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Strålskydd för teknetium-99m  

En litteraturstudie om avskärmande strålskydds betydelse för dosminskningen till 

personal som arbetar med teknetium-99m 

 

Abstrakt  

Bakrund: Röntgensjuksköterskor utsätts dagligen för joniserande strålning, vilket 

kan innebära en större risk att utveckla cancer. Personal på nuklearmedicinska 

avdelningar har högre årliga stråldoser än personal inom medicinsk röntgen. 

Stråldoserna ska hållas så låga som det är praktiskt möjligt, men rutiner för 

strålskyddsanvändande varierar inom nuklearmedicin.  

Syfte: Studiens syfte var att belysa avskärmande strålskydds betydelse för att 

minska stråldos till personal som arbetar med teknetium-99m.  

Metod: Artikelsökningen genomfördes i databaserna Web of Science och PubMed. 

Litteraturstudiens resultat baserades på nio kvantitativa vetenskapliga artiklar som 

efter kvalitetsgranskning höll medel eller hög kvalitet.  

Resultat: Det hittades tre olika sorters avskärmande strålskydd gjorda i olika 

material. Strålskyddsförkläden minskade stråldosen mellan 39 - 76%. Sprutskydd 

gav en dosminskning på 21 - 99,9% och en blyskärm minskade dosen med 38 - 58%. 

Konklusion: För att hålla stråldoserna så låga som möjligt bör avskärmande 

strålskydd användas. Det finns dock även andra faktorer som ska tas hänsyn till. 

Tiden utsatt för strålning och avståndet från strålkällan påverkar stråldosen. 

Arbetsmiljön och användarvänligheten är också viktiga faktorer som ska tänkas på 

vid val av strålskydd. 

 

Nyckelord: Teknetium, strålskydd, stråldos, personal, arbetsmiljö 

  



 

Radiation protection against teknetium-99m 

Literature study of the significance of radiation shielding in radiation dose reduction 

to staff working with teknetium-99m 

 

Abstract 

Background: Radiographers are daily exposed to ionising radiation which implies 

a higher risk to develop cancer. Nuclear medicine staff have higher yearly radiation 

doses in comparison with staff working in medical x-ray. Radiation doses should be 

kept as low as reasonably achievable, but routine use of radiation protection varies in 

nuclear medicin.  

Aim: The aim of this study was to illuminate the significance of radiation shielding 

in reducing radiation doses to staff working with technetium-99m.  

Method: Article searches were conducted in the databases Web of Science and 

PubMed. The result of the literature study was based on nine quantitative scientific 

articles that after a quality check had medium or high quality. 

Results: Three different kinds of radiation shielding were found and they varied in 

material. Radiation protection aprons reduced radiation dose between 39 - 76%. 

Syringe shields gave 21 - 99,9% dose reduction and lead screen reduced dose 38 - 

58%.  

Conclusion: To keep radiation doses as low as possible radiation shielding should 

be used. However there are other factors that needs to be taken in consideration. 

Time spent in radiation, and distance from the radiation source, affect radiation 

doses. Work environment and user-friendliness are also important factors to 

consider when choosing radiation protection.  

 

Keywords: Technetium, radiation protection, radiation dose, staff, work 

environment 
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Bakgrund 

Röntgensjuksköterskor utsätts för joniserande strålning under olika undersökningar. 

Strålningens påverkan på hälsan har undersökts i flera studier. Studier där personal 

har följts under flera års tid har visat att de som arbetar med joniserande strålning 

har en större risk att utveckla vissa former av cancer. Sigurdson et al. (2003) och 

Wang et al. (2002) redovisar en ökad förekomst av bröstcancer och hudcancer. 

Enligt Sigurdson et al. (2003) är dessutom cancer i sköldkörteln vanligare hos 

personer som arbetar med strålning. Därtill redovisar Wang et al. (2002) en ökad 

förekomst av leukemi.  

 

Personal på nuklearmedicinska avdelningar utsätts för höga årliga stråldoser i 

jämförelse med personal som arbetar inom medicinsk röntgen (Danestig Sjögren 

2007, 8). Inom nuklearmedicin används joniserande strålning från radioaktiva 

sönderfall till diagnostik. Radioaktiva isotoper administreras till patienten. Isotopen 

tas upp, transporteras i kroppen och genom att mäta strålningen från patienten fås 

information om olika organs funktioner (Hietala och Åhlström Riklund 2013, 19). 

Det gjordes 103 159 nuklearmedicinska undersökningar i Sverige under 2005 

(Almén, Richter och Leitz 2008, 11). Teknetium-99m är den klart dominerande 

isotopen inom konventionell nuklearmedicin och används i drygt 80% av 

undersökningarna (Jansson, Persson och Stone-Elander 2013, 55-56).  

 

Arbete med radioaktiva isotoper har visat sig ge personalen en större risk att 

insjukna i hjärtinfarkt och bröstcancer. Skivepitelcancer var också mer 

förekommande hos personal som utfört diagnostiska undersökningar med 

radiofarmaka (Kitahara et al., 2015). Personal hade också enligt Dobrzyńska et al. 

(2014) mer skador i leukocyternas DNA än kontrollgruppen. Det hittades dock inga 

samband mellan individuellt mätta årliga stråldoser och DNA skador, utan nivån på 

skadorna berodde på typ av strålning som personalen utsattes för. Skador, 

mutationer, i cellens DNA kan uppkomma vid låga doser, utan att ett visst 

tröskelvärde nås. Förändringar i cellen kan leda till att cellen börjar växa 

okontrollerat, som i sin tur ger upphov till cancer. Effekterna av detta kan visa sig 

https://www.jstage.jst.go.jp/AF06S010ShsiKskGmnHyj?chshnmHkwtsh=Ma%C5%82gorzata+M.+Dobrzy%C5%84ska
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relativt lång tid efter bestrålningen. Förändringar i cellen som orsaks av strålning 

kallas för stokastiska effekter (Isaksson 2011, 175-176).  

 

På grund av risker med strålning ska personalen på nuklearmedicinsk avdelning 

alltid bära en dosimeter för att övervaka stråldoserna. Kravet ställs av 

Strålsäkerhetsmyndigheten då sannolikheten för en stråldos högre än 6 mSv inte är 

försumbar. Dosgränsen för en arbetstagare på fem varandra följande år är 20 mSv 

per år och 50 mSv för ett enstaka år. Dessutom får dosen till extremiteter och hud 

inte överstiga 500 mSv per år. Om arbetstagaren däremot är gravid ska dosen till 

fostret hållas under 1 mSv (SSMFS 2008:51). Stråldoser till personal har ökat det 

senaste decenniet, vilket beror på ett ökat behov av undersökningsmetoder som 

avger joniserande strålning. Den årliga medelstråldosen för röntgensjuksköterskor 

som arbetade inom nuklearmedicin i Sverige låg på 0,93 mSv år 2005. Hantering av 

radiofarmaka utsätter också röntgensjuksköterskans händer för strålning under 

uppdragning och injicering. Medeldosen för händer var 9,36 mSv år 2005 (Danestig 

Sjögren 2007, 8-13).  

 

Även om medelstråldoser till personalen ligger väl under gränsvärdena kan vissa 

individer överstiga 20 mSv per år om strålskydd inte används (Dauer, 2014). Trots 

att personalen understiger gränsvärdena med god marginal ska all bestrålning 

begränsas så mycket som möjligt. Detta säger den internationella 

strålskyddsprincipen ALARA (As Low As Reasonably Achievable). ALARA innebär 

att all strålning ska hållas så låg som det är praktiskt möjligt (Isaksson 2011, 204). 

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter beskriver också att stråldoser ska vara så 

låga som möjligt och begränsas maximalt med hänsyn till sociala och ekonomiska 

faktorer (SSMFS 2008:51). Strålskyddslagen (SFS 1988:220) säger att den som 

arbetar med strålning skall använda de skyddsanordningar som behövs för att 

strålskyddet ska fungera tillfredställande. Lagen beskriver även att den som bedriver 

verksamheten skall förvissa sig om att de anställda har den utbildning som behövs 

och vet hur strålskyddet skall användas för att fungera optimalt.  

 

Flera faktorer bestämmer dosen från en strålkälla. Strålningstypen och energin 

påverkar strålningens biologiska effekter. Tiden utsatt för strålning har också 
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betydelse eftersom stråldosen ökar linjärt med tiden (Isaksson 2011, 234-237). 

Inversa kvadratlagen säger att stråldosen minskar med kvadraten på avståndet och 

på så sättet kan stråldosen påverkas genom att stå längre bort från strålkällan. 

