniserande strålning 

för bildtagning ses det ofta som ett säkrare alternativ för diagnostik men det innebär 

inte att MR är riskfritt, speciellt eftersom tekniken för MR utvecklas snabbare än 

säkerhetsmarginalerna (Sobol, 2012). Barn kan vara två till tolv gånger känsligare än 

vuxna för joniserande strålning (Kharbanda, et al. 2013) vilket gör att MRT som inte 

har någon strålning till ett säkrare alternativ. 

 

Joniserande strålningen har främst två effekter på kroppen: stokastiska eller 

deterministiska. Stokastisk skada innebär att strålningen skadar cellernas arvsmassa 

och därmed orsakar mutation, vilket kan leda till cancer eller ärftliga förändringar. 

Det är en slumpmässig effekt utan tröskeldos, även om sannolikheten ökar med ökad 
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stråldos, som ofta sker en lång tid efter att personen har utsatts för joniserande 

strålning. Deterministiska skador orsakar celldöd men endast vid särskilda mängder 

strålning. Om dosen som administreras ligger under tröskeldosen uppstår ingen 

skada men om dosen överstiger den uppstår skada, det gör deterministisk skada mer 

förutsägbar än stokastisk skada och de sker snabbt efter att personen utsatts för 

strålning (Isaksson, 2011:163, 165, 175-176). 

 

Kontrastmedel 
 

Kontrastmedel används som ett diagnostiskt hjälpmedel inom röntgenverksamhet 

och har uppgiften att påvisa skillnader mellan olika vävnader i kroppen (Aspelin, 

2008:135). Enligt klinisk erfarenhet administreras kontrastmedel intravenöst till 

patienten både för kontrastmedel som används vid datortomografi (DT) samt vid 

MR. Det finns olika typer av kontrast, till exempel bariumkontrastmedel, 

jodkontrastmedel och gadoliniumbaserade kontrastmedel. Bariumkontrastmedel 

används bland annat för esofagus, ventrikel och kolonundersökningar. Det består av 

olösliga bariumsulfatpartiklar som inte absorberas av vävnad, till exempel tarmen, 

och som har hög täthet. Den tätheten är vad som hjälper kontrastmedlet att särskilja 

vävnader, det vill säga strålattenueringen som ger bild (Aspelin, 2008: 136, 142-143). 

Jodkontrastmedel fungerar på samma sätt som bariumkontrastmedel och används 

inom DT, bland annat för undersökningar som venografier, urografier och 

angiografier (Aspelin, 2008: 136; Ahlkvist, 2014). 

 

Kontrastmedel som används vid MRT-undersökningar har främst en indirekt effekt -

till skillnad från barium- och jodkontrastmedel- som genom interaktion med de olika 

vävnaderna i kroppen påverkar signalintensiteten och framhäver kontrasskillnader i 

bilden (Blomqvist, 2008:148). Det finns tre huvudtyper av kontrastmedel för MR-

undersökningar: paramagnetiska kontrastmedel, ferromagnetiska substanser och 

superparamagnetiska kontrastmedel. Paramagnetiska har bara magnetiska 

egenskaper i närvaro av ett externt magnetfält medan ferromagnetiska substanser 

har magnetiska egenskaper även i dess frånvaro. Superparamagnetiska 

kontrastmedel har både paramagnetiska och ferromagnetiska egenskaper (Ahlström, 

et al. 2014:3). Paramagnetiska kontrastmedel minskar relaxationstiderna för T1 och 

T2 vilket gör att områdena med kontrastmedlet blir ljusare för T1-viktade bilder. 
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Superparamagnetiska kontrastmedel minskar bara T2 eller T2* relaxationen och 

områdena med kontrastmedlet blir då mörkare istället för ljusare som vid 

paramagnetiska kontrastmedel (Blomqvist, 2008:148-149). Exempel på 

paramagnetiska kontrastmedel är Magnevist, Dotarem och MultiHance (Magnevist, 

2014; Dotarem, 2014, MultiHance, 2014) medan exempel på superparamagnetiska 

kontrastmedel är Feridex, Resovist och Clariscan (Wang, 2011). 

 

Den kontrast som främst används inom MRT är de gadoliniumbaserade och 

paramagnetiska kontrastmedlen som till exempel Magnevist, Omniscan, Dotarem 

(Ahlström, et al 2014:3). Gadolinium är, i ren form, giftig om det injiceras obundet i 

kroppen och lagras i levern och benmärgen istället för att utsöndras, därför binds 

gadolinium till en kemikalie som kallas chelat för att kunna användas som 

kontrastmedel. Den molekylära strukturen av gadoliniumkontrastmedel faller in i två 

huvudgrupper, linjära och makrocykliska strukturer. Makrocykliska medel är mer 

stabila än joniskt linjära medan icke-joniskt linjära är mindre stabila än dem båda 

(Carlton & Adler, 2013:665).  

 

I likhet med jodkontrastmedel är gadoliniumkontrastmedel hydrofila och utsöndras 

via njurarna utan att återabsorberas, båda dessa former av kontrastmedel är 

dessutom potentiellt nefrotoxiska (Ahlström, et al. 2014:4). Däremot ges 

gadoliniumkontrastmedel i mindre koncentrationer (Blomqvist, 2008:149). På grund 

av att kontrastmedlet utsöndras genom njurarna är det viktigt att veta patientens 

njurfunktion innan injektion. Det kan uppstå allergiska reaktioner, även om risken 

inte är lika stor som vid administrering av joniserande kontrastmedel. Däremot löper 

vissa personer högre risk att få en allergisk reaktion som till exempel astmatiker, de 

med flera allergier och de som tidigare reagerat på kontrastmedel (Carlton & Adler, 

2013:665-666). 

 

Biverkningar är mer ovanliga för gadoliniumbaserade kontrastmedel än för 

jodkontrastmedel men det finns fortfarande en viss risk (Carlton & Adler, 2013:666). 

Gadoliniumkontrastmedel kan ge olika sorters biverkningar men de kan ibland leda 

till allvarliga konsekvenser och i värsta fall till att patienten dör, även om 

dödsfallfrekvensen är väldigt låg (Prince, et al. 2011). Som röntgensjuksköterska är 

det därför viktigt att ha kunskaper om de kontrastmedel som administreras för att 
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kunna ge en patientsäker vård. Kunskap om biverkningarna av gadoliniumbaserade 

läkemedel är även viktigt för att personalen ska kunna avgöra om undersökningen 

ska avbrytas och hur de ska agera vid biverkningsreaktioner (Vårdförbundet & 

Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2011). Det är också viktigt att förbättra 

röntgensjuksköterskans kunskapsområde genom ny forskning och klinisk erfarenhet 

(Vårdförbundet & Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2008).   

 

Syfte 
 

Studien har således som syfte att undersöka biverkningar som kan uppstå vid 

administrering av gadoliniumkontrastmedel vid MRT undersökningar. 

 

Metod 

 

Litteraturstudie valdes som studiedesign för att besvara syftet. Litteraturstudier kan, 

enligt Forsberg & Wengström (2013:25), inspirera nya studier samt beskriva 

kunskapsläget. Motivet till litteraturstudien var att få en översikt av vad som är 

publicerat i relation till syftet. 

Sökmetoder 

Databaserna som användes i denna litteraturstudie var PubMed, en fritt tillgänglig 

version av Medline, och CinAhl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Litterature), det genomfördes även en del sökningar i Scopus (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011:80-81). Databaserna valdes eftersom de var inriktade mot vård, 

hade ett brett urval av artiklar samt att författarna var bekant med dem. De sökord 

som användes var gadolinium, gadolinium contrast, gadolinium contrast agent, 

gadolinium-based contrast agents, safety, adverse effects, risks, toxicity, MRI, 

contrast-enhanced MRI, children, och NSF. Det genomfördes även några sökningar 

med hjälp av MESH (Medical Subject Headings) termer som gadolinium, magnetic 

resonance imaging, och contrast media. Sökorden kombinerades på olika sätt och de 

sökningar som gav resultat redovisas i tabell 1 (bilaga 1). Det genomfördes även 

manuella sökningar via referenslistor av artiklar som hittades (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011:70,88). 
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Eftersom MRT är ett brett område med många vetenskapliga artiklar fanns det ett 

behov av att begränsa antalet träffar. De begränsningar som användes var att 

artiklarna inte skulle vara äldre än 2005. Vid vissa sökningar användes även 2010 

som senaste publiceringsdatum för ytterligare begränsning. Dessa begränsningar, 

förutom att skära ner antalet träffar, var även menade att se till att artiklarna var 

aktuella eftersom MRT är ett område som utvecklats mycket sedan 80-talet även om 

de grundläggande principerna är detsamma (Ståhlberg & Wirestam, 2008:79). Andra 

begränsningar var Engelska språket för att artiklarna skulle vara förståeliga, och 

peer-review för att hitta artiklar som höll en viss grad av vetenskaplighet. Peer-

reviewed gick endast att använda som sökbegränsning i CinAhl men eftersom 

PubMed främst består av vetenskapliga artiklar var den begränsningen inte lika viktig 

där (Forsberg & Wengström, 2013:75). Begränsningarna redovisas mer utförligt i 

tabell 1 (bilaga 1). 

 

Urval 

En del inklusions- och exklusionskriterier användes för att begränsa urvalet av 

studier. Artiklarna som inkluderades skulle ha tillstånd från granskningsnämnder att 

genomföra sina studier. Artiklarna skulle handla om gadoliniumbaserade 

kontrastmedel som används för MRT undersökningar och vara kvantitativa i sin 

natur. Det inkluderades även artiklar som använde sig av olika typer av 

undersökningar samt patientgrupper i olika åldrar. Ett exklusionskriterium var om 

artikeln fokuserade på ett gadoliniumbaserat kontrastmedel som inte längre används. 

 

Det fullständiga urvalet presenteras i tabell 1 (bilaga 1). Till urval 1 lästes titlarna från 

samtliga artiklar från en sökning och de som verkade relevanta för litteraturstudiens 

syfte valdes ut. Därefter lästes abstrakten av artiklarna som valdes ut vid urval 1 och 

de som inte innehöll data som var av intresse för syftet sållades bort, detta var urval 

2. Resultatet av artiklarna från urval 2 lästes igenom grundligt och om de bedömdes 

vara lämpliga för litteraturstudiens syfte inkluderades i urval 3. Vissa artiklar 

påträffades i flera sökningar men räknades enbart med i den första sökningen de 

påträffades i. 
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Två stycken granskningsprotokoll användes för denna litteraturstudie, se bilaga 2 och 

bilaga 3, en för artiklar utan experiment- och kontrollgrupper och en för de med. 

Granskningsprotokollen byggde på protokoll av Willman, Stoltz & och Bahetsevani 

(2011:173-174) och Forsberg & Wengström (2013:197-201) för kvantitativa studier. 

Protokollen bearbetades och frågor som inte ansågs relevanta valdes bort, vissa 

meningar ändrades till frågor och en fråga om intressekonfliktbias adderades. 

Artiklarna granskades individuellt av litteraturstudiens författare som sedan 

jämförde och diskuterade sina resultat tills enighet uppnåddes. Därefter räknades 

varje artikels poäng ihop och de tilldelades en kvalitetsnivå beroende på antalet 

poäng. De kvalitetsnivåer som tillsattes var låg, medel eller hög, se tabell 2 (bilaga 4) 

för de individuella artiklarnas kvalitet. Främst användes artiklar med hög kvalitet 

men även artiklar med medel kvalitet som svarade på syftet inkluderades. 

 

Analys 

Tolv artiklar bearbetades för litteraturstudien med vägledning av Fribergs (2012: 

140-141) kapitel om att göra en litteraturöversikt. Litteraturstudiens författare 

jämförde likheter mellan artiklarnas resultatinnehåll angående de biverkningar som 

förekom för att sedan presentera sammanställningen av detta. Kategorier utformades 

för att strukturera informationen på ett överskådligt sätt. 

 

Analysen påbörjades genom att de utvalda artiklarna lästes igenom för att bilda en 

helhetsbild av artiklarna, se tabell 2 (bilaga 4). Efter flera genomläsningar söktes 

artiklarna igenom efter biverkningar som uppkommit eller nämndes som möjliga i 

studierna. Tabeller och siffror över hur ofta de olika biverkningarna förekom 

granskades. Vissa studier tog upp biverkningar som ej ansågs vara kopplade till 

kontrastmedlet, och dessa biverkningar användes inte i analysen. De biverkningar 

som nämndes i artiklarna registrerades individuellt av författarna som sedan 

jämförde sina fynd. Resterande del av analysen genomförde författarna tillsammans. 

Eftersom olika ord kunde användas för att beskriva samma biverkning beroende på 

artikel grupperades liknande biverkningar till en enda. Författarna diskuterade även 

hur siffrorna och tabellerna skulle tolkas korrekt tills överenskommelse uppnåddes. 

Biverkningar som författarna ansåg hörde ihop, som hypotoni och hypertoni med 
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flera, grupperades sedan för att bilda underkategorier som i sin tur gav upphov till 

kategorier. Totalt bildades tio underkategorier och fyra kategorier som redovisas i 

tabell 3 i resultatet. 

Forskningsetik 

Vid forskning är det viktigt att forskare tänker på etiken i utförandet och trots att det 

finns regler och förskrifter har forskaren ett eget ansvar att upprätthålla dessa 

(CODEX, 2015). När forskningen utförs på patienter är det av yttersta vikt att den 

verkar för patientens bästa och patientens liv, hälsa, integritet och självbestämmande 

respekteras. Deltagarna i en studie bör ge samtycke till deltagande men om detta inte 

är möjligt ska en rättslig företrädare ge samtycke. Om samtycke dock är omöjligt ska 

studien enbart utföras om den är godkänd av en etisk kommitté 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). 

 

Vid utförandet av litteraturstudier är det viktigt att tänka på etiken i valet av artiklar, 

att de fått godkännande från en etisk kommitté eller att det finns en etisk reflektion i 

studien (Forsberg & Wengström, 2013:69-70). De artiklar som användes i denna 

studie skulle helst vara etisk granskade, ha ett etiskt tillstånd eller föra ett etiskt 

resonemang. Alla använda artiklar hade inte alla dessa delar men om de innehöll en 

av aspekterna samt ansågs relevant för studiens syfte användes de ändå. I en del 

artiklar stod det inget om etik men tidskriften hade kravet att alla publicerade studier 

skulle vara etisk granskade. Det förkom artiklar som saknade samtycke från 

deltagarna, men detta ansågs inte nödvändigt då författarna till artiklarna hade 

tillstånd till detta.  
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Resultat 

 

Tabell 3 Kategorier och underkategorier  

 

Kategorier Underkategorier 

Cirkulationssystem och luftvägar Hjärtpåverkan 

Andningsproblem 

Mag- tarmkanalen och bukorgan GI-systemet 

Njurar, urinvägar och lever 

Ändrade sinnesförnimmelser  Ögat 

Förnimmelser från smak och lukt 

Hudpåverkan 

Temperaturförnimmelser 

Påverkan av kommunicerbarhet och obehag Medvetandepåverkan 

Obehagsupplevelse 

 

 

Cirkulationssystem och luftvägar 

 

Hjärtpåverkan 
 

Gadoliniumbaserade kontrastmedel visade sig kunna påverka patienters blodtryck. 

Tre patienter utvecklade hypotoni (n=94) Prince, et al. (2011) och (n=32) Ishiguchi & 

Takahashi (2010) medan två personer utvecklade hypertoni som troligen var kopplad 

till kontrastmedlet (n=84) Shellock, et al. (2006). Samtliga fall av hypertoni berodde 

på Magnevist medan det var otydligt vid fallen med hypotoni. Dessa biverkningar var 

även listade som möjliga måttliga reaktioner enligt Dillman, et al. (2007) men var 

inte en biverkning som de fann i deras studiepopulation. 
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Kontrastmedel hade även en inverkan på hjärtats frekvens och rytm och de 

biverkningar som uppstod var av olika grader av intensitet. Det kunde vara 

palpitation (<0,1%, n=182) men även hjärtstopp var möjlig enligt en säkerhetsanalys 

av Gadobutrol (Voth Rosenberg & Breuer, 2011; Dillman, et al. 2007). Arytmi togs 

upp som en möjlig svår biverkning men förutom ett fall av proarytmisk effekt och ett 

fall av ventrikelflimmer vid administrering av Dotarem (n=296) var det inte något 

som hittades bland deltagarna i studierna (Dillman, et al. 2007; Maurer, et al. 

2012).  Två deltagare utvecklade takykardi enligt en studie (n=94) medan en annan 

rapporterade att mindre än 0,1% av 182 drabbades av takykardi. Endast två personer 

fick bradykardi (n=94, n=84). I två fall av takykardi, tillsammans med andra 

biverkningar, behövdes specialistpersonal kallas in för extra vård men både takykardi 

och bradykardi räknades som måttliga biverkningar (Prince, et al.2011; Dillman, et al. 

2007; Shellock, et al. 2006; Voth, Rosenberg & Breuer 2011). 

 

Även syressättningen kan påverkas av kontrastmedel. Ett fåtal patienter drabbades av 

desaturation (en person, n=94), cyanos (en person, n=94) och hypoxi (två personer, 

n=54). Det noterades även fall av cirkulationsinsufficiens i en artikel vilket noterades 

vara en sällsynt men möjlig reaktion för Gadobutrol enligt en säkerhetsanalys, samt 

ett tveksamt fall med cirkulationskollaps (n=296) (Voth, Rosenberg & Breuer, 2011; 

Prince, et al. 2011; Dillman, et al 2007; Maurer, et al. 2012). 

 

Andningsproblem 
 

Dyspné och bronkospasm var reaktioner som drabbade patienter som 

administrerades med bland annat kontrastmedlen Magnevist och Gadovist. I en 

studie var det 25 av de 162 registrerade reaktionerna dyspné medan i en annan artikel 

var det endast 0,2% av de 182 patienter som reagerade med detta. Bronkospasm 

drabbade bara en person (n=54) men dök upp som en möjlig men ovanlig reaktion 

enligt en säkerhetsanalys. Det uppstod tre reaktioner (n=162) av laryngospasm men 

de kopplades inte till något särskilt kontrastmedel. Två av laryngospasmreaktionerna 

ledde till sjukhusvård eller inläggning på akutmottagning för de drabbade 

(Davenport, et al. 2013; Dillman, et al. 2007; Voth, Rosenberg & Breuer, 2011). 

Andningsdepression var en annan biverkning relaterad till administrering av 
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gadoliniumkontrastmedlet Gadovist men återfanns endast i säkerhetsanalysen, 

medan väsande andning bara var relaterad till ett barn som fick ProHance (n=94) 

(Prince, et al. 2011; Voth, Rosenberg & Breuer, 2011). 

 

Både nästäppa (tio reaktioner, n=162, n=54) och larynxödem (en reaktion, n=54) var 

biverkningar som kunde drabba patienter vid administreringen av 

gadoliniumbaserade kontrastmedel. Svullnad i svalget var en biverkning som 

drabbade fyra patienter (n=54) samt togs upp som en ovanligare reaktion för 

Gadovist (Dillman, et al. 2007; Davenport, et al. 2013; Voth, Rosenberg & Breuer, 

2011). Hosta (en reaktion, n=32) och nysning (tio reaktioner, n=32, n=162, n=54) 

sågs som biverkningar på Gadovist och Dotarem samt andra gadoliniumbaserade 

kontrastmedel. Kliande hals (16 reaktioner, n=162, n=54) var en annan mild 

biverkning (Ishiguchi & Takahashi, 2010; Davenport, et al. 2013; Dillman, et al. 

2007). 

 

Anafylaktisk chock var en svår reaktion som ansågs relaterat till gadoliniumbaserade 

kontrastmedel i två fall (n=296, n=162) som ledde till sjukhusvistelser. Ett av 

kontrastmedlen var Dotarem (Maurer, et al. 2012; Davenport, et al. 2013; Prince, et 

al. 2011). Säkerhetsanalysen tog upp anafylaktisk chock som en av de allvarligare 

biverkningarna av kontrastmedlet Gadovist, även Voth, Rosenberg & Breuer (2011) 

nämnde anafylaktiska eller hypersensitiva reaktioner (0,1%, n=182). 

 

Mag- tarmkanalen och bukorgan 

 

GI-system 
 

Illamående var en fysiologisk biverkning (Dillman, et al. 2007) som förknippades 

med kontrastmedlen Magnevist, MultiHance, Gadovist, Omniscan, Dotarem. 