Avskärmning av strålkällan kan göras med material med höga atomnummer. När 

strålenergin ökar ska också tjocklek och densitet i avskärmningsmaterialet öka 

(Bolus, 2008). Gammastrålar, som används på nuklearmedicinska undersökningar, 

kan aldrig stoppas helt, men effekten kan minskas med avskärmning av lämpligt 

material (Isaksson 2011, 234-237). Användning av strålskyddsförkläde kan enligt 

Smart (2004) minska stråldos till personal vid patientnära arbete. Enligt Vanhavere 

et al. (2008) varierar stråldoser till extremiteter beroende på olika tekniska 

utrustningar och skillnader i strålskyddsåtgärder. Användning av avskärmande 

sprutor eller automatiska injektionshjälpmedel kan till exempel resultera i betydande 

dosminskning. Det betonas att det är nödvändigt att vara medveten om de 

grundläggande parametrarna för strålskydd. Avskärmning, avstånd och tid är 

avgörande för att minska dosen. Slutligen framhåller de att strålskydd till personalen 

är en viktig fråga som inte kan ignoreras. 

 

Det finns olika åsikter om hur nödvändiga de avskärmande strålskydden är inom 

nuklearmedicinskt arbete och rutinerna kring strålskydd skiljer sig på 

nuklearmedicinska avdelningar vid olika sjukhus. En påtaglig skillnad är 

användningen av blyförkläden vid arbete med radiofarmaka. På vissa avdelningar 

används blyförkläden vid uppdragning av radiofarmaka och vid patientnära arbete 

medan på andra avdelningar används blyförkläden inte alls. Målet med 

litteraturstudien är att kunna bidra till kunskap och kännedom om vilka 

avskärmande strålskydd som kan vara lämpliga och hur mycket skydden minskar 

stråldosen till personal som arbetar med teknetium-99m.  

 

Syfte 

Studiens syfte är att belysa avskärmande strålskydds betydelse för att minska 

stråldos till personal som arbetar med teknetium-99m.  
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Metod 

Definitioner 

Radiofarmaka - Radioaktiva läkemedel som avger joniserande strålning. 

Radiofarmaka består av en isotop och bärarsubstans och dessa avgör egenskaper i 

läkemedlet. Radioaktiva farmaka kan användas för både diagnostik och terapi 

(Jansson, Persson och Stone-Elander 2013, 55).  

 

TLD (termoluminescensdosimeter) - Används ofta som persondosimeter på grund 

av sin förmåga att registrera små rumsliga skillnader i strålningen. 

Detektorprincipen är ljusinsamling. Strålning frigör elektroner som sedan 

återvänder och skickar ut ljus eller fastnar på plats. Genom att värma upp materialet 

frigörs de elektronerna som har fastnat, energiskillnaden sänds ut som ljus och ett 

mått på strålningsenergi som detektorn mottagit observeras (Isaksson 2011, 130-

131).  

 

Sievert - Sievert (Sv) är en enhet som tar hänsyn till olika strålslags påverkan på 

biologiska effekter och olika organs varierande strålkänslighet. Mindre enhet som 

milliSievert (mSv) eller mikroSievert (µSv) kan användas (Isaksson 2011, 206).  

 

Monte Carlo-simulering - Metoden är ett viktigt verktyg för att studera analytiskt 

komplicerade problem och experiment som är alltför tidskrävande, dyra eller 

opraktiska. En Monte Carlo-simulering använder stickprov och statistisk modellering 

för att uppskatta matematiska funktioner och härma komplexa system. Det finns 

flera olika Monte Carlo modeller och resultatet är bara så bra som den modell och 

data som använts (Harrison, 2010).  

 

Blyekvivalens - Tjocklek av bly som tjockleken hos ett visst material motsvarar. 

Beskriver den strålningsdämpningseffekten som skulle nås med bly (Dixon, 1994).  
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Sökmetod  

Artikelsökningen gjordes i databaserna Web of Science och PubMed. Sökorden 

nuclear medicine, radiation protection, lead, syringe shield, radiation dosage, 

technologist, protective clothing, dispensing och radiopharmaceuticals användes i 

olika kombinationer. Sökningar med sökorden technetium, reducing, personnel och 

staff samt en manuell sökning i artiklarnas litteraturlistor gjordes också. Dessa gav 

dock inga nya träffar. Booleska sökoperatörer AND och NOT, som enligt Östhlund 

(2012, 69) bestämmer sambanden mellan sökorden, användes vid vissa sökningar. 

Författarna avgränsade sökningen till 20 år för att exkludera forskning som 

innefattade gamla strålskyddsmetoder. “English language” användes som 

avgränsning i sökningarna på grund av att författarna inte hade möjlighet till en 

översättning som garanterade hög kvalitet. Inga övriga avgränsningar gjordes för att 

få en bred sökning och för att inte missa betydelsefull forskning i det smala 

ämnesområdet. Först gjordes bredare sökningar med sökorden nuclear medicine och 

radiation protection vilket gav flest träffar. Efter det gjordes fler sökningar med flera 

olika sökord vilket gav betydligt färre träffar. Enbart sökningar som gav relevanta 

träffar redovisas i tabell 1, bilaga 1. 

 

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier preciserades före litteratursökningens start 

(Willman, Stolz och Bathsevani 2011, 78). I sökningarna inkluderades studier med 

alla sorters avskärmande strålskydd som används vid arbete med teknetium-99m. 

Artiklar som redovisade resultat både utan och med respektive strålskydd samt 

artiklar som jämförde strålskydd i olika tjocklekar inkluderades, således ingick 

endast kvantitativa studier. Även studier utförda med Monte Carlo-simuleringar 

samt fantomstudier inkluderades. Simuleringar inkluderades på grund av att det är 

ett vanligt och etiskt försvarbart sätt att studera stråldoser. Med denna metod behövs 

nämligen ingen strålning användas. Monte Carlo simuleringar används systematiskt 

i stor skala inom fysiken för att studera flödet av partiklar (Hammersley och 

Handscomb 1975, 97). Fantomstudier är också inkluderade på grund av att det etisk 

försvarbart sätt att studera strålning. Med metoden behöver inga människor utsättas 
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för risker som är förknippade med strålning. Studier som utfördes på djur och 

artiklar som inte finns att tillgå i fulltext via Umeå universitetsbibliotek 

exkluderades.  

 

Allt eftersom sökningarna pågick minskade antal artiklar som valdes ut. Om redan 

valda artiklar dök upp i sökningar igen uteslöts dessa från urvalet. Urvalet gjordes i 

tre steg. Vid urval 1 lästes rubrikerna och markerades om de svarade på syftet. Vid 

urval 2 lästes abstrakten av de markerade artiklarna och ytterligare en bedömning 

gjordes utifrån hur väl artiklarna svarade på syftet. Vid urval 3 studerades 

kvarvarande artiklar fullständigt. Artiklarna som bedömdes svara på syftet togs med 

och kvalitetsgranskades. Artiklar med hög eller medel kvalitet användes till 

litteraturstudiens resultatdel.  

 

Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån en granskningsmall sammanställd av två olika 

mallar, Willman, Stolz och Bathsevani (2011, 172-174) samt Friberg (2012, 138-139). 

Granskningsmallen utformades för att passa de utvalda artiklar som till stor del 

bestod av fantom- och simuleringsstudier (bilaga 2). Granskningskriterier som var 

relevanta för litteraturstudiens artiklar togs med och det som inte var relevant valdes 

bort. Punkter som involverade deltagare och bortfall exkluderades från 

granskningsmallen. Artiklarna kvalitetsgranskades av båda författarna individuellt 

och bedömdes med ett poängsystem med hög, medel eller låg kvalitet. Författarna 

diskuterade sina olika bedömningar tills konsensus uppnåddes. Artiklar med låg 

kvalitet exkluderades. Kvar blev nio artiklar med medel eller hög kvalitet. 

Översiktstabell för de inkluderade artiklarna och kvalitetsbedömning finns att läsa i 

tabell 2, bilaga 3.  

 

Analys  

Analys av de inkluderade studiernas resultat genomfördes enligt Friberg (2012, 140-

141). Litteraturstudiens författare läste igenom artiklarna flera gånger för att få en 

god förståelse av innehåll och resultat. Analysen av resultatet gjordes i nära 
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samarbete. Alla beslut, åsikter och meningsskiljaktigheter diskuterades tills båda 

författarna var överens. Analysen byggde på att hitta likheter och skillnader i 

studiernas syfte, metodologiska tillvägagångssätt och resultat. Författarna 

strukturerade tillsammans upp studiernas innehåll och sammanställde alla artiklar i 

en översiktstabell (se tabell 2, bilaga 3). Utifrån tabellen kunde sedan likheter och 

skillnader mellan studierna identifieras. Resultatet i artiklarna kategoriserades 

sedan upp i ett dokument efter strålskyddstyp, material, materialtjocklek, 

dosminskning, mätdjup och vilken enhet som stråldos presenterades i. Studierna 

som hade undersökt strålskyddsförklädenas effekt presenterade mätvärden för 

varierande tjocklek och blyekvivalens. Mätvärden för blyekvivalenserna 0,2 mm, 

0,25 mm och 0,5 mm valdes ut för att presenteras i litteraturstudiens resultat. Dessa 

är de vanligaste blyekvivalenserna för strålskyddskläden i praktiken (Dep et al., 

2015). Några av strålskyddsförklädesstudierna mätte dos på olika djup. Gemensamt 

var att alla hade mätt ytdosen och/eller dosen inne i kroppen. Därför valdes dessa 

värden ut till resultatet. Resultaten i artiklarna var presenterade i flera olika 

mätenheter. På grund av det togs beslut om att omvandla alla dosminskningar till 

procent för ett få ett mer jämförbart och enhetligt resultat. Några artiklar 

presenterade väldigt många olika mätvärden i resultatet. I dessa fall räknades de 

högsta och minsta procentuella minskningarna ut för att presenteras. Det gjordes för 

att få litteraturstudiens resultat mer överskådligt. Slutligen kategoriserades 

resultatet efter strålskyddstyp och material.  