Kräkningar var en biverkning av bland annat Dotarem, Magnevist, Omniscan, 

Gadovist. Både illamående och kräkning presenterades i procent eller antal patienter 

beroende på artikeln. Tre artiklar presenterade totalt 168 personer med illamående, 

två artiklar uppvisade procent, 1,2% av n=182 samt 2% eller mindre av n=296, men 

en av dem tog även upp ett antal i en crossover studie där det var otydligt hur många 
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av tre patienter som reagerat med illamående. Tre artiklar hade totalt 52 patienter 

(n=30, n=296, n=32) med kräkning, en artikel presenterade sina fynd i procent 

(0,4%, n=182). Ytterligare en artikel rapporterade att 2% (n=296) eller mindre 

drabbades av kräkning samt ett barn. Kväljning (13 reaktioner, n=296) var en 

biverkning relaterat till Dotarem. Rapningar (en reaktion, n=296) var ovanlig 

biverkning men den sågs som relaterad till gadoliniumbaserade kontrastmedel 

(Shellock, et al. 2006; Voth, Rosenberg & Breuer, 2011; Bruder et al. 2011, Maurer, et 

al. 2012; Ishiguchi & Takahasi, 2010). 

 

Njurar, urinvägar och lever 
 

Nefrogen systemisk fibros (NSF) rapporterades i samband med användning av 

kontrastmedel som Gadovist, Omniscan, Magnevist och Dotarem. Flera av 

patienterna (17 av 23 patienter) som diagnostiserades med NSF hade genomgått 

någon form av dialysbehandling, i vissa fall mer än en (Voth, Rosenberg & Breuer, 

2011; Elmholdt, et al. 2011; Heinz-Peer, et al. 2010). Vid början av symptom för NSF 

var sju fall under 50 år och åtta över, för två var informationen ej tillgänglig. Den 

yngst drabbade var 33 när symptomen uppstod och den äldste var 69 år. Vid 

diagnostillfället var tio av de 17 fallen över 50-årsgränsen Elmholdt, et al. (2011). I 

Heinz-Peer, et al. (2010) var dock fem av sex fallen över 60 år, av dessa sex fall var 

två kvinnor och fyra män. Elmholdt, et al. (2011) hade 11 manliga patienter och sex 

kvinnliga. 

 

Njursvikt uppstod för 11 patienter (n=91) och otydligt definierade njurproblem 

uppstod som två reaktioner (n=32). De patienter som drabbades av njursvikt hade 

ibland historia av diabetes, hjärt- och njursjukdomar men det bedömdes inte vara 

signifikant. Personer med diabetisk nefropati var en riskgrupp för kontrastinducerad 

nefropati, vilket var statistiskt signifikant (P=0,007). Kristalliserad urin var en 

allvarlig biverkning för två (n=182, n=49) patienter, de drabbade var barn och det 

sågs som en möjlig biverkning till Gadovist (Voth, Rosenberg & Breuer, 2011; 

Ishiguchi & Takahashi, 2010; Ergün, et al. 2006; Hahn, et al. 2009). 
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Abnormal leverfunktion (två personer, n=32) var en måttlig reaktion och drabbade 

patienter med nedsatt njursjukdom och leversjukdom som administrerats med 

Dotarem (Ishiguchi & Takahashi, 2010). 

 

Ändrade sinnesförnimmelser 

 

Ögat 
 

Rinnande ögon (en person, n=162), blindhinnekatarr och främmande kropp i ögat 

(en person, n=32) drabbade ett fåtal patienter. Rinnande ögon ansågs vara en mild 

reaktion. Enligt en säkerhetsanalys var blindhinnekatarr en ovanlig biverkning av 

Gadovist. Biverkningen känsla av främmande kropp i ögat inträffade efter 

administrering av Dotarem (Davenport, et al. 2013; Voth, Rosenberg & Breuer, 2011; 

Ishiguchi & Takahashi, 2010). 

 

Förnimmelser från smak och lukt 
 

Dysgeusi påverkade smaksinnet, fyra artiklar presenterade totalt 15 personer (n=30, 

n =296, n= 32, n=49) som drabbades av detta medan en artikel uppvisade det som 

den fjärde vanligaste reaktionen (0,5%, n=182). Denna biverkning uppkom bland 

annat av Gadovist, Dotarem och MultiHance. Parestesi var en biverkning för 

patienter administrerats Dotarem och Gadovist och uppkom bland annat för 

patienter med leversjukdomar. Det uppkom för tio personer (n=296, n=32) i två 

artiklar medan en artikel uppvisade 0,1 % (n=182). Parosmi (<0,1%, n=182) kunde 

uppkomma av Gadovist men rapporterades sällan (Dillman, et al. 2007; Bruder, et al. 

2011; Voth, Rosenberg och Breuer, 2011; Maurer, et al. 2012; Ishiguchi & Takahasi, 

2010; Hahn, et al. 2009; Prince, et al. 2011). 

 

Hudpåverkan 
 

Biverkningen urtikaria återfanns i flera studiepopulationer, fyra artiklar redovisade 

53 reaktioner (n=296, n=54, n=32, n=94) men det fanns även en artikel som 

redovisade urtikaria och hudutslag gemensamt (9 reaktioner, n=30). En artikel 
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redovisade urtikaria och klåda tillsammans (80 reaktioner, n=162). Det var en 

biverkning som i vissa fall uppstod tillsammans med andra, allvarligare, reaktioner. 

Urtikaria uppstod även för patienter som hade fått lämplig premedicinering för att 

minska risken för allergiska biverkningar. De som drabbades administrerades flera 

olika kontrastmedel, varav några var Magnevist, Dotarem, MultiHance och Gadovist 

(Maurer, et al. 2012; Dillman, et al. 2007; Ishiguchi & Takahashi, 2010; Bruder, et al. 

2011; Prince, et al. 2011; Davenport, et al. 2013). 

 

Ännu en biverkning som drabbade huden och återfanns i flera artiklar var hudutslag. 

Två artiklar redovisade nio reaktioner (n=54, n=49), medan två andra artiklar 

uppgav det som respektive 0,3% (n=182) och ≤2% (n=296). Som nämns ovan 

rapporterades 89 reaktioner gemensamt med urtikaria. Det var en reaktion som även 

drabbade barn. Kontrastmedel som användes var Magnevist, MultiHance och 

Gadovist. Dotarem användes i ett fall av läkemedelsutslag samt i fyra fall (n=32) av 

svåridentifierade hudreaktioner som kallades för utbrott. Erytem av olika 

intensitetsgrader togs upp som möjliga hudbiverkningar, benämnda som lokaliserade 

erytem eller diffusa erytem, efter administrering av Gadovist, Magnevist och 

MultiHance. En artikel tog upp 16 fall (n=162) medan en annan studie var det 0,2% 

(n=182) som drabbades och studien inkluderar en säkerhetsanalys vilken beskriver 

det som en ovanligare reaktion för Gadobutrol. Rodnad togs upp i några artiklar som 

en möjlig bieffekt, det var enbart sex personer (n=30) som reagerade i en artikel men 

i en annan artikel nämndes det som en biverkning i säkerhetsanalysen (Shellock, et 

al. 2006; Dillman, et al. 2007; Davenport, et al. 2013; Voth, Rosenberg & Breuer, 

2011; Hahn, et al. 2009; Ishiguchi & Takahashi, 2010; Bruder, et al. 2011).  

 

Klåda var en typ av hudreaktion som rapporterades i flera studier som respons till 

olika kontrastmedel, däribland Dotarem, Gadovist, MultiHance och Magnevist. Det 

var en biverkning för 23 patienter (n=296, n=94, n=32) i tre artiklar och i ytterligare 

en studie uppvisades detta för 0,2 % (n=182) och i säkerhetsanalysen. Som 

rapporterats tidigare i resultatet redovisades klåda gemensamt med urtikaria i en 

artikel (80, n=162). Det rapporterades även bland pediatriska populationer för 

Gadovist (Maurer, et al. 2012; Voth, Rosenberg, Breuer, 2011; Davenport, et al. 2013; 

Prince, et al. 2011; Ishiguchi & Takahashi, 2010). 
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Slutligen fanns det en biverkning som kallades för reaktion vid injektionsstället som 

bestod av hudutslag, erytem, en brännande känsla, värmekänsla, köldkänsla, smärta 

med flera. Vilket uppkom för 0,6 % (n=182) i en artikel och för 17 personer (n=84) i 

en annan studie. Det var reaktioner vid administration av Gadovist, Magnevist och 

MultiHance (Voth, Rosenberg & Breuer, 2011; Shellock, et al. 2006). 

 

Temperaturförnimmelser 
 

Värmekänsla en mild biverkning som drabbade 19 patienter i tre studier (n=32, 

n=296, n=30) och 0,5 % (n=182) i en artikel och rapporterades främst vid injicering 

av Gadovist och Dotarem. Köldkänsla kunde också uppstå vid administrering av 

kontrastmedel, främst Gadovist och Magnevist. En studie presenterade endast två 

patienter (n=30) med den reaktionen, en annan rapporterade att det var mindre än 

0,1% (n=182). Bland studiepopulationer som gick igenom MR mammografi i 

ytterligare en artikel var köldkänsla en relativ vanlig biverkning men det stod inga 

siffror för det (Voth, Rosenberg & Breuer, 2011; Hahn, et al. 2009; Ishiguchi & 

Takahashi, 2010; Maurer, et al. 2012; Bruder, et al. 2011; Shellock, et al. 2006). 

Svettning var en biverkning som elva patienter (n=30, n=296) i två studier drabbades 

av, men även av patienter i en artikel i säkerhetsanalysen, kopplat till kontrastmedlen 

Magnevist och Gadovist (Bruder, et al. 2011; Maurer, et al. 2012). 

 

Påverkan av kommunicerbarhet och obehag 

 

Medvetandepåverkan 
 

Yrsel var en mild biverkning som förekom i flera olika artiklar, det uppkom för 0,4% 

(n=182) enligt en artikel och för de resterande var det 19 personer (n=296, n=30) 

(Maurer, et al. 2012; Bruder, et al. 2011; Voth, Rosenberg & Breuer 2011). Det var en 

mild biverkning men kunde uppstå tillsammans med andra, allvarligare biverkningar 

som demonstrerades i Maurer, et al. (2012) där en kvinna fick vertigo, en form av 

yrsel, i kombination med bland annat cirkulationsinsufficiens. 
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Yrsel var inte den enda medvetandepåverkan som kontrastmedel uppvisade vid MR-

undersökningar. En av de allvarligare biverkningarna som kunde inträffa var att 

patienten blev okontaktbar (tre personer, n=94) eller medvetslös (mindre än 0,1% av 

n=182 samt en person, n=296). Inte alla artiklar som tog upp okontaktbarhet som en 

reaktion hade patienter som drabbades av detta (Voth, Rosenberg & Breuer, 2011; 

Maurer, et al. 2012; Prince, et al. 2011; Bruder, et al. 2011). Samtliga fall av 

okontaktbarhet i Prince, et al. (2011), som alla fått MultiHance, upplevde mer än en 

biverkning och specialistpersonal var tvungen att kallas in för extra vård. I Maurer, et 

al. (2012) drabbades den medvetslöse patienten som fått Dotarem också av mer 

biverkningar än endast medvetslöshet.   

 

Obehagsupplevelser 
 

Ångest klassificerades som en bieffekt av Dillman, et al. (2007) men ingen i deras 

population upplevde det. Ångest var ändå något som drabbade människor (sex 

personer, n=30) som administrerades kontrastmedel, samtliga fall av ångest hade 

administrerats Magnevist vid kontrastinjektion (Bruder, et al. 2011). 

 

Ett annat obehag som drabbade patienter var huvudvärk, det uppkom i 1,5% (n=182) 

samt för ytterligare 22 personer (n=40, n=49, n=30, n=32, n=84). I Hahn, et al. 

(2009) var åldersspannet på studiepopulationen 2-17 år men det var endast barn i 

åldersgruppen 12-17 år som upplevde huvudvärk som biverkning för Gadovist. 

Gadovist var inte det enda kontrastmedlet som orsakade huvudvärk, även Magnevist, 

Dotarem och MultiHance togs upp som ytterligare kontrastmedel som gav upphov till 

huvudvärk (Voth, Rosenberg & Breuer, 2011; Hahn, et al. 2009; Bruder, et al. 2011; 

Ishiguchi & Takahashi, 2010; Shellock, et al. 2006). 

 

Olika former av ansiktsvullnad (30 reaktioner, n=54 n=30, n=162) var en biverkning 

som kunde ses som mild, måttlig och svår beroende på graden av svullnad. 

Biverkningen benämndes som angioödem vid svårare reaktioner. Patienter med 

måttlig eller svår ansiktssvullnad förflyttades till akuten och vissa patienter fick även 

mediciner för att motverka de allergiska reaktionerna (Dillman, et al. 2007; Voth, 

Rosenberg & Breuer, 2011; Bruder, et al. 2011; Davenport, et al. 2013). 
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Feber var en biverkning som rapporterades i Shellock, et al. (2006). Det beskrevs 

som en vanlig biverkning för CSN- och barnpopulationen, men ansågs inte relaterad 

till kontrastmedlen för barnpopulationen. En av de svåra komplikationerna som 

drabbade en patient var feber och lunginflammation men hurvida det var kopplat till 

kontrastmedlet ansågs okänt. Feber drabbade 2% (n=296) eller mindre av CSN 

populationen. 

 

Tremor (en person, n=32), skakningar (en person, n=94) och konvulsioner (<0,1% 

n=182) var sällsynta komplikationer av olika svårighetsgrader som orsakades av 

Dotarem, MultiHance och Gadovist men var möjliga biverkningar för andra 

kontrastmedel också (Ishiguchi & Takahashi, 2010; Prince, et al. 2011; Voth, 

Rosenberg & Breuer, 2011; Dillman, et al. 2007). 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Cirkulationssystem och luftvägar 

 

Biverkningarna som påverkade cirkulationssystemet och luftvägarna kunde vara av 

olika intensitetsgrader. De kunde vara milda, som nästäppa, måttliga som hypotoni 

eller svåra som hjärtstopp. De milda biverkningarna hörde endast till underkategorin 

andningsproblem. Påverkan av blodtrycket, hjärtfrekvensen och syresättningen, det 

vill säga biverkningarna som påverkade cirkulationssystemet, räknades aldrig som 

lägre än måttlig. 

 

Det framkommer i en studie av Okigawa, et al. (2014) att hypertoni kunde räknas 

som både måttlig och svår. I den studien reagerade inga patienter med hypertoni 

vilket bekräftar resultatet att hypertoni är en ovanlig reaktion. 

 

Bradykardi och takykardi räknades som måttliga biverkningar men inte ens tio 

personer av de flera tusen som testades i artiklarna drabbades, och i ett fall ansågs 

bradykardi vara en naturlig fysiologisk respons. Bradykardi är dock en av 

symptomerna vid anafylaktisk chock, den allvarligaste formen av anafylaxi (Ericson & 

Ericson, 2012:376). I en resultatartikel var det tre av de patienter med så svåra 
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reaktioner att de behövde extra vård av specialistpersonal som även uppvisade 

takykardi. Det visar att biverkningar som inte är svåra individuellt ändå kan vara en 

del av en svår reaktion tillsammans med andra biverkningar. 

 

En del personer med hjärtpåverkande reaktioner hade tidigare problem med 

kardiovaskulära sjukdomar men det ansågs inte vara en riskfaktor vid 

kontrastmedelsinjektion. Det bekräftades även av en studie på nyfödda och spädbarn 

(n=136) med hjärtproblem genomgick kontrastförstärkt MRT-undersökningar utan 

en enda biverkning på grund av gadoliniumkontrastmedlet (Rangamani, et al. 2012). 

Hjärtpåverkan var inte den typ av reaktion som förekom mest för patienter med 

kardiovaskulära sjukdomar och dessa patienter var inte utsatta för någon större risk 

vid kontrastadministration enligt resultatet, även om risken ökade med ökad 

dosmängd till skillnad från de andra grupperna. I studien beskrevs hur patienter med 

andra svåra reaktioner än hjärtpåverkan ofta hade en sjukdomshistoria men även då 

kunde det inte bekräftas som relevant för biverkningarna som uppstod. Däremot var 

de svåra biverkningar tillräckligt ovanliga i studierna för att göra det svårt att dra 

signifikanta slutsatser. Det saknades också studier som undersökte denna koppling, 

troligen på grund av att svåra biverkningar är ytterst ovanliga vilket gör att det inte 

finns tillräckligt med material. Personerna med svåra reaktioner där kön redovisades 

var i överlag män, dessvärre var de patienter med svåra reaktioner för få för att det 

skulle vara möjligt att dra några definitiva slutsatser från detta. 

 

Biverkningar som hörde till andningsproblem återfanns i alla svårighetsgrader, de 

minst allvarliga reaktionerna var knappt mer än ytliga besvär medan de svåraste var 

livshotande. Det var dock de måttliga reaktionerna, till exempel dyspné. Med över 20 

reaktioner var det den som förekom mest även om det inte räknades bland de 

vanligaste biverkningarna överlag. Mildare problem som hosta rapporterades från 

flera artiklar i resultatet men det var få patienter som drabbades och nästäppa med 

tio reaktioner var en biverkning som skedde oftare men inte lika frekvent som 

dyspné. Enligt Okigawa, et al. (2014) drabbades endast en person av hosta och ingen 

fick nästäppa, även om det togs upp som en möjlig reaktion, vilket bekräftar hosta 

som ovanlig men även antyder att nästäppa inte är särskilt frekvent. Allvarligare 

biverkningar som bronkospasm, laryngospasm och andningsdepression var också 
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ovanliga fynd, de drabbade inte mer än ett par personer vardera. Som biverkningar 

var andningsproblem mer vanliga än hjärtpåverkan. 

 

Mag- tarmkanalen och bukorgan 

 

Det fanns en rad olika biverkningar möjliga för denna kategori. Biverkningar som 

rörde mag- tarmkanalen var till större delen mildare än de som tillhörde bukorganen.  

 

Resultatet visade att rapande och kväljningar var sällsynta biverkningar medan 

illamående (över 168 personer) och kräkning (över 52 personer) hittades i flera 

resultatartiklar. Illamående räknades bland de fem vanligaste biverkningarna och 

kräkning bland de tio vanligaste biverkningarna enligt tabellerna i alla 

resultatartiklar de nämndes i. 

 

Studiens resultat bekräftades av artikeln av Okigawa, et al (2014) där dessa 32 

reaktioner (66,67%) var de mest förekommande biverkningarna. I studien av Meng & 

Grosse-Wortmann (2012) rapporterade även radiologer att illamående och kräkning 

är de vanligaste biverkningarna med 34 reaktioner (60%). De kontrastmedel som 

orsakade dessa responser var Dotarem, Gadovist, Magnevist, MultiHance och 

Omniscan. Detta stämmer överens med informationen om dessa läkemedel som går 

att finna i FASS men endast för illamående. Samtliga FASS sidor listar illamående 

som en av de vanligaste biverkningarna för dessa kontrastmedel men kräkning var 

endast vanligt för Dotarem eller Magnevist (Dotarem, 2014; Gadovist, 2014; 

Magnevist, 2014; MultiHance, 2014; Omniscan, 2015). 

 

Abnormal leverfunktion, njursvikt, nefropati, NSF och kristalliserad urin var 

biverkningar som drabbade bukorganen i studierna. Kristalliserad urin var med i två 

artiklar, som båda testade Gadovist, men i en av dem angav sponsoren att det inte var 

kopplat till läkemedlet, trots att den fanns listad i produktsammanfattningen. Det 

står dock inte hur sponsoren, som troligen är företaget som tillverkar Gadovist, 

kommit fram till detta vilket skulle vara intressant information eftersom det finns 

risk för bias. Njurproblem var en riskfaktor, men det varierade beroende på vilken 

typ det var. En artikel som testade risken att utveckla akut njursvikt noterade att 

personer med diabetisk nefropati och hög ålder hade en större risk att drabbas.  
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NSF var en allvarlig sjukdom som associerades med gadoliniumkontrastmedel och 

nedsatt njurfunktion (Wiginton et al. 2008). En studie påvisade att lymfocyt DNA 

skada samt serum visfatinnivåer, vilket är två aspekter som kan vara kopplade till 

NSF, var signifikant högre efter kontrastförstärkt MR jämfört med MR utan kontrast 

(Yildiz, et al. 2011). Ålder var otydligare som riskfaktor vid NSF än vid akut njursvikt. 

De flesta fall (15 av 23) som diagnosticeras var över 50 år men de första symptomen 

uppstod innan diagnosticering. Resultatartiklarna uppvisade inga pediatrisk 

patienter men två av de 13 fallen i en studie av Bahrami, et al. (2009) var barn. Den 

största riskgruppen för resultatartiklarna var medelålders och äldre personer. Barn 

kunde drabbas men som Nardone, et al. (2014) kom fram till var det mycket mer 

ovanligt än för vuxna patienter. Vad det beror på är oklart. Dosmängden kunde vara 

en eventuell riskfaktor för NSF enligt resultatet. Det kan hända att röntgenpersonal 

var mer försiktiga med doser till barn än vuxna patienter. Det kan även vara att de 

möjligen fick mer macrocykliska kontrastmedel än linjära. Becker, et al. (2012) 

rapporterade i deras studie att det inte uppkommit några nya fall av NSF vid de 

dialyscenter de undersökte efter minskad användning av linjära kontrastmedel och 

ökad användning av macrocykliska kontrastmedel istället. Resultatet visar dock att 

macrocykliska kontrastmedel inte är helt utan risk för NSF. 