 

Forskningsetik 

De inkluderade studierna är delvis fantomstudier, delvis datasimulerade studier 

samt några studier utförda under klinisk verksamhet med personal och patienter. 

Det leder till olika etiska krav för de olika studierna. Forskning som innefattar 

människor eller biologiskt material från människor regleras av lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) samt fler andra 

etiska regler (CODEX, 2016a). Ingen av studierna har dock fört någon etisk 

diskussion. Etiska regler eller lagar för forskning som inte innefattar människor eller 

biologiskt material har dock inte hittats. Att etiska diskussioner saknas i fantom- och 

simuleringsstudier har därför inte påverkat litteraturstudien negativt. Alla artiklar 
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utom en är etiskt granskade enligt den publicerade tidskriftens krav. Studien som 

publicerades utan krav på etisk granskning utfördes med Monte Carlo-simulering 

och innefattade varken strålning eller människor, därför kunde artikeln accepteras. 

 

Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor innehåller 

bestämmelser om etikprövning. Lagen innefattar även teoretiska arbeten och 

utvecklingsarbeten på vetenskaplig grund. Det innefattar dock inte arbete som 

utförts vid en högskoleutbildning på grundnivå. Därför har litteraturstudiens 

författare inte ansökt om etisk prövning.  

 

Resultat 

Resultatet baseras på nio studier, fyra genomförda i Australien och övriga från 

Skottland, England, Korea, Grekland samt Turkiet. Analysen resulterade i tre 

kategorier av avskärmande strålskydd som används mot strålning från teknetium-

99m. Kategorierna delades in i underkategorier efter tillverkningsmaterialet. 

Kategorier och dosminskningar presenteras i tabell 3.  

 

Tabell 3. Översikt av kategorier, underkategorier och dosminskningar 

Kategorier Underkategorier Dosminskningar  
Blyekvivalens är presenterad i parentes 

Strålskyddsförkläde 
 

 

Blyförkläde  
 
 

39 - 67% (0,2 - 0,25 mm)  

70 - 76% (0,5 mm) 

25% (Dosminskningen mellan 0,25mm - 0,5mm) 

Lättviktsförkläde 57 - 64,5% (0,5 mm) 

Sprutskydd Blyglasskydd 21 - 93% 

Volframskydd 98 - 99,9% 

Blyskärm  38 - 58% 
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Strålskyddsförkläde 

Blyförkläde 

Warren-Forward et al. (2007) undersökte stråldosminskningen till en 

människoliknande fantom vid användning av 0,5 mm blyförkläde. 

Spridningsfantomen fylldes med vatten och teknetium-99m. Stråldosvärden mättes 

på olika djup i människofantomen med TLD. När de två fantomerna stod med 25 cm 

avstånd från varandra blev stråldosen på 9 cm djup 14,2 mGy utan förkläde och 3,5 

mGy med ett 0,5 mm blyförkläde. Det gav en dosminskning på 76%.  

Dosminskningen på ytan visade också ett resultat på 76%.  

 

Enligt Lyra et al. (2011) minskades ytdosen med 67% vid användning av 0,25 mm 

blyekvivalent förkläde. Den absorberade medeldosen minskades cirka 50%. Studien 

observerade stråldoser till en människofantom från en fantom fylld med vatten och 

teknetium-99m. Värden mättes med en TLD.  

 

Monte Carlo studie av Fog och Collins (2008) undersökte blyets effektivitet mot 

fotoner på 140 keV, vilket skulle simulera energier från teknetium-99m. Monte Carlo 

kod EGSnrcMP användes för att simulera växelverkan mellan strålningen och 

fantomen. Hänsyn togs till omständigheter som skulle kunna påverka resultatet, som 

till exempel ytmaterialet på blyförkläden och människohuden. Stråldosen utan 

blyskydd på djupen 0,10 - 0,20 cm och 4,5 - 5 cm var 1,02±0,03 och 0,809±0,014 

pGy. Den lägsta dosminskningen nåddes med 0,2 mm bly. Dosen minskade då till 

0,596±0,023 och 0,491±0,010 pGy (42 och 39%). Den högsta dosminskningen 

nåddes med 0,5 mm bly. Dosen minskade då till 0,277±0,016 och 0,241±0,007 pGy 

(73 och 70%).  

 

Dep et al. (2015) studerade och utvärderade effekten av strålskyddsförkläden som 

användes på ett sjukhus. Strålskyddets effektivitet för teknetium-99m undersöktes 

och mättes med stråldosmätaren Cypher 5000. Som strålkälla användes en 

vattenfantom innehållande teknetium-99m. Dosfrekvensmätningarna gjordes på 
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flera olika avstånd från strålkällan och med olika blytjocklekar. På 1 m avstånd 

visades en dosminskning på 25% vid användning av 0,5 mm blyförkläde i jämförelse 

med 0,25 mm förkläde. Med ökat avstånd blev dosminskningen lägre.  

 

Lättviktsförkläde 

Young (2012) genomförde en studie för att mäta och bedöma effektivitet hos 

avdelningens strålskyddsförkläden. Förklädena som användes var av lättviktsmodell 

med 0,5 mm blyekvivalens. Dessa fästes vid en människoliknande fantom och 

stråldosen mättes med en TLD. Dosimetern var fästa både vid insidan och utsidan av 

blyförklädet. En vattenfantom med teknetium-99m användes som strålkälla. Det 

resulterade i en stråldos på 0,76 mSv på utsida av strålskyddsförklädet och 0,27 mSv 

på insidan. Stråldosen var 64,5% lägre på insidan. 

 

En liknande studie gjordes av Warren-Forward et al. (2007) för att undersöka 

lättviktsförklädens skyddande effekt. Även i denna studie användes en 

spridningsfantom av vatten och teknetium-99m samt en människoliknande fantom 

klädd med ett strålskyddsförkläde. Sex uppsättningar av TLD placerades på olika 

djup i den människoliknande fantomen. Avståndet mellan de två fantomerna var 25 

cm och mätningarna gjordes både med och utan strålskyddsförkläden. En dos på 

14,2 mGy registrerades på 9 cm djup utan förkläde. Med ett lättviktsförkläde med 

blyekvivalens 0,5 mm sänktes dosen till 6,2 mGy. Det gav en dosminskning på 57%. 

Dosminskningen på ytan visade ett resultat på 59%.  

 

Sprutskydd 

Blyglasskydd 

Fingerdoser till personal som arbetade vid dosering av teknetium-99m undersöktes 

av Dhanse et al. (2000) under 5 år. Sex tekniker bar TLD-tejp på fingerspetsen och 

TLD-ring runt pek-, lång- eller ringfinger på den dominanta handen. 1994 var den 
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årliga medeldosen till fingerspetsen 151±22 mSv och medeldosen till fingerbasen 

77±34 mSv. Sprutskydden i blyglas introducerades på avdelningen 1996 och 

adopterades helt till användning 1998. Fingerspetsdosen minskades då till 83±11 

mSv och fingerbasdosen till 61±14 mSv. Det gav en dosminskning på 45% respektive 

21%.  

 

Dhanse et al. (2000) undersökte även fingerdoser med hjälp av en handfantom och 

GEMS (gamma extremity monitoring system). Handfantomens position ställdes in 

för att likna personalens arbetssätt vid uppdragning av radiofarmaka med 2 ml 

spruta. Mätningarna gjordes utan och med blyglassprutskydd. Dosminskningen var 

högst på pekfinger. Dosen minskade från 1,5 mGy/h till 0,1 mGy/h (93%). Lägst 

dosminskning uppnåddes på långfinger. Dosen minskade från 0,9 mGy/h till 0,4 

mGy/h (56%) 

 

Whitby och Martin (2003) använde också ett mätsystem för extremiteter, AEGIS 

(advanced extremity gamma instrumentation system). Personalen som arbetade 

med dosering av radiofarmaka bar mätsystemet på sidan av fingret på den 

dominanta handen. Både värden utan och med blyglassprutskydd redovisades. 

Under arbetet med dosering till flaskor när teknetium-99m kopplas till 

bärarsubstansen MDP (metyldifosfonat) var fingerdosen 1,9±0,9 mGy utan skydd 

och 0,2±0,1 mGy med skydd. Vid dosering av radiofarmaka till patientflaskor var 

fingerdosen 2,1±1,7 mGy utan skydd och 0,3±0,2 mGy med skydd. Användning av 

sprutskydd gav då dosminskning på 89% respektive 86%.  

 

Volframskydd 

Cho, Kim och Kim (2015) utförde en Monte Carlo simulering för att utvärdera 

stråldoser från teknetium-99m. Studiens syfte var att bedöma effektiviteten av 

sprutskydd som används för isotoper samt att utvärdera stråldosen till personalen. 

Dosutvärdering gjordes på 0,07 mm djup, 3 mm djup och 10 mm djup. Djupen 

representerade doser för huden, linsen och inne i kroppen. Värdena mättes utan 

skydd, med 1 mm och 2 mm volframskydd. Utan skydd och med strålkälla på 10 cm 
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avstånd uppmättes dosen till 8,688 µSv/h på 10 cm djup, linsdosen till 9,543 µSv/h 

och huddosen till 10,06 µSv/h. Med 1 mm volframskydd sjönk stråldoserna till 0,191 

µSv/h, 0,196 µSv/h och 0,200 µSv/h. Värdena representerade en dosminskning på 

98% för alla djup. Vid ytterligare mätning med 2 mm sprutskydd visade mätvärdena 

0,005 µSv/h, 0,006 µSv/h och 0,006 µSv/h. I jämförelse med att inget skydd 

används var det är en dosminskning på 99,9%.  

 

Blyskärm 

Bayram et al. (2011) mätte dosfrekvens utan skydd och med en 2 mm blyskärm som 

placerades mellan patient och teknolog på nuklearmedicinska avdelningen. En 

bärbar Geiger Müller detektor användes för att mäta dosfrekvens till personalen. 

Dosmätningar gjordes för flera olika nuklearmedicinska undersökningar och 

resultatet visade att blyskärmen gav störst dosminskning vid skelettscintigrafi med  

99m Tc-MDP. Mätning utan skärm gav en dos på 0,57 +-0,15 µSv och 0,24 +-0,08 µSv 

med blyskärm. Det gav en dos minskning på 58%. Lägst dosminskning uppmättes 

vid njurscintigrafi med 99mTc-DMSA. Dos utan skärm mättes då till 0,21 +-0,07 µSv 

och 0,13+-0,05 µSv med blyskärm, vilket gav en dosminskning på 38%.  

 

Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa avskärmande strålskydds betydelse för att 

minska stråldosen till personal som arbetar med teknetium-99m. Litteraturstudiens 

resultat visar att det finns flera avskärmande strålskydd som kan användas vid 

arbete med teknetium-99m. Strålskyddsförkläde i bly eller lättviktsmaterial, 

sprutskydd i bly eller volfram samt blyskärm minskar stråldosen till personalen. 

Strålskyddstyp, material och materialtjocklek är faktorer som spelar betydande roll 

för skyddets effekt på dosminskningen.  
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Resultatdiskussion 

Strålskyddsförkläde 

Redan i slutet på 80-talet ställde Huda och Boutcher (1989) sig frågan om 

nuklearmedicinsk personal ska bära blyförkläden för att minska sina årliga 

stråldoser och om bärandet av strålskyddsförkläden ska betraktas som en del av 

ALARA. Mätningar av strålning från teknetium-99m visade att användandet av 

blyförkläde minskade den årliga dosen från 2,06 mSv till 0,97 mSv eller 0,45 mSv 

beroende på om blytjockleken som användes var 0,25 mm eller 0,5 mm. Det gav en 

dosminskning på 53% för 0,25 mm bly och 78% för 0,5 mm bly. Resultat från 

litteraturstudien visar liknande siffror och att den skyddande effekten för 

strålskyddsförkläden varierar beroende på blyekvivalens. Resultatet visar att störst 

procentuell minskning av stråldos fås av ett strålskyddsförkläde gjort av bly med hög 

blyekvivalens. Även om det tjockare blyförklädet ger högst dosminskning är 

förutsättningen för ett bra strålskydd att förklädena används kontinuerligt av 

personalen. Är skyddet tungt, obekvämt eller orsakar ryggsmärta finns det en risk att 

personal väljer att inte använda skyddet.  

 

Även om förkläden av bly med hög ekvivalens minskar strålningen mest, är det även 

de skydden som väger mest. Lättviktsmodellen för strålskyddsförkläden med 

motsvarande blyekvivalens väger betydligt mindre men skyddar inte lika bra. 

Förklädena som studerades i Warren-Forward et al. (2007) studie vägde olika 

mycket. Lättviktsmodellen med 0,5 mm blyekvivalens vägde 4,4 kg och blyvarianten 

med 0,5 mm ekvivalens vägde 8,45 kg, vilket är näst intill en halvering i vikten. Çetin 

et al. (2016) beskriver liknande siffror. Den genomsnittliga vikten är 8 kg för ett 

typiskt blyförkläde på 0,5 mm och ungefär hälften för ett 0,25 mm blyförkläde. 

Tunga strålskyddsförkläden är inte bara en skyddsåtgärd utan kan även orsaka 

hälsoproblem. Betydligt oftare rapporteras klagomål över ryggsmärtor av kardiologer 

som arbetar med intervention och bär skyddsförkläde långa perioder jämfört med 

andra läkare. De har även mest antal missade dagar från arbetet på grund av rygg- 

eller nacksmärtor (Ross et al., 1997). Goldstein et al. (2004) visar också en koppling 

mellan ryggproblem och arbetsbördan hos kardiologer. Det har också redovisats att 
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de som har arbetat flera år har mer ryggproblem än de som arbetat kortare tid. Det 

tyder på att det finns en koppling mellan ryggproblem och användandet av 

strålskyddsförkläden. Användandet av strålskyddsförkläden skulle också kunna 

påverka förekomsten av ryggsmärtor hos personalen på en nuklearmedicinsk 

avdelning. Ett väl fungerande avskärmande strålskydd ska både minska dosen, vara 

ergonomiskt och lätt att använda. Tunnare blyförkläden eller en lättviktsmodell kan 

därför vara ett alternativ, även om dosminskningen till personalen blir lägre. 

Material och blyekvivalens kan påverka både vikt och strålskyddsförmåga. Därför är 

vikt, material och strålskyddandeeffekt parametrar att ta hänsyn till vid val av 

strålskyddsförkläden.  

 

Steyn och Uhrig (2005) har också studerat nyttan av att bära blyförkläden för att 

minska stråldoser till personal. Skillnaden är att forskningsprojektet studerade 

personalen som arbetade med hästar som fått teknetium-99m injicerat. Här är 

doserna betydligt högre. Trots det visade mätningarna att ett 0,5 mm blyförkläde 

resulterade i en signifikant minskning av stråldosen. Vid en meters avstånd var 

dosen 23 mSv/h utan förkläde och 7 mSv/h med förkläde. Det är en procentuell 

minskning på 70% vilket är ett liknande resultat som påvisats i litteraturstudien. När 

stråldosen mäts direkt vid hästen visades en betydligt högre dos, 187 mSv/h utan 

skydd och 35 mSv/h med skydd. Den dosminskande effekten som blyförklädet ger är 

också högre nära hästen och ligger på 80%. Det tyder på att vid arbete med strålning 

är avståndet till strålkällan betydande för stråldosen. När arbete utförs nära 

strålkällan kan blyförklädena ge ett bättre skydd procentuellt sätt samtidigt som 

personalen får en högre dos. Det indikerar att när personal befinner sig nära 

strålkällan är det extra viktigt att använda sig av ett strålskyddsförkläde. Avståndets 

betydelse för stråldosen kan även appliceras för personal som arbetar med mänskliga 

patienter. Strålningen minskar alltid med avståndet och fenomenet beskrivs av den 

inversa kvadratlagen (Isaksson 2011, 234). Ett strålskyddsförkläde kan inte skydda 

personalen fullständigt och kan därför med fördel kompletteras med andra 

strålskyddande metoder. Ett sätt för att minska dosen ytterligare är att använda 

strålskyddsförkläden och samtidigt öka avståndet till strålkällan. 
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Sprutskydd 

Litteraturstudien visar att sprutskydd har stor betydelse för att minska fingerdoser 

till personalen. Dosminskningen varierar beroende av det material skydden är 

tillverkad av och vilket finger dosen mätts på. Enligt litteraturstudiens resultat ger 

sprutskydd i bly en dosminskning i upp till 93%. Detta styrks av studierna gjorda 

redan på 70- och 80-talet. Leonard och Royle (1971) studerade sprutskyddens 

effektivitet mot strålning från teknetium-99m. Olika tjocklekar av bly i 

kombinationer med andra material användes då i avskärmning. Den högsta 

dosminskningen (97%) uppnåddes med sprutskydd i 5,5 mm bly och 1 mm koppar. 

McElroy (1981) redovisade också att fingerdoserna minskade med användning av 

sprutskydd i bly och blyglas i upp till 99%. Baserad på detta bedöms blysprutskydd 

vara ett effektivt sätt att minska stråldosen. Vid arbete med radiofarmaka är 

personalen tvungen att arbeta väldigt nära strålande isotoper och det är inte möjligt 

att tillämpa det ökade avståndet som strålskyddsmetod. Därför är sprutskyddens 

dosminskande effekt viktig.  