 

Det var större antal män än kvinnor (15 av 23 var män) som drabbades av NSF men 

alla studier fann inte skillnaden statistiskt signifikant. Eftersom NSF var en sådan 

ovanlig sjukdom att vissa studier (Amet, et al. 2014) inte fann några fall av NSF 

överhuvudtaget kan det vara svårt att spekulera om könsskillnader. Dialys var mer 

relevant för uppkomsten av NSF, frekvensen var högre för de med dialys än de utan. 

Peritonealdialys hade en aning större risk för NSF än hemodialys men de patienter 

som hade genomgått båda formerna av dialys var en större riskgrupp än de som 

endast genomgått en. En historia av trombotiska händelser och nyligen genomgången 

operation identifierades också som möjliga riskfaktorer för NSF. 

 

Ändrade sinnesförnimmelser 
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Inom denna kategori fanns det vanliga och ovanliga biverkningar av olika intensitet. 

Vissa biverkningar räknades som vanliga i några artiklar men ansågs ovanliga i 

andra, till exempel dysguesi, parestesi, parosmi, klåda och svettning.  

 

Urtikaria var enligt resultatet en av de vanligaste hudpåverkande reaktionerna och 

kunde uppstå trots premedicinering. Om fallen med urtikaria räknas ihop så blir det 

sammanlagt 142 reaktioner. Att urtikaria är en vanlig biverkning stärks av Okigawa, 

et al. (2014) där det var den näst vanligaste reaktionen (11 reaktioner, 22,92%). 

Enbart åtta av 138 barn uppvisade några reaktioner vid administration av Gadovist, 

bland dessa var hudutslag, dyguesi, klåda och värmekänsla. För få barn reagerade för 

att dra några slutsatser om hur frekvent biverkningar är men tabellen för 

vuxenpopulationen (n=182) i samma artikel bekräftar dessa biverkningar som 

relativt vanliga (hudutslag 0,3%, dysguesi  0,5%, klåda 0,2%, värmekänsla 0,5%). 

Klåda ansågs vara ovanlig i marknadssäkerhetsanalysen för Gadovist. Det var 

däremot en mer vanlig reaktion för studier med kontrastmedlen Dotarem, ProHance 

och Magnevist enligt resultatet. I studien av Okigawa, et al. (2014), som använde sig 

av dessa kontrastmedel, uppstod dock inga fall av klåda. 

 

I endast en artikel visade sig biverkningarna variera beroende på typen av 

bakomliggande sjukdom som undersöktes. För patienter som undersöktes för 

centrala nervsystems sjukdomar, leversjukdomar samt patienter som gick igenom 

MR angiografi och MR mammografi var den vanligaste biverkningen reaktioner vid 

injektionsstället. Inom patientgruppen som undersöktes för kardiovaskulära 

sjukdomar var dysguesi den mest förekommande reaktionen.  Vid administration av 

Gadovist i en annan resultatartikel var svettning och värmekänsla frekventa 

biverkningar både för kardiovaskulära patienter och barn mellan 2-17 år men 

rapporterades som ovanlig enligt marknadssäkerhetsanalysen. Det var svårt att hitta 

artiklar som bekräftade eller förkastade att den vanligaste biverkningen kan variera 

beroende på patientens sjukdomar. 

 

Påverkan av kommunicerbarhet och obehag 

 

Yrsel var en mild akut biverkning som rapporterades vid administrering av bland 

annat Dotarem, Magnevist och Omniscan. I en artikel var yrsel en vanlig biverkning 
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av Dotarem men i en annan reagerade inga patienter vid injektion av samma 

kontrastmedel utan endast för Magnevist och Omniscan administration.  

 

Yrsel kunde även förekomma som en sen biverkning enligt Azzouz, Rømsing & 

Thomsen (2014) där det uppkom 32 reaktioner. Huvudvärk var ytterligare en 

reaktion som kunde vara både akut och sen men bedömdes inte vara statistiskt 

signifikant för sena biverkningar (Azzouz, Rømsing & Thomsen, 2014; Okigawa, et al. 

2014). Det var en vanlig reaktion för både barn och vuxna (över 40 reaktioner) men i 

en artikel med en pediatrisk population uppstod det endast för två barn i 12-17 

årsåldern. Resultatet var liknande för ytterligare en resultatstudie. Det kan tyda på att 

huvudvärk främst är en biverkning som drabbar vuxna även om det inte är omöjligt 

för barn. 

 

Ansiktsvullnad förekom i olika svårighetsgrader och återfanns som mild, måttlig och 

svår i en och samma artikel. Det var dock vanligare att den förekom som en mild 

biverkning (24 av 30 reaktioner). MultiHance och Magnevist rapporterades som 

vanliga kontrastmedel för denna biverkning men det fanns studier där Magnevist, 

precis som Gadovist, var en ovanlig källa för sådana reaktioner. FASS bekräftar att 

det är en sällsynt reaktion för Magnevist men fall med dödlig utgång har rapporterats 

(Magnevist, 2014). Det var också en biverkning som kunde vara en sen reaktion men 

det var inte statistiskt signifikant (Azzouz, Rømsing & Thomsen, 2014). 

 

Feber var endast en akut reaktion enligt en artikel även om det nämndes som en sen 

reaktion för Azzouz, Rømsing & Thomsen (2014) var det inte statistiskt signifikant. 

Eftersom feber inte nämns som biverkning för patienter i mer än en resultatartikel 

(2% eller mindre  av n=296) var det svårt att avgöra om feber berodde på injicering 

av gadoliniumbaserade kontrastmedel eller om det uppstått av andra orsaker. 

 

Slutligen var ångest en biverkning av gadoliniumkontrastmedel, främst Magnevist. 

Det var endast en artikel där patienter reagerat med den biverkningen men andra tog 

upp det som en möjlig biverkning. Det stärks till viss del av studien genomförd av 

Okigawa, et al. (2014) där en patient drabbades av ångest. Ångest kan även vara ett 

resultat av undersökningen för patienter som genomgår MR, de kan uppleva ångest 

redan innan undersökningen och den kan bli värre med tiden (van Minde, Klaming & 



23 

 

Weda, 2013). På grund av detta går det att ifrågasätta hur starkt kopplat ångest är till 

kontrastmedlet eftersom ingen artikelförfattare har redovisat hur de skiljer ångest 

som uppkommer vid undersökningen från ångest orsakad av läkemedlet. 

Metoddiskussion 

Det var lite svårt att formulera bra sökord men de författarna använde sig av räckte 

ändå för att hitta relevanta artiklar. Peer-review var inte en möjlig sökbegränsning i 

alla databaser, det gjordes försök att kontrollera detta genom att gå in på artikelns 

tidskrift där sådan information ofta finns. Det var inte möjligt att hitta informationen 

om alla artiklar men eftersom databaserna huvudsakligen innehåller vetenskapliga 

arbeten (Forsberg & Wengström, 2013:75) var det inte ett krav. 

 

Artiklarna som användes i studien kvalitetsgranskades utifrån två 

granskningsprotokoll, se bilaga 2 och 3, som baserades på existerande 

granskningsmallar för kvantitativa artiklar eftersom arbetet bygger på kvantitativa 

studier. Två protokoll användes för att poängsättningen skulle bli mindre 

missvisande mellan artiklar med eller utan kontrollgrupper. 

Kvalitetsgranskningsprotokollen var enkelt utformade men det fanns vissa problem, 

som till exempel frågan om den statistiska metoden var adekvat. Eftersom 

författarnas kunskaper om detta var begränsade kan svaren på denna fråga vara 

missvisande vilket kan vara en svaghet i denna litteraturstudie. Skulle den frågan 

räknas bort ändras kvalitetresultatet för tre artiklar (Voth, Rosenberg & Breuer, 2011; 

Bruder, et al. 2011; Hahn, et al. 2009) från hög till medel men eftersom medel 

beräknades som tillräcklig hög kvalitet för artikeln skulle dessa artiklar ändå använts. 

 

Analysen problematiserades av att en del tabeller i artiklarna var svårtolkade. Det var 

ibland svårt att avgöra vilken grupp procenten hänvisade till eftersom det kunde vara 

otydligt beskrivet. Tabelltolkningarna försvårades även i vissa artiklar av att de kunde 

ha separata tabeller för milda, måttliga och svåra reaktioner vilket gjorde det svårt att 

tolka om de listade alla reaktioner av en patient eller om den normalt milda 

reaktionen även uppkommit som måttlig eller svår. Författarna fann det svårt att 

bilda heltäckande benämningar på underkategorier och kategorier eftersom det fanns 

en sådan stor variation och mängd av biverkningar. En del biverkningar var svåra att 
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passa in på en särskild underkategori eftersom de skulle kunnat passa in under flera. 

Ett exempel var anafylaktisk chock, den kunde passa in i flera underkategorier 

eftersom den bland annat påverkade blodtrycket, andningen och medvetande 

(Ericson & Ericson, 2012:376). I detta fall gjordes bedömningen att sätta anafylaktisk 

chock under hjärtpåverkan eller andningsproblem eftersom de viktigaste delarna av 

biverkningen rörde dessa delar. Flera resultatartiklar nämnde inte p-värden utan det 

framgick i texten om resultaten var signifikant eller inte.  

 

För biverkningen kristalliserad urin (Voth, Rosenberg & Breuer, 2011; Hahn, et al. 

2009) var det svårt att avgöra hur många patienter som drabbades eftersom 

litteraturstudiens författare misstänkte att en patient förekom i två av artiklarna. En 

del artiklar tar dessutom endast upp allergiliknande reaktioner och rapporterade inte 

fysiologiska biverkningar som illamående, kräkning, etc. Om de hade redovisat även 

dessa kunde det påverkat resultatet. Författarna bedömde dock att artiklarna var 

värdefulla för litteraturstudien utifrån syftet. 

 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka de biverkningar som kan uppstå vid 

administreringen av gadoliniumbaserade kontrastmedel vilket resultatet svarar på. 