 

Alla mätvärden för sprutskyddens effektivitet som presenteras i litteraturstudiens 

resultat är mätta på den dominanta handen hos personalen, vilket skulle kunna ge 

ett missvisande resultat. Sans Merce et al. (2011) beskriver nämligen att även om 

båda händer är utsatta för strålning är det den icke-dominanta handens, pekfinger 

och tumme som har de högsta doserna. Framförallt allt är fingerspetsarna mest 

utsatta för höga doser. Hade resultaten mätts på den icke-dominanta handen finns 

det en möjlighet att resultatet hade sett annorlunda ut. Var på handen mätningarna 

utförs kan också ha påverkat mätresultaten. Litteraturstudiens resultat beskriver en 

varierande dosminskning för sprutskydd gjorda av blyglas. Den stora procentuella 

variationen kan bero på arbetsuppgift och vilket finger som används vid 

dosmätningarna. Om små variationer i mätmetoden kan förändra den uppmätta 

dosen kan möjligen även små förändring i arbetssättet med sprutorna förändra 

stråldosen till personalens händer.  
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Introducering av blysprutskydd kan också minska årliga fingerdoser till personalen 

enligt litteraturstudiens resultat. Det går dock inte att säga att dosminskningen 

berodde helt på användning av sprutskydd eftersom andra möjliga förändringar i 

arbetssättet inte redovisas. Arbetsbördan hos personalen ökade under åren samtidigt 

som stråldoserna minskade, vilket tyder på att införandet av sprutskydd hade effekt. 

Liknande resultat visas även i en studie av Piwowarska-Bilska et al. (2013). 

Implementering av bättre sprutskydd, utbildning i strålskydd och omorganisering av 

arbetsuppgifter minskade då de årliga stråldoserna till personalen upp till 63%. 

Detta styrker litteraturstudiens resultat om att införandet av sprutskydd kan minska 

stråldosen till personalen.  

 

Förutom blyets effektivitet som sprutskydd påvisas även volframs förmåga att 

minska stråldosen från teknetium-99m. Volfram är ett tungt grundämne och 

används ofta som strålskydd mot högre strålenergier som uppkommer vid till 

exempel PET (positronemissionstomografi). Dess dosminskande effekt mot PET-

isotopen Fluor-18 påvisas av Talma et al. (2004). Isotoper med högre energier kräver 

tjockare volframskydd. Teknetium-99m som har lägre strålenergi kan däremot 

avskärmas med tunnare material. För att minska dosen från teknetium-99m med 

nästan 100% räcker ett 2 mm sprutskydd. Detta styrker en studie av McElroy (1981) 

som redovisar att volframsprutskydd minskade pekfingerdosen 99%. Även om 

volfram som sprutskyddsmaterial visar sig vara mer effektivt än bly och stoppar 

strålningen nästan helt måste man också ta hänsyn till sprutans vikt. Volfram är 

tyngre material än bly och kan därför försvåra hanteringen av sprutan vid 

uppdragning och injicering av radiofarmaka. Det finns en risk att svårhanterade 

sprutor leder till att hantering och injektioner tar längre tid. Ökar tiden som 

personalen är utsatt för strålkällan så ökar även stråldosen (Bolus, 2008). Tid är en 

viktig parameter som påverkar stråldosen. Lättanvända och smidiga sprutskydd 

skulle kunna minska tiden som arbetsmoment tar och på så vis minska tiden som 

personalen utsetts för strålning. Lätthanterliga sprutor skulle även kunna minska 

risken för att skydden inte används på grund av att det kan försvåra arbetsmomentet. 

Skyddande effekt och användarvänlighet är två parametrar att ta hänsyn till vid val 

av sprutskydd.  
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Blyskärm 

Blyskärmar kan också användas som strålskydd, men det är svårt att dra slutsatser 

om huruvida det är ett effektivt sätt att skydda sig mot strålningen från teknetium-

99m, då endast en studie har hittats. Anmärkningsvärt är dock att skärmens 

blyekvivalens är på 2 mm vilket är mycket i jämförelse med strålskyddsförkläden 

som ofta har en blyekvivalens på 0,25 eller 0,5 mm. Trots detta minskade stråldosen 

endast med 38-58%. Skärmarnas skyddande effekt har i större utsträckning 

studerats vid angiografier. Challa et al. (2009) har studerat dosminskningen vid 

användning av en mobil skärm under angiografier. En skärm på 0,5 mm 

blyekvivalens i kombination med andra strålskydd visade de en dosminskning på 

81% till radiologen. Det är en markant skillnad mellan studiernas utformning och 

resultat. Det skiljer sig i både typ av strålning, utformning av skärmen och 

arbetsuppgifter. Alla dessa parametrar kan ha påverkat studiernas olika resultat och 

effekt på stråldosen till personalen. De olika resultaten belyser att avskärmande 

strålskydd kan vara olika lämpliga beroende på utformning och arbetsförhållanden. 

Att rätt sorts skydd används vid rätt tillfälle kan vara betydande för strålskyddets 

effekt. 

 

Samhälliga aspekter 

Utöver den strålskyddande effekten kan strålskyddens påverkan på arbetsmiljön och 

användarvänligheten vara betydande faktorer vid strålskyddsval. Arbetsmiljölagens 

(SFS 1977:1160) ändamål är att uppnå en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet. Det är viktigt att lämplig och ändamålsenlig utrustning används i 

verksamheten samt att personalen har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper 

om strålskydd. Det är en förutsättning för en fungerande strålsäkerhet och en god 

arbetsmiljö (Frank et al. 2012, 7). Som röntgensjuksköterska i Sverige finns även ett 

ansvar för att både annan personal, vårdtagare och närstående använder adekvat 

strålskydd samt att strålskyddsföreskrifter följs (Örnberg och Andersson 2012, 13). 

Jentzsch at al. (2015) har studerat följsamhet till strålskyddsrutiner på ett trauma 

center och en ortopedisk avdelning. Det visade att endast 54% av personalen följer 

strålskydds rutiner regelbundet. Studien visade också att följsamhet varierade 
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beroende på befattning. Studenter är den grupp som till exempel använder 

thyroideaskydd i högst utsträckning. Att agera när rutiner inte följs och informera 

samt erbjuda rätt strålskydd vid rätt tillfälle är en viktig del i röntgensjuksköterskans 

yrkesbeskrivning. Att erbjuda alla strålskydd oavsett ålder, kön eller etnicitet är en 

självklarhet. Det kan däremot kännas svårare att agera när strålskydd inte används 

av kollegor i vården som anses ha högre status på grund av yrkestitel eller ledande 

position på arbetsplatsen. Det är ändå alltid viktigt att påminna sina kollegor, 

framförallt då vissa yrkesgrupper inte har samma utbildning inom strålning och 

strålskydd. Speciell uppmärksamhet ska ges till gravida då dosen till fostret ska 

begränsas så mycket som möjligt (SSMFS 2008:51).  

 

Strålskyddslagen (SFS 1988:220) säger att den som arbetar med strålning skall 

använda de skyddsanordningar som behövs för att strålskyddet ska fungera 

tillfredsställande. För att kunna följa strålskyddslagen och skydda sig själv och andra 

på bästa vis krävs även kännedom om vilka strålskydd som skyddar effektivast i olika 

situationer. Kunskap om de avskärmande strålskyddens betydelse för att minska 

stråldos är viktig för både de som bedriver verksamheten och röntgensjuksköterskan. 

De som bedriver verksamheten har skyldighet att upprätthålla strålskyddet samt 

förförsäkra sig om att personalen har den kunskap som behövs om strålskydd (SFS 

1988:220). Som röntgensjuksköterska finns ansvar för att adekvat skydd används 

(Örnberg och Andersson 2012, 13). Båda behöver kunskapen när beslut ska tas om 

vilket strålskydd som är lämpligast för personalen på nuklearmedicinsk avdelning.  

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudie valdes som metod för att kunna sammanställa vilken forskning som 

finns om avskärmande strålskydd mot strålning från teknetium-99m. På det sättet 

kartlades kunskapsläget inom det ämnesområdet (Segesten 2012, 100). Resultatet 

från analysen av de nio kvantitativa artiklar om avskärmande strålskydd inom 

nuklearmedicin svarade på studiens syfte. Resultatet är relevant för syftet och ger 

kunskap som kan påverka det praktiska arbetet.  
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Först gjordes en preliminär sökning i ämnesområdet utan avgränsning i årtal. På 

grund av att strålningen från teknetium-99m och materialens egenskaper som 

används till avskärmande strålskydd inte har förändrats med tiden kan även studier 

lång tillbaka i tiden vara intressanta. Även om området var smalt bestämde sig 

författarna för att avgränsa sökningen till 20 år för att inkludera forskning som 

innefattar modernare strålskyddsmetoder. Detta kan ha lett till att artiklar med 

relevant information har missats. Om sökningar skulle göras om skulle ingen 

avgränsning till år användas. Sökningar avgränsades på “English language” vilket 

kan ha lett till att forskning på något annat språk som författarna behärskar har 

exkluderats. Engelska är inte författarnas modersmål, utan svenska och finska, vilket 

kan ha påverkat förståelsen av artiklarna. För att stärka kvaliteten på 

litteraturstudien har alla delar diskuterats gemensamt och möjliga 

missuppfattningar klarats upp.  