Fokus ligger på akuta biverkningar eftersom det fanns ytterst få artiklar om sena 

biverkningar och det skulle vara svårt att avgöra om de verkligen var kopplade till 

läkemedlet och inte berodde på något annat. Resultatdiskussionen tar dock upp lite 

om sena biverkningar. Resultatartiklarna innehöll ett rikt material med biverkningar 

vilket gjorde att det blev besvärligt att referera till dem på ett bra sätt i resultatet. En 

av artiklarna (Shellock, et al. 2006) rapporterade ett erratum, ett fel, i artikeln som de 

rättade. Detta undersöktes och var ett tabellfel som inte påverkade resultatet av 

denna studie. 

 

Det var svårt att genomföra en utförlig diskussion om genus, ålder och etnicitet på 

grund av resultatets natur. Begreppen genus och ålder fanns i resultatartiklarna men 

de var inte rapporterade för de olika biverkningarna, annat än för ett par artiklars 

tabeller om svåra biverkningar som uppstått, utan för biverkningar överlag. Etnicitet 

nämndes ytterst lite och klass var inte närvarande i studierna. Det gjorde att vi inte 

kunde diskutera dessa utförligt. 
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Betydelse för radiografi och röntgensjuksköterskans arbete 

Som röntgensjuksköterska är det viktigt att ha kunskaper om de läkemedel som 

administreras till patienten för att kunna hantera dessa på ett patientsäkert sätt 

(Vårdförbundet & Svensk förening för röntgensjuksköterskor, 2011). Vid MR 

undersökningar administreras gadoliniumbaserade kontrastmedel och det är viktigt 

att observera patienten för att se om tillståndet förändras vid injiceringen och under 

eller efter undersökningen (Vårdförbundet & Svensk förening för 

röntgensjuksköterskor, 2011). Av den anledningen är detta arbete fokuserat på 

biverkningar vid användning av gadoliniumbaserade kontrastmedel, framförallt de 

akuta biverkningarna eftersom det är dessa som röntgensjuksköterskan kommer att 

uppleva. Vid eventuella reaktioner ska röntgensjuksköterskan kunna vidta åtgärder 

och måste därför vara förberedd på de reaktioner som kan uppstå för att sedan kunna 

fatta beslut om den fortsatta undersökningen och eventuell behandling. 

 

Förslag till vidare studier 

Som förslag till vidare studier skulle vi gärna se mer studier inriktade mot köns- och 

åldersskillnader för biverkningar. Mönster kan särskiljas ur resultatartiklarna men de 

är mer övergripande, förutom för NSF, och tar inte upp om särskilda biverkningar 

drabbar någon grupp mer än någon annan. För åldersgrupper fanns det en del 

motstridiga rapporter om hur stor risk det fanns för äldre jämfört med vuxna som 

skulle vara intressant att undersöka närmare. Etnicitetsskillnader diskuteras knappt i 

artiklarna angående frekvensen av biverkningar och kan vara värt att studera 

ytterligare för att se om de existerar. För studier om NSF kan det vara av intresse att 

fokusera på hur olika dialystyper, separat eller kombinerade, påverkar NSF-risken för 

att bekräfta eller förkasta resultaten i den här studien. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Förutom i artikeln av Ergün, et al. (2006), hade alla artiklar någon av de etiska 

aspekter som förväntades vara redovisade och tidskriften hade inte några etiska 

riktlinjer för deras typ av studie. Det var en retrospektiv studie (Ergün, et al. 2006). 
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men andra retrospektiva artiklar som saknar informerat samtycke nämner att de fått 

valet godkänt av en etisk kommitté, till exempel Prince, et al (2011). Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) ska deltagarna i studien ge samtycke till deltagande 

men om detta inte är möjligt kan etisk kommitté ändå godkänna genomförandet av 

studien. Ergün, et al. (2006) användes trots det eftersom den svarade på 

litteraturstudiens syfte. Det var en retrospektiv studie och det bedömdes av 

litteraturstudiens författare att deltagandet i studien inte innebar någon betydlig 

skada (Billhult & Gunnarsson, 2013:119). Förutom detta fall strävade denna 

litteraturstudie efter att artiklarna skulle vara godkända av en etisk kommitté eller 

granskningsnämnd, forskning ska vara rättfärdigad och inte innebära någon fara för 

deltagarna. Alla andra artiklar hade antingen informerat samtycke, godkännande att 

ignorera det eller var godkända av en etisk kommitté. Att artiklarna hade någon av 

dessa etiska aspekter var viktigt för att inte använda forskning med ett oetiskt 

tillvägagångssätt.  

 

Deltagarna i inkluderade artiklar var patienter som redan gått igenom undersökning 

med kontrastmedel, som i retrospektiva studier, eller patienter som redan var 

remitterade för undersökningen. Artikelförfattarna valde studiepopulationer som 

passade deras syften men de bestämde inte vilka patienter som skulle genomföra 

vilka undersökningar samt den typ av undersökning de skulle genomgå. 

Undersökningen patienterna upplevde bestämdes därmed inte av studierna utan av 

deras behov. I studierna övervakades patienterna ofta och fick behandling vid behov. 

Informationen som samlades in rörde aspekter som patientkarakteristiska, 

sjukdomar, tidigare reaktion och liknande men informationen rapporterades inte på 

ett sätt som kunde röja deltagarnas identitet. Litteraturstudiens författare ansåg att 

konfidentialitet var en viktig etisk aspekt för att skydda deltagarna och valde artiklar 

som upprätthöll detta. 

 

Metoden i denna litteraturstudie bedömdes som relevant för dess syfte. Eftersom 

biverkningar grupperades, fainting och loss of consciousness till exempel blev 

medvetslöshet, har inte alla biverkningar särredovisats för att undvika onödig 

förvirring (Danielson, 2012:333). De biverkningar som var orelaterade till 

kontrastmedlen har inte redovisats eftersom de inte angavs som relevanta av 

artikelförfattarna. Litteraturstudiens författare gick igenom artiklarna individuellt för 
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att hitta de biverkningar som uppkommit. Det gjordes för att de sedan skulle kunna 

jämföra sina fynd och därmed minska risken att mänskliga fel påverkade resultatet. 

Litteraturstudiens författare var eniga i sina fynd och det uppstod inte oenigheter, om 

något var otydligt diskuterades detta. Resultatet har strävats att presenteras neutralt 

och utan värderingar för att få fram vad forskningen säger.  

 

Konklusioner 
 

De svåraste biverkningarna berörde underkategorierna hjärtpåverkan, 

andningsproblem, njurar, urinvägar och lever samt medvetandepåverkan och var till 

exempel hjärtstopp, anafylaktisk chock, NSF och medvetslöshet. De vanligaste 

biverkningarna hörde ihop med GI-systemet, hudreaktioner och obehagsupplevelser 

som till exempel illamående, urtikaria och huvudvärk. Biverkningar kunde uppstå 

enskilt samt i grupp i en patient. Patienter med svåra biverkningar hade ofta andra 

sjukdomsproblem men flera artiklar ansåg att det inte var relevant. Som det framgick 

av resultatet var biverkningar otroligt sällsynta vid administration av 

gadoliniumkontrastmedel, därav finns det risk att vårdpersonal inte känner till alla 

biverkningar och därmed inte är uppmärksamma.  
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Tabell 1. Sökhistorik och urval.     Bilaga 1 

Datum Databas Sökord Begränsningar Träffar Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

2015-
03-09 

Scopus MRI imaging children 
safety gadolinium 

2005-2015, 
English, Article 

24 6 3 0 

2015-
03-12 

 Manuell sökning     1 

2015-

03-13 
Cinahl Gadolinium AND 

safety 
English 

language, peer 
reviewed 

51 3 2 0 

2015-
03-13 

Cinahl Gadolinium AND NSF 2005-2015, 
English 
language, Peer 

reviewed, 19-
44 years 

6 1 1 0 

2015-

03-13 
PubMed Gadolinium AND 

toxicity 
5 years, 

English, adult 
19+ years 

18 5 0 0 

2015-
03-13 

PubMed "Gadolinium"[Mesh] 
AND mri AND safety 
NOT gadofosveset 
NOT review[pt] 

10 years, 
English, adult: 
19-44 years, 
adult: 65+ 
years 

25 2 1 1 

2015-
03-18 

PubMed Gadolinium contrast 
agent AND MRI AND 
children AND risks 

5 years, English 33 9 7 3 

2015-
03-18 

PubMed Contrast-enhanced 
MRI, children, 
adverse effects 

10 years, 
English 

29 6 2 1 

2015-
03-18 

PubMed Gadolinium-based 
contrast agents AND 
children NOT 
review[pt] 

10 years, 
English 

30 9  1 

2015-
03-18 

PubMed ("Magnetic 
Resonance 
Imaging"[Mesh]) 
AND "Contrast 
Media"[Mesh] AND 
children AND safety 
NOT review[pt] 

10 years, 
English 

22 2 0 0 

2015-
03-18 

PubMed ("Magnetic 
Resonance 
Imaging"[Mesh]) 
AND "Contrast 
Media"[Mesh] AND 
children AND risks 

NOT review[pt] 

10 years, 
English 

69 3 3 2 

2015-
03-18 

PubMed gadolinium contrast 
NOT review[pt] NOT 
gadofosveset 

Abstract, 5 
years, English, 
adult: 19-44 

years, adult: 

65+ years 

1845 17 9 2 

2015-
03-18 

Scopus Gadolinium contrast 
agent AND MRI AND 
safety  

2010-2015, 
English 

125 8 4 1 

Total:     63 28 12 

 

 
  



 

 

Mall för kvalitetsgranskningsprotokoll.     Bilaga 2 

Fråga Ja Nej Kan ej tillämpas 
Är frågeställningen tydligt 
beskriven? 

   

Är designen lämplig utifrån 
syftet? 

   

Finns kriterier för 
inklusion/exklusion? 

   

Är 
inklusions/exklusionskriterierna 
adekvata? 

   

Beskrivs patientkarakteristiska 
(antal, ålder, kön)? 

   

Är urvalet representativt?    
Var gruppstorleken adekvat?    
Är bortfallet beskrivet?    
Kan det beskrivna bortfallet 

acceptabelt? 
   

Är den statiska metoden 
adekvat? 

   

Förs ett etiskt resonemang?    
Är instrumenten valida?    
Är instrumenten reliabla?    
Är resultatet generaliserbart?    
Finns det någon risk för 

intressekonfliktsbias? 
   

Kan resultatet ha klinisk 
betydelse? 

   

 Låg Medel Hög 

Instämmer granskare med 
författarnas slutsatser? 