 

Före artikelsökningen påbörjades hade sökorden som skulle användas bestämts och 

en plan för sökningen hade gjorts. Enligt Östlundh (2012, 60) krävs det att 

sökningen är väl planerad och att den dokumenteras för att 

informationssökningsprocessen ska kunna redovisas tydligt. Det fanns en tydlig plan 

och artikelsökningen dokumenterades väl, dock höll inte planen. Sökorden nuclear 

medicine och radiation protection var paraplybegrepp som författarna använde i 

sökningen. De samlade både många och relevanta träffar. Efter sökningarna med 

dessa ord hittades inte många nya artiklar utan samma artiklar dök upp igen i de 

kommande sökningarna. I hopp om att hitta fler studier kompletterades sökningarna 

med nya sökord som inte funnits med i planen. Dispensing, radiopharmaceut, 

dosage och technologist användes och fler nya artiklar hittades. Att ha en tydlig plan 

för sökningen är en styrka för studien. Det har hjälp författarna att hålla sig till 

ämnet och utföra en så systematisk sökning som möjligt. Planen för sökningen 

visade sig inte vara tillräckligt genomarbetad och all aktuell forskning i det valda 

området gick inte att hitta med de förutbestämda sökorden. Det innebar att planen 

inte kunde följas helt vilket är en svaghet i studien.  
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Under artikelsökningen hittades flera intressanta abstrakt av artiklar som Umeå 

universitetsbibliotek inte hade tillgång till i fulltext eller som inte gick att få tag i utan 

betalning. På grund av detta kan relevant forskning i området ha missats vilket är en 

svaghet i studien. Dessutom gjorde författarna en manuell sökning i artiklarnas 

litteraturlistor som enligt Östlundh (2012, 59-60) kan göras för att lokalisera 

relevant information som inte finns i databaser. Även om det inte gav några artiklar 

till resultatet visar det att författarna har sökt igenom ämnesområdet ordentligt.  

 

Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån en egen sammansatt granskningsmall baserad 

på två färdiga mallar (Willman, Stolz och Bathsevani, 2011; Friberg, 2012). Om ett 

viktigt granskningskriterium fallit bort eller ett onödigt tagits med kan det ha 

påverkat kvalitetsgranskningen av artiklarna. Granskningskriterium för deltagare 

och bortfall togs inte med i granskningsmallen, men det skulle behövts för studierna 

som innefattade människor. I granskningsmallen bedömde däremot artiklarna 

utifrån om de var etiskt granskande och huruvida etiska resonemang fördes i 

artiklarna, men de visade sig vara irrelevanta för artiklar som inte inkluderade 

människor. Trots det bedömdes kvalitetsgranskningsmallen som lämplig för 

ämnesområdet och mer passande än andra mallar som hittats. Artiklar med låg 

kvalitet exkluderades och nio artiklar med medel eller hög kvalitet togs med. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013, 85) är det viktigt att studier med högst kvalitet tas 

med för att nå högt bevisvärde.  

 

Beslut att ta med studier gjorda med olika metoder kan ha påverkat trovärdigheten 

av litteraturstudien. Det finns en viss osäkerhet vid användning av Monte Carlo 

metoden. Enligt Bochud, Laedermann och Sima (2015) var dock Monte Carlo-

koderna som användes i studierna passande för undersökning av fotoner i medicinsk 

tillämpning. Trovärdigheten av simuleringar höjs då resultatet är väl jämförbart med 

resultaten i andra studier. En svaghet är att ingen av litteraturstudiens författare 

hade erfarenhet av Monte Carlo-simuleringar sedan tidigare. Det medförde en viss 

osäkerhet vid kvalitetsbedömning av dessa artiklar. Kunskap om hur studier ska 

utföras för att nå hög kvalitet saknades vilket har kunnat leda till en felbedömning 

under kvalitetsgranskningen.  
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Studier i resultatdelen var genomförda i Australien, Skottland, England, Korea, 

Grekland och Turkiet. Enligt International Monetary Fund (2016) varierar 

ekonomiska förutsättningar mellan länderna. Kulturella aspekter är också olika 

vilket kan leda till olika krav inom forskning. Litteraturstudiens författare 

uppmärksammade också att det finns skillnader i yrkestitel för personal inom 

nuklearmedicin mellan olika länder vilket kan betyda att arbetsuppgifter är olika. 

Resultaten i alla studier bedömdes dock vara överförbara och strålskyddsmetoder 

som undersöktes kan enligt litteraturstudiens författare användas även i Sverige.  

 

Att analysen av resultaten gjordes systematiskt efter en mall (Friberg 2012, 140-141) 

är en styrka i litteraturstudien. Författarna fokuserade på likheter och skillnader i 

studiernas syfte, metodologiskt tillvägagångssätt samt resultat. Listor och tabeller 

var till stor hjälp när sammanställningen av resultaten gjordes. Flera studier hade 

undersökt de avskärmande strålskyddens effektivitet mot olika isotoper i samma 

studie. Resultatet hade dock presenterats separat så att det gick att urskilja delen 

som handlade om teknetium-99m. Alla dosminskningar omvandlades till procent för 

att olika värden skulle kunna jämföras med varandra. I resultatet presenteras alla 

värden både i de enheterna som beskrivs i artiklarna och dosminskningen i procent, 

vilket gör det lättare att förstå hela resultatet. Det finns dock en risk för felräkning 

vid omvandling till procent.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Under kvalitetsgranskningen av artiklarna uppmärksammades det att inga etiska 

resonemang fördes i någon av artiklarna. Det var framför allt en svaghet för de tre 

studier med mätningar utförda på personal. Forskningsprojektet som involverar 

människor ska enligt Helsingforsdeklarationen godkännas av en forskningsetisk 

kommitté innan studien påbörjas (WMA, 2013). Att ett etiskt godkännande beskrivs 

tydligt i studierna och att deltagarnas villkor förtydligades skulle vara önskvärt. 

Nürnbergkodexen 1947 menar att forskningen ska ha goda konsekvenser för 

samhället och så små risker som möjligt för försökspersonerna. Deltagare ska också 
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när som helst ha rätt att avbryta sitt deltagande (CODEX, 2016a). Att deltagarnas 

villkor inte beskrivs tillräckligt tydligt i någon av artiklarna som innefattade 

människor är en brist. Enligt strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 

2008:35) krävs det i Sverige att forskningsprojekt som bestrålar försökspersoner är 

tillstyrkta av en strålskyddskommitté och etisk kommitté. Det har inte redovisats i 

artiklarna som är inkluderade i litteraturstudiens resultat, vilket kan ses som en 

svaghet. Troligen regleras de studierna av andra regler och har andra förutsättningar 

beroende på var studierna är utförda. Alla studier som involverat människor är dock 

etiskt granskade enligt de publicerade tidskrifternas krav. Studierna är betydelsefulla 

trots bristande etisk diskussion på grund av det smala forskningsområdet och få 

utförda studier.  

  

En övervägande del av studierna i litteraturstudiens resultatdel involverar 

joniserande strålning. Enligt CODEX (2016b) ska Strålskyddslagen och 

Strålskyddsförordningen tas i beaktande när forskningsprojekt bedrivs i området. 

Det innebär ett eget ansvar och en skyldighet att sätta sig in i de lagar som reglerar 

verksamheten. Alla inkluderade studier bortsett från två Monte Carlo-simulerade 

studier innefattade joniserande strålning. Trots det fanns inga diskussioner om 

risker med joniserande strålning eller resonemang om lagar som tagits hänsyn till. 

En förklaring kan vara att flertalet studier inte infattade några människor. Att 

diskussioner saknas är framförallt en svaghet för studierna utförda med mätningar 

på personal.  

 

I Helsingforsdeklarationen av WMA (2013) beskrivs vikten av att eventuella 

intressekonflikter och finansieringskällor tillkännages. Studien av Whitby och 

Martin (2003) finansierades av Health and Safety Executive. Forskningsprojektet 

har även försetts med dosmätarna AEGIS av CIL (Cambridge Isotope Laboratories). 