   

 
Max antal poäng = 17 

Hög kvalitet = 13-17 
Medel kvalitet = 7-12 
Låg Kvalitet = 0-6 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Mall för kvalitetsgranskningsprotokoll för experiment- och kontrollgrupper.  Bilaga 3 

Fråga Ja Nej Kan ej tillämpas 
Är frågeställningen tydligt beskriven?                                   
Är designen lämplig utifrån syftet?                                         
Finns kriterier för inklusion/exklusion?                                  
Är inklusions/exklusionskriterierna 

adekvata?                 
   

Beskrivs patientkarakteristiska (antal, 
ålder, kön)?         

   

Är urvalet representativt?    
Är det en oproportionellt stor skillnad 
mellan antalet personer i 

experimentgruppen jämfört med 
kontrollgruppen?                                                                 

   

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG 
och KG?              

   

Var gruppstorleken adekvat?    
Är bortfallet beskrivet?    
Kan det beskrivna bortfallet acceptabelt?    
Är den statiska metoden adekvat?    
Förs ett etiskt resonemang?    
Är instrumenten valida?    
Är instrumenten reliabla?    
Är resultatet generaliserbart?    
Finns det någon risk för 
intressekonfliktsbias? 

   

Kan resultatet ha klinisk betydelse?    

 Låg Medel Hög 

Instämmer granskare med författarnas 
slutsatser? 

   

 
Max antal poäng = 19 

Hög kvalitet = 14-19 
Medel kvalitet = 8-13 
Låg kvalitet = 0-7 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Tabell 2. Översikt över artiklar som ingår i analysen samt kvalitetsbedömningen.     Bilaga 4 

Författare, år, land 

och tidsskrift 
Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Bruder O., Schneider 
S., Nothnagel D., Pilz 
G., Lombardi M., 
Sinha A., Wagner 

A.a, Dill T., Frank H., 

van Rossum A., 
Schwitter J., Nagel 
E., Senges J., Sabin 
G., Sechtem U., 
Mahrholdt H., 2011 
Tyskland, JACC: 

Cardiovascular 
Imaging. 

Acute adverse 
reactions to 
gadolinium-
based contrast 

agents in CMR: 

multicenter 
experience with 
17,767 patients 
from the 
EuroCMR 
registry 

Bedöma 
frekvensen, hur det 
uttrycker sig och 
svårighetsgraden 

av akuta 

biverkningar i 
samband med 
administrering av 
flera 
gadoliniumbaserade 
kontrastmedel till 

patienter som 
genomgick hjärt 
MRT 

17,767 patienter 
administrerades 
kontrastmedel. 
Variablerna definierades 

innan de samlades in från 

patienten eller patientens 
journal. Variablerna var 
demografiska data 
historia, och indikationen 
för hjärt MR.    

17767 
patienter. 

Det uppstod 30 omedelbara 
akuta biverkningar kopplade 
till kontrastmedlet. Det 
fanns ingen koppling till den 

administrerade dosen. Alla 

reaktioner var milda. 
EuroCMR registret noterade 
biverkningar hos Magnevist, 
Dotarem, Gadovist, 
Prohance och Omniscan. 
Vanligaste biverkningarna 

var hudutslag och urtikaria. 

Hög 

Davenport M., 
Dillman J., Cohan R., 

Hussein H., 
Khalatbari S., 
McHugh J., Ellis J. 
2013 USA, 
Radiology. 

Effect of Abrupt 
Substitution of 

Gadobenate 
Dimeglumine 
for 
Gadopentetate 
Dimeglumine 
on Rate of 
Allergic-like 

Reactions   

Utvärdera effekten 
av att abrupt 

ersätta Magnevist 
med MultiHance för 
allergi-liknande 
reaktioner 
 

Allergisk-liknande 
reaktioner relaterade till 

gadoliniumkontrastmedel 
bedömdes 2 år före och 
3,5 år efter att Magnevist 
ersattes med MultiHance, 
mellan 2007-2012. 
Frekvens och 
svårighetsgrad jämfördes. 

Det uppkom 163 
reaktioner. Typ av 
reaktion, typ av 
kontrastmedel, dos och 
administrationssätt 

dokumenterades. 

163 
biverkningar. 

1 bortfall. 

162 allergi-liknande 
reaktioner uppstod. 40 män 

och 114 kvinnor drabbades. 
Kvinnor var mer troliga att 
drabbas. Barn och vuxna 
65+ hade lägre frekvens av 
reaktioner än de 18-65. 
MultiHance hade mer 
reakioner överlag samt fler 

milda reaktioner än 
magnevist. De allergiska 
reaktionerna ökade först när 
MultiHance ersatte 
Magnevist men minskade 

under det 3:e året som det 
användes. Inga patienter 

dog under studietiden.   

Hög 
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Författare, år, land 

och tidsskrift 
Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Dillman J., Ellis J., 
Cohan R., Strouse P., 
Jan S., 2007 USA, 
American Journal of 

Roentgenology. 

Frequency and 
Severity of 
Acute Allergic-
like Reactions 

to Gadolinium-

Cointaining IV 
Contrast Media 
in Children and 
Adults 

Syftet med studien 
var att bestämma 
frekvensen och 
svårighetsgraden 

av akuta allergiska 

liknande reaktioner 
av Gadolinium 
kontrastmedel hos 
barn och vuxna.  
 

78,353 
kontrastmedelsinjektioner 
administrerades mellan 
2001-2006, 65009 vuxna 

och 13344 barn. De 

somhade upplevt en 
allergisk-liknande reaktion 
av kontrastmedel 
utvärderades för vilken 
reaktion de fick, hur det 
hanterades och utfallet. 

Relevant medicinsk patient 
information samlades in 
genom elektroniska 
journaler. 

Ej beskrivet 54 akuta allergi-likande 
reaktioner i 52 patienter. 
Frekvensen hos vuxna var 
0,07% (48 reaktioner) och 

hos barn 0,04% (6 

reaktioner). 35 av 
reaktionerna involverade 
kvinnor och 19 män. 26 
reaktioner uppkom efter 
administrering av Magnevist 
och 4 av MultiHance, i 24 

okänt men troligen pga 
Magnevist. 4 reaktioner var 
milda, 10 måttliga och 4 
svåra. 26 patienter hade 
identifierade riskfaktorer. 

Hög 

Elmholdt T.R., 

Pedersen M., 
Jørgensen B., 
Søndergaard K, 
Jensen J.D, Ramsing 
M. and Olesen A.B, 
2011 Danmark, 

British Journal of 
Dermatology. 
 

Nephrogenic 

systemic 
fibrosis is found 
only among 
gadolinium-
exposed 
patients with 

renal 
insufficiency: a 
case–control 
study from 
Denmark 
 

Att rapportera 

förekomsten av 
NSF för patienter 
med njursvikt som 
utsatts för 
gadoliniumbaserade 
kontrastmedel.  
 

En studie bland 

gadoliniumkontrastmedels-
utsatta patienter med 
njursvikt genomfördes för 
att identifiera fall av NSF. 
De NSF fall som hittades 
matchades ålders- och 

könsmässigt med 
gadoliniumkontrastmedels-
utsatta och icke-utsatta 
patienter med njursvikt i 
en fall-kontrollstudie. 
 

556 

patienter 
undersöktes 
totalt. 203 
av dem var 
döda. 

17 fall av NSF identifierades 

bland de levande 
patienterna. 16 möjliga fall 
bland de döda patienterna. 
NSF hade en frekvens på 
4,7%. Förekomsten var 6% 
för de som gick igenom 

hemodialys, 6,5% för de 
som gick igenom 
peritonealdialys och 3,4% 
bland de som inte gick 
igenom dialys. NSF-fallen 
fick omniscan (6 st), 

Gadovist (2 st), Magnevist 

(1 st), Dotarem (1 st), okänt 
(7 st). Sju NSF-fall högre 
kumulativ dos kontrollerna.  

Hög 
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Författare, år, 

land och 
tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Ergün I., Keven 
K., Uruc I., 
Ekmekc Y., 

Canbakan B., 

Erden Il. and 
Karatan O., 2006 
Turkiet, 
Nephrology 
Dialysis 
Transplantation. 

The safety 
of 
gadolinium 

in patients 

with stage 
3 and 4 
renal 
failure. 
 

Att utvärdera 
säkerheten med 
gadolinium för 

patienter med grad 

3 och 4 njursvikt 
samt riskfaktorer 
för nefrotoxicitet. 
 

Retrospektiv analys av patienter 
med kronisk njursvikt som 
genomförde angiografiska MR 

undersökningar 1999-2005 med 

Gd-kontrastmedel som gavs med 
en dos av 0,2 mmol/kg. Akut 
njursvikt definierades som en 
ökning på minst 0,5 mg/dl i 
serumkreatininnivån efter att 
gadolinium administrerats. 

Magnevist, Omniscan och Dotarem 
användes. 

91 patienter 
 

11 av de 91 patienterna 
utvecklade akut njursvikt. 
Median eGFR var lägre för 

med akut njursvikt än de 

utan. Riskfaktorerna för akut 
njursvikt var lägre eGFR, 
lägre standardvärden för 
kreatinin clearance, hög ålder, 
diabetisk nefropati, låga 
standardvärden av 

hemoglobin- och 
albuminnivåer.  
 

Hög 

Hahn G, Sorge I, 
Gruhn B, Glutig K, 
Hirsch W, 

Bhargava R, 
Furtner J, Born M, 
Schröder C, 

Ahlström H, Kaiser 
S, Detlev-Moritz J, 
Kunze C. W., 
Shroff M, Stokland 
E, Trnkova Z.J., 
Schultze-Mosgau 

M, Reif S, Bacher-
Stier C, and 
Mentzel Hans-

Joachim, 2009 
Tyskland, 
Investigative 
Radiology. 

Pharmacoki
netics and 
safety of 

gadobutrol-
enhanced 
magnetic 

resonance 
imaging in 
pediatric 
patients 

Den här kliniska 
studien undersökte 
farmakokinetiken 

och säkerheten 
med Gadovist, ett 
extracellulärt 

kontrastmedel för 
magnetresonansto
mografi, i 
pediatriska 
patienter 2-17 år. 

Patienter schemalagda för 
kontrastförstärkta MR-
undersökningar av hjärna, 

ryggrad, lever eller njure, eller MR 
angiografi fick en enda i.v. 
injektion av Gadovist. Patienterna 

stratifierades efter åldersgrupper 
(2-6, 7-11, och 12-17). Blod- och 
urinprover samlades in vid och 
analyserades för 
gadoliniumkoncentrationer. 
Säkerheten utvärderades genom 

dessa prover tillsammans med 
fysiska undersökningar och 
övervakning för eventuella 

biverkningar under en bestämd 
tid. 

140 
patienter. 
Bortfall 2. 

49 av de 138 patienter 
upplevde totalt 74 
biverkningar. 59 

klassificerades som milda, 13 
som måttliga och 2 som 
svåra. Av dessa ansågs bara 

10 stycken biverkningar för 8 
patienter vara relaterade till 
läkemedlet enligt utredarna. 9 
biverkningar var milda och 1 
var svår. Majoriteten av 
läkemedelsrelaterade 

biverkningar startade inom 3 
timmar efter administrering. 
Laboratorieparametrarna 

påvisade inga klinisk 
signifikanta förändringar. De 
fysiska undersökningarna 
påvisade inga systematiska 

förändringar. 

Hög 
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Författare, år, land 
och tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Heinz-Peer G., 

Neruda A., 

Watschinger B., 

Vychytil A., Geusau 

A., Haumer M. och 

Weber M., 2010 

Österrike, European 

Journal of Radiology. 

 

Prevalance of 

NSF following 

intravenous 

gadolinium-

contrast media 

administration 

in dialysis 

patients with 

endstage renal 

disease. 

 

Att utvärdera 

förekomsten av 

NSF i 

patientpopulatione

n med högst risk 

för att utveckla 

denna sjukdom 

samt att 

utvärdera möjliga 

riskfaktorer. 

 

Retrospektiv granskning av 
de radiologiska 
dokumenten för 552 
patienter med avancerad 
njursvikt som gick igenom 

hemo- eller 

peritonealdialys. De fall 
som gick igenom 
kontrastförstärkt MRT 
identifierades. Antalet 
kontrastinjektioner, mått 
för den kumulativa dosen 

och möjliga kofaktorer för 
uppkomsten av NSF 
registrerades. NSF-diagnos 
bekräftades genom djup 
hudbiopsi eller genom 
översyn av journaler. NSF 

patienter jämfördes med 

dialyspatienter som inte 
utvecklade NSF efter MRT. 

552 patienter, 
varav 367 fick 
kontrastmedel 

Inga fall av NSF 

observerades för 

populationen utan 

kontrastmedel. 7 olika typer 

av kontrastmedel användes. 

Förekomsten av NSF var 

1,6%. En patient dog av 

NSF. Tre olika typer av 

kontrastmedel var 

inblandade i 6 NSF fall. 4 av 

6 visade sig vara 

confounding fall. Den 

kumulativa dosen, historia av 

trombos, att nyligen 

genomgått operation, och 

kombinationen av hemo- och 

peritonealdialys vara 

signifikanta faktorer för 

utvecklingen av NSF.  

Hög 

Ishiguchi T., 
Takahashi S., 2010 
Japan, Drugs in R & 

D. 

Safety of 
Gadoterate 
Meglumine (Gd-

DOTA) as a 
Contrast Agent 
for Magnetic 
Resonance 
Imaging: 
Results of a 

Post-Marketing 

Surveillance 
Study in Japan 

Bedöma 
säkerheten och 
effektiviteten av 

Dotarem hos 
patienter som 
genomgår 
undersökningar av 
hjärnan, 
ryggmärgen, bål 

eller lemmar, 

samt att 
identifiera faktorer 
som är 
förknippade med 
uppkomsten av 
biverkningar.  

En 4 års studie, 
genomfördes innan 
kopplingen mellan kontrast 

och NSF blev känd. 
Patientkarakteristiska, 
patientens allmäntillstånd, 
dosen, premedicinering och 
sjukdomshistoria erhölls. 
Om reaktion uppstod 

övervakades patienterna. 

Alla reaktioner 
dokumenterades. 
Effektiviten bedömdes av 
radiologer med en fyra 
gradig skala. 

3444 
patienter. 
Bortfall 18  

40 biverkningar uppstod hos 
32 patienter. De flesta 
reaktionerna var milda, fyra 

var måttliga, inga var svåra. 
Biverkningar som rörde GI-
systemet var vanligast. 
Allmäntillståndet, 
leversjukdom, njursjukdom, 
kompilationer, samtidig 

behandling och dosen var 

riskfaktorer. Dotarem ansågs 
effektivt hos majoriteten av 
patienterna men var 
ineffektiv hos patienter med 
njursjukdom. 

Hög 
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Författare, år, land 
och tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Maurer M., Heine O., 
Wolf M., Durmus T., 
Wagner M., Hamm B., 
2012 Tyskland, 
European Journal of 

Radiology. 

Tolerability and 
diagnostic 
value of 
gadoteric acid 
in the general 

population and 

in patients with 
risk factors: 
Results in more 
than 84,000 
patients 

Att granska 
tolerabiliteten och 
den diagnostiska 
effekten av 
Dotarem under 

dagliga 

förhållanden hos 
den allmänna 
populationen och 
hos riskpatienter 

Övervakningsstudie mellan 
2004-2010. Patienter från 
129 center undersöktes 
med Dotarem. Information 
om patientdata, typ av 

undersökning, dos och 

bildkvalitet samlades in via 
radiologer. Information om 
biverkningar kopplade till 
kontrastmedlet samlades 
in och utvärderades. 

84621 
patienter 

Det gick att ställa en diagnos 
i 99,7% av fallen. 
Biverkningar uppstod hos 
0,34% av patienterna. De 
flesta reaktioner var milda. 

De största riskfaktorerna var 

allergier och hypertoni. 
Ingen ökade risker sågs hos 
de med njursvikt, nedsatt 
leverfunktion eller intag av 
betablockerare. 8 patienter 
drabbades av svåra 

reaktioner. Hos en patient 
var det samband mellan 
kontrastmedlet och 
reaktionen, hos 4 kunde det 
möjligt samband och hos 3 
var det tveksamt. 

Hög 

Prince M., Zhang H., 
Zou Z., Staron R., Brill 
P., 2011 USA, 
American Journal of 
Roentgenology. 

Incidence of 
immediate 
gadolinium 
contrast media 
reactions 

Målet är att 
fastställa 
förekomsten av 
omedelbara 
biverkningar för 
gadoliniumbaserade 

kontrastmedel 

En retrospektiv översikt av 
data av biverkningar med 
gadoliniumkontrastmedel, 
mellan 2000-2009. Antalet 
kontrastinjektioner 
noterades för att bedöma 

incidensen. För varje 
händelse identifierades en 
kön- och undersökningslik 
patient som kontroll. 
Kontrollpatienterna 
användes för att jämföra 

kön, vikt, kreatinin, 

eosinofil värdet, allergier 
och skillnader i 
kontrastmedeldos.     

Ej 
beskrivet 

140 av 158,796 patienter 
drabbades av biverkningar. 
Bukundersökningar hade 
mer än dubbelt så många 
reaktioner jämfört med 
hjärn- och 

ryggundersökningar. De 
flesta som drabbades var 
kvinnor, hade reagerat på 
kontrastmedel tidigare eller 
hade allergier. ProHance 
hade högst förekomst av 

biverkningar, men de flesta 

svåra reaktionerna uppstod 
för MultiHance. Mellan 2004-
2009 rapporterades 40 
dödsfall, exklusive NSF-fall 
till FDA.  

Hög 
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Författare, 
år, land och 
tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Shellock F., 

Parker J., 

Pirovano G., 

Shen N., 

Venetianer 

C., Kirchin 

M. och 

Spinazzi A., 

2006 USA, 

Journal of 

Magnetic 

Resonance 

Imaging. 

 

Safety 

characteristics 

of gadobenate 

dimeglumine: 

clinical 

experience 

from intra- 

and 

interindividual 

comparison 

studies with 

gadopentetate 

dimeglumine 

 

Att utvärdera 

säkerheten och 

tolerabiliteten för 

MultiHance i 

förhållande till 

Magnevist hos 

patienter och 

frivilliga som 

genomgår MRT för 

olika kliniska 

tillstånd. 

 

10 kliniska studier som 
jämförde MultiHance och 
Magnevist genomfördes 1997-

2005. Det var 5 grupperingar 
inom studien, CSN- och 
leverpopulationen, MR 
angiografipopulationen, 

bröstpopulationen, och den 
pediatriska populationen. 
Säkerheten utvärderades 
genom att övervaka vitala 
funktioner, laboratorievärden 
och biverkningar. Utredarna 

dokumenterade karaktären, 
varaktigheten, 

svårighetsgraden och om 
behandling krävdes för varje 
biverkan. 

924 

personer 

 

Förekomsten av biverkningar för 

vuxna var liknande mellan 

kontrastmedlen. De vanligaste 

biverkningarna för båda var 

reaktioner vid injektionsstället och 

huvudvärk. En stor del av 

biverkningar var milda (90% för 

Magnevist och 93% för MultiHance) 

och några var måttliga (6% för 

Magnevist och 7% för MultiHance). 

För de 2 svåra biverkningarna 

ansågs det diffust eller inte alls 

kopplade till kontrastmedlet. 24 av 

de 174 barnen reagerade men inte 

alla biverkningar ansågs kopplade till 

kontrastmedlet. 

Medel 

Voth M., 

Rosenberg 
M., och 
Breuer J., 
2011 
Tyskland, 
Investigative 
Radiology. 

Safety of 

Gadobutrol, a 
new 
generation of 
contrast 
agents: 
Experience 
from clinical 

trials and 
postmarketing 
surveillance 

Utvärdera den 

kliniska säkerheten 
och tolerabiliteten 
hos det 
makrocykliska 
kontrastmedlet 
Gadovist generellt 
och hos specifika 

patientpopulationer 
baserad på kliniska 
prövningar och 
efter 
marknadsföring. 
 

34 prospektiva kliniska studier 

genomfördes 1993-2009. 4549 
patienter behandlades med 
Gadovist, 1844 med ett 
jämförande kontrastmedel. 
Data inkluderade jämförande 
med andra kontrastmedel, 
undergruppsanalyser för barn, 

patienter med allergier, 
njursjukdom, leversjukdom 
eller hjärt-kärlsjukdom. Även 
resultatet för en global 
marknadsföring är beskriven. 

5545 

patienter 
182 patienter rapporterade 

biverkningar. De vanligaste 
reaktionerna var huvudvärk, 
illamående och reaktion vid 
injektionsstället. Ökad dos gav inte 
mer biverkningar. Endast 1 av de 17 
svåra reaktionerna ansågs kopplade 
till Gadovist men sponsorn bedömde 

att den inte var det. Incidensen av 
reaktioner var lägra för äldre och 
barn än för vuxna. Det var inte 
någon högre risk för patienter med 
njursjukdom, leversjukdom eller 
hjärt-kärlsjukdom. 

Hög 



 

 

 