Det beskrivs tydligt och upplevs inte påverka studien och resultatet. CIL har även 

stöttat en studie av Dhanse et al. (2000) och försett projektet med en prototyp för 

dosmätaren GEMS. Även här beskrivs det tydligt och inget tyder på att det skulle ha 

påverkat studiens kvalitet negativt.  
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Alla artiklar relevanta för syftet som hittades under artikelsökningen har tagits 

vidare för granskning. Inga artiklar som höll medel eller hög kvalitet har valts bort 

vilket är en styrka i litteraturstudien. Författarna har strävat efter att vara neutrala 

och opartiska för att inte påverka urvalet och analysen av resultatet. Att vara två 

författare har varit en styrka genom att olika uppfattningar och åsikter har 

identifierats och diskuterats. Artiklarna har lästs och granskats individuellt för att 

sedan diskuteras. Med den metoden har meningsskiljaktigheter uppdagats. Att vara 

två författare har på så vis stärkt författarnas mål att vara neutralt inställda till 

artiklarnas kvalitet och resultat. Enligt god forskningsetik och riktlinjer som kan 

läsas i Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) har studiernas resultat presenterats 

oberoende av om resultaten visar på bra strålskyddande effekt eller dålig 

strålskyddande effekt.  

 

Konklusion 

Det finns flera typer av strålskydd som personalen kan använda sig av för att skydda 

sig mot strålning från teknetium-99m. Utifrån litteraturstudiens resultat bör 

avskärmande strålskydd användas för att hålla stråldoserna så låga som möjligt. Det 

finns dock även andra faktorer som påverkar stråldosen utöver de avskärmande 

strålskydden. Personalen kan spendera mindre tid i strålningen och stå längre bort 

från strålkällan för att minska stråldosen. Av de avskärmande skydden kan 

skyddsförkläden och sprutskydd minska dosen till personalen betydande. Utöver den 

strålskyddande effekten är skyddens påverkan på arbetsmiljön och 

användarvänligheten viktiga faktorer. Vid val av strålskydd bör både 

stråldosminskning och ergonomi tas hänsyn till. Det kan därför vara berättigat att 

välja ett lättare strålskydd. Personen som bär skyddet ska då vara medveten om att 

det kan resultera i en högre stråldos och att extra hänsyn bör tas till tid och avstånd. 

 

Att effektiva strålskydd används och ger en bra arbetsmiljö är nästa steg och en 

viktig del för att skapa ett fullgott strålskydd. En förutsättning för ett fungerande 

strålskydd är att tillgängliga skydd används. Vidare forskning om personalens 

attityder och följsamhet gentemot strålskyddsanvändandet skulle behövas. Det är 

också viktigt att strålskydd inte orsakar hälsoproblem hos personalen. Studier som 
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undersöker om personalens ryggbesvär kan minskas vid användning av 

lättviktsförkläden skulle därför vara av intresse. Avstånd till strålkällan och tiden 

utsatt för strålning har stor betydelse i stråldosen. Att studera huruvida dessa 

strålskyddsåtgärder kan påverka patientkontakten inom nuklearmedicin skulle 

kunna ge viktig information för personalen.  
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           Bilaga 1. 

Tabell 1. Artikelsökning i databaser och urval 

         

Datum Databas Sökord Avgränsning

ar 

Antal 

träffa

r 

Urva

l 1 

Urva

l 2 

Urva

l 3 

2016-

02-25 

Web of 

Science 

Nuclear medicine 

Radiation 

protection Lead 

år 1996-

2016 

English 

45 10 4 3 

2016-

02-25 

PubMed ”nuclear 

medicine” [mh] 

”radiation 

protection” [mh] 

NOT PET 

år 1996-

2016 

English 

159 24 3 2 

2016-

02-25 

Web of 

Science 

Nuclear medicine 

AND Syringe 

shield 

år 1996-

2016 

English 

16 5 2 1 

2016-

02-25 

PubMed Dispensing 

Radiopharmaceu

ticals Radiation 

dosage 

år 1996-

2016 

English 

14 1 1 1 

2016-

02-25 

PubMed Protective 

Clothing AND 

Lead AND 

Nuclear medicine 

år 1996-

2016 

English 

6 2 1 1 

2016-

02-25 

PubMed Nuclear medicine 

Radiation dosage 

Technologist 

år 1996-

2016 

English 

30 1 1 1 

Totalt 9 

  

  



 

           Bilaga 2. 

Granskningsmall (inspirerad av Willman, Stolz och Bathsevani, 2011; Friberg, 2012) 

 

Studiens namn: 

Författare:  

Syfte: 

 

 Ja  
1 poäng 

Nej  
0 poäng 

Är artikeln etiskt granskad?   

Finns det ett tydligt problem formulerat?   

Är teoretiska utgångspunkten beskriven?   

Är syftet klart formulerat?   

Är metoden välbeskriven?   

Är dataanalysmetoder adekvata?   

Förs det några etiska resonemang?   

Diskuteras metoden?   

Diskuteras resultatet?   

Är instrumenten valida?   

Är instrumenten reliabla?   

Är resultatet generaliserbart?   

Sammanlagda poäng  

 

Resultat: 

 

 

Bedömning av kvalitet: 

Hög (8-12)   Medel (5-7)   Låg (0-4)



 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i resultatdelen           Bilaga 3 
Författare, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Etiskt 
granskad 

Kvalitet 

Bayram, T., 
Yilmaz, A. H., 

Demir, M. och 
Sonmez, B. 
2011. 
Turkiet. 

 

Radiation Dose to 
Technologists per 

Nuclear Medicine 
Examination and 

Estimation 
of Annual Dose   

 

Avgöra den yttre 
stråldosen för 

teknologer under 
nuklearmedicin, ska 

undersökningar 
med och utan 

blyskydd. Att 
undersöka den 

årliga yttre 
stråldosen för 

turkiska teknologer 

En Geiger-Müller 
detektor användes för 

att mäta dosfrekvens till 
teknologer på olika 

avstånd från patienten 
med och utan en 2 mm 

blyskärm. Mätningarna 
utfördes vid flera olika 

nuklearmedicinska 
undersökningar där 

radiofarmaka 
innehållande teknetium-

99m användes. 
Medelvärde av stråldos 

beräknades. 

71 
patienter. 
2 + 2 
teknologer 

99mTc-MDP skelettscintigrafi dos 
utan skydd 0,57 +-0,15 och 0,24 

+-0,08 med skydd, 99mTc-
perteknetat thyroideascintigrafi 

dos utan skydd 0,26 +-0,06 och 
0,15 +-0,02, med skydd, 99mTc-

DMSA njurscintigrafi dos utan 
skydd 0,21 +-0,07 och 0,13 +-

0,05 med skydd, 99mTc-MIBI 
myocardial perfusion scan dos 

utan skydd 1,01 +-0,46 och 0,43 
+-0,17 med skydd. 

Ja. 
Enligt krav 

från 
tidskriften. 

Hög 

Cho, Y-I., Kim, C-

S. och Kim, J-H. 
2015. 
Korea. 

 

Evaluation of syringe 

shield effectiveness 
in handling 

radiopharmaceuticals 

Utvärdera 

effektiviteten av 
strålskydd på 

radiofarmakasprutor 
och dos 

ekvivalensen genom 
att utföra en 

simulering på 
radionuklider 

använda i 

nuklearmedicinsk 
diagnostik. 

En Monte Carlo 

simulering utfördes för 
att utvärdera stråldoser 

från teknetium-99m. 
Dosutvärdering gjordes 

på 0.07mm djup, 3 mm 
djup och 10 mm djup. 

Djupen representerar 
doser för huden, linsen 

och inne i kroppen. 

Avståndet där personal 
kan komma i kontakt 

med strålning från 

strålningskällan var satt 

från 0 till 30 cm. Värden 
mättes utan skydd samt 

med 1 mm och 2 mm 
volframsprutskydd. 

- I avstånd på 10 cm från 

strålkällan var dosen utan skydd 
inne i kroppen (10 mm) 8,688 

µSv/h, linsdosen (3 mm) 9,543 
µSv/h och skindosen (0,07 mm) 

10,06 µSv/h. Med 1 mm volfram 
var värden 0,191, 0,196 och 

0,200 µSv/h. Med 2 mm volfram 
var värden 0,005, 0,006 och 

0,006 µSv/h. 

 
Med kortare avstånd var 

stråldoserna högre och med 

längre avstånd var stråldoserna 

lägre. Sprutskydd gav 
proportionellt liknande skydd 

som i 10 cm avstånd.  

 

- Hög 

 

  



 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i resultatdelen           Bilaga 3 
Författare, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Etiskt 
granskad 

Kvalitet 

Dep, P., Jamison, 
R., Mong L. och 

Paul U. 
2015.  
Australia. 
 

An evaluation of the 
shielding 

effectiveness of lead 
aprons used in clinics 

for protection against 
ionising radiation 

from novel 
radioisotopes. 
 

Utvärdera effekten 
av individuella 

strålskyddskläder 
använda på 

sjukhus och andra 
avdelningar för 

diagnostik. 
Studien granskar 

om skyddskläder 
ger tillräcklig 

skydd för 
personalen. Den 

undersöker också 
vilka effekter olika 

stråltyper kan ha. 

Dosfrekvens mättes 
(med Cypher 5000) från 

fantom som var fylld 
med vatten och 1702 

MBq teknetium-99m. 
Mätningar gjordes på 

avstånd av 1, 2, 3 och 4 
meter utan och med 

avskärmning. Förkläden 
som användes för 

avskärmning hade 0,25, 
0,5, 0,75, 1 och 1,25 

mm blyekvivalens. 

- Dosfrekvensen minskade när 
tjockleken av avskärmningen och 

avståndet ökade.  
Vid 1 m avstånd var 

dosminskningen 25% vid 
användning av 0,5 mm förkläde i 

jämförelse med 0,25 mm 
förkläde. Dosminskningen blev 

lägre med ökat avstånd. 

Ja. 
Enligt krav 

från 
tidskriften 

Medel 

Dhanse, S., 

Martin, C. J., 
Hilditch, T. E. och 

Elliott, A. T. 
2000. 
England. 

 

A study of doses to 

the hands during 
dispensing of 

radiopharmaceuticals. 

 

Mäta fingerdoser 

till teknisk 
personal som 

doserar 
radiofarmaka hos 

en stor radionuklid 
distributör. 

 

Stråldoser till fingrar och 

fingerbas hos personalen 
som arbetar med 

dosering av teknetium-
99m följdes i 5 år.  

Register studerades för 
att undersöka 

dosminskningen vid 
införandet av sprutskydd 

i blyglas.  
 
För att studera effekten 
av sprutskydd 

utvecklades en 
handfantom och GEMS 

(gamma extremity 
monitoring system) 

användes för att mäta 
dosen till fingrar vid 

uppdragning av 
radiofarmaka. 

 

6 tekniker.  

1 bortfall, 
(ersattes 

med en ny 
tekniker) 

5 teknikers årliga fingerspetsdos 

minskade från 151±22 mSv till 
83±11 mSv. Fingerbasdosen 

minskade från 77±34 mSv till 
61±14 mSv.  
 
GEMS: Vid användning av 0,2 ml 

spruta minskade dosen till 
pekfinger från 1,5 mGy/h till 0,1 

mGy/h. Doser till långfinger och 
ringfinger minskade också men 

inte lika mycket (från 0,9 mGy/h 
till 0,4 mGy/h och från 0,4 

mGy/h till 0,1 mGy/h).  

 

Ja. 
Enligt krav 
från 

tidskriften. 

Medel 
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Kvalitet 

Fog, S. och 
Collins, P. 
2008. 
Australia. 
 

Monte Carlo 
simulation of the 

dose to nuclear 
medicine staff 

wearing protective 
garments 
 

Undersöka 
effektiviteten av 

blyskydd i tjocklek 
från 0 till 0,6 mm 

som strålskydd för 
fotonenergier 140 

och 511 keV med 
hjälp av Monte 

Carlo kod 
EGSnrcMP. 
Dosökning vid 
utgång i 

blyskyddet 
undersöks också. 

Monte Carlo-kod 
EGSnrcMP användes 

för att undersöka 
effektiviteten av 

blytjocklekarna 0 till 
0,6 mm utsatta för 

fotonenergierna 140 
och 511 keV. Vid 

simuleringskörningarn
a användes en 

simulerande 
uppställning av en 

punktkälla som avges 
fotoner isotropiskt. En 

vattenfantom 
användes för att 

simulera en vuxen 
torso. Fantomen var 

klädd med bly av 
tjocklek 0 till 0,6 mm. 

Strålkällan stod 50 cm 
från vattenfantomen 

för att representera ett 
typiskt avstånd mellan 

en strålkälla och 
personal. 
 

- Stråldosen minskade då blyets 
tjocklek ökade. Dosminskningen 

var mellan 39 och 73% på djupen 
0,10 - 0,20 cm och 4,5 - 5 cm 

beroende av blyets tjocklek.  
 

Stråldoserna i 0,10 – 0,20 cm 
djup var 1,02±0,03 vid 0,0 mm 

bly, 0,596±0,023 vid 0,2 mm bly 
och 0,277±0,016 vid 0,5 mm bly.  

 
Stråldoserna i 4,5 - 5 cm djup var 

0,809 ± 0,014 pGy dos vid 0,0 
mm bly, 0,491 ± 0,010 pGy dos 

vid 0,2 mm bly, 0,241 ± 0,007 
pGy dos vid 0,5 mm bly 

Ja. 
Enligt krav 

från 
tidskriften. 

Hög 

Lyra, M., 

Charalambatou, 

P., Sotiropoulus, 
M. och 

Diamantopoulus, 
S. 
2011. 
Grekland. 

 

Radiation protection 

of staff in 111In 

radionuclide therapy 
- is the lead apron 

shielding effective? 

 

Studera 

blyförklädens 

effektivitet som 
strålskydd för 

personalen. 

En cylindrisk 

spridningsfantom 

användes som en 
strålkälla. 9.5 cm från 

strålkällan placerade 
en människofantom 

med TLD på olika djup. 
Dosfrekvens med och 

utan förkläde mättes. 
Beräkningar av 

dosfrekvens gjordes 
också med Monte Carlo 

simulering. 
 

- Signifikant minskning (67%) 

observerades i ytdosen vid 

användning av blyförkläde.  
50% minskning i den absorberade 

medeldosen nåddes vid 
användning av förkläde. 

Ja. Enligt 

krav från 

tidskriften. 

Medel 
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Författare, 
År, Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Etiskt 
granskad 

Kvalitet 

Warren-Forward, 
H., Cardew, P., 

Smith, B., Clack, 
L., McWhirter, K. 

Johnson, S. och 
Wessel, K. 
2007. 
Australia. 
 

A comparison of 
dose savings of lead 

and lightweight 
aprons for shielding 

of 99m-Technetium 
radiation. 
 

Värdera och 
jämföra 

effektiviteten av 
bly- och 

lättviktsförkläde till 
personal som 

avskärmning mot 
strålning från 

teknetium-99m i 
förhållanden 

upplevda på 
nuklearmedicinska 

avdelningen. 

En människoliknande 
fantom användes. På 

den fästes en 0,5 mm 
blyförkläde och 

lättviktsförkläde. Som 
strålkälla användes 

en vattenfantom med 
teknetium-99m. 

Stråldosvärden 
mättes med TLD på 

olika djup i den 
människoliknande 

fantomen. 

- 0,5 mm blyförkläde resulterade 
i en 76% dosreduktion vid både 

ingångsytan och vid 9 cm djup. 
 

En dosminskning på 59% vid 
ingångsytan och 57% 9cm in 

uppnåddes för lättviktsförkläde 
på 0,5 mm blyekvivalens.  

Dosminskningarna är i 
förhållande till inget blyförkläde. 

Ja. Enligt 
krav från 

tidskriften. 

Hög 

Whitby, M. och 

Martin C. J. 
2003. 
Scotland. 

 

Investigation using 

an advanced 
extremity gamma 

instrumentation 
system of options for 

shielding the hand 
during the 

preparation and 
injection of 

radiopharmaceuticals 

 

Redovisa 

fingerdoser hos en 
stor distributör av 

radionuklider samt 
på 

nuklearmedicinska 
avdelningen i västra 

Skottland, genom 
att integrera urval 

av skyddsåtgärder 
och överväga olika 

skydd alternativ. 

 

Personalen bär AEGIS 

(advanced extremity 
gamma 

instrumentation 
system) nära 

fingertoppen. 
Dosmätningarna 

spelades in med den 
elektroniska 

dosimetern under 
olika förfaranden 

med teknetium-99m.  
Värden mättes utan 

och med 
blyglassprutskydd. 

Personal som 

arbetade på 
distribution av 

radiofarmaka och 
på 

nuklearmedicinska 
avdelningen. 

Under dosering av 

patientflaskor var dosen till 
fingertoppen 2,1±1,7 mGy utan 

skydd och 0,3±0,2 mGy med 
skydd. 
 
Under dosering av flaskor där 
teknetium kopplades till 

bärarsubstansen var dosen 
1,9±0,9 mGy utan och 0,2±0,1 

mGy med skydd. 

Ja. 
Enligt krav 
från 

tidskriften. 

Medel 

Young, A. 
2012. 
Australia. 

 

Dose rates in nuclear 

medicine and the 
effectiveness of lead 

aprons: updating the 
department’s 

knowledge on old 
and new procedures. 

 

Syftet är att 

undersöka 
stråldosen från 

patienterna och 
förmågan att 

förutsäga dosen på 
olika avstånd samt 

effektiviteten av 
blyförkläden på den 

nuklearmedicinska 
avdelningen. 

På en 

människoliknande 
fantom med 

blyförkläde fästes en 
dosimeter för att 

bedöma effektiviteten 
av blyförklädena på 

avdelningen.  
Förklädena som 

användes var 
RayShield lättvikts 

förkläden med 0,5 

mm blyekvivalens. 

- Resultatet visade på en 64.5% 

dosminskning. 0,76 mSv 
uppmättes på utsidan av 

förkläde och 0,27 mSv på 
insidan av förkläde. 

 

Ja. 
Enligt krav 
från 

tidskriften.   

Hög 

 


