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Abstrakt 

 

Titel: Handlingsberedskap vid en kontrastmedelsreaktion på röntgenavdelningen - 

kan personalen bli bättre förberedd? 

Bakgrund: Akuta reaktioner, anafylaktisk chock, på kontrastmedel uppkommer 

sällan men är mycket allvarliga och potentiellt livshotande. Studier har visat att 

kunskap och självkänsla hos personal på röntgenavdelningen inte är optimal när det 

gäller handlingsberedskap inför en allvarlig kontrastmedelsreaktion. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva olika utbildningmetoder som 

syftar till att personal på röntgenavdelningen blir bättre förberedd inför hantering av 

en kontrastmedelsreaktion. 

Metod: Artikelsökningarna genomfördes i CINAHL, PubMed och Web of Science. De 

tio kvantitativa studier som inkluderades genomgick en kvalitetsgranskning och 

analyserades för att ligga som grund till resultatet av denna litteraturstudie. 

Resultat: De olika utbildningsmetoderna vi beskriver är hi-fi simulering, föreläsning, 

databaserad undervisning och kombinationer av dessa. Resultat presenteras utifrån 

de effekter utbildningen fått, som förbättrad kunskap, självkänsla och praktisk 

utförande. Hur långt uppföljning av utbildning sträckt sig, samt hur väl den tagits 

emot av deltagarna beskrivs i en egen kategori. 

Konklusion: De finns flera olika utbildningsmetoder att välja mellan för personal på 

röntgenavdelningen, som alla resulterar i en förbättrad kunskap och ökad 

handlingsberedskap inför en kontrastmedelsreaktion. 

 

Nyckelord: kontrastmedel, datortomograf, reaktion, anafylaxi, utbildning. 



 
 

Abstrakt 

 
Title: Management of a contrast reaction in the radiology department- can the staff 

be better prepared? 

Background: Reactions of contrast media are uncommon but life-threatening 

anaphylaxis can occur. Recent surveys of radiology personnel have shown that there 

is a deficiency in knowledge and confidence for the management of contrast 

reactions. 

Aim: The objective of this literature study was to describe different educational 

methods that can be used to make radiology personnel better prepared in to manage 

a contrast reaction. 

Method: The search was conducted in the databases CINAHL, PubMed and Web of 

Science. Ten studies with quantitative approach were examined and analysed to form 

the basis of the results of this literature study. 

Results: The different educational methods that is being described is hi-fi simulation, 

lectures, computerbased edcation and combinations. The results are being presented 

by the effects of the education, like improved knowledge, confidence and tested 

performance. If the study has a long-term follow up, and how well it has been 

received by the participants is described in a separate category. 

Conclusion: Many different educational methods can be used to educate radiology 

staff, all of them results in improved knowledge and preparedness for a contrast 

reaction. 

 

Keywords: contrast media, computed tomography, reaction, anaphylaxis, education. 
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Bakgrund 

 

Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte av en slump röntgenstrålningen år 1895, skelett 

och lungor var det första som undersöktes men detta utvecklades till att under första 

delen av 1900-talet kunna utföra mag- och tarmkanalsundersökningar. 

Röntgenbilder skapas genom att röntgenstrålar frisläpps från ett röntgenrör, passerar 

en kropp och träffar sedan en detektor. Kontrasten i bilderna beror på skillnader i 

attenuering av röntgenstrålarna som passerar kroppen (Aspelin & Pettersson 2008, 

13, 36-37). Den klassiska röntgenundersökningen digitaliserades under 1990-talet 

och man började lagra, utvärdera och kommunicera information från 

röntgenundersökningarna elektroniskt. Funktion och morfologi kan nu bedömas 

ända ner på molekylär nivå och tekniken har successivt förvandlats till bild- och 

funktionsmedicin (Aspelin & Pettersson 2008, 13). Den första patenten som 

beskriver principerna bakom dagens datortomograf (DT) söktes redan år 1940 och 

under åren därefter gjordes mer forskning och upptäckter. På 1960-talet byggdes den 

första DT-maskinen (Hsieh 2009, 7-9). Med stor detaljrikedom kan man nu avbilda 

patientens anatomi genom axiella avsökningar där röntgenröret och detektorer 

roterar 360° runt patienten. En bild räknas fram genom de attenueringsprofiler som 

samlas in för varje rotation och man kan fritt välja från vilket snitt man vill se 

informationen (Aspelin & Pettersson 2008, 71-74).  

 

Kontrastmedel kan användas inom olika röntgenmodaliteter för att förstärka 

skillnader mellan kroppens olika vävnader och är en grundpelare i utredning av 

många sjukdomar (Ahlkvist & Nyman 2015). Det vanligaste kontrastmedlet för DT är 

baserat på jod och vid radiologisk utredning av bland annat arteriella kärlsjukdomar, 

venös tromboembolism och tumörer är jodkontrastmedel ovärderliga (Sterner et al. 

2009). Man vill att kontrastmedlet ska ha egenskaper för att ge effekt genom att 

attenuera strålning och påverka bilderna för bättre diagnostik, samtidigt vill man 

undvika effekter på levande vävnad och ha lägsta möjliga risk för biverkningar. 

Effekter, förutom de kontrastgivande, vare sig de ger kliniska symptom eller ej 

beaktas som icke önskade biverkningar. Överkänslighetsreaktioner kan förekomma 

både akut (inom 2 timmar) och i senare skeden och kan vara milda, måttliga eller 

kraftiga (Aspelin & Pettersson 2008, 135-141). Milda reaktioner är de vanligaste, 
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dessa är ej behandlingskrävande och kan ge symptom som huvudvärk, 

värmekänsla,illamående, metallsmak och oro (Costa 2004). Av de sena 

överkänslighetsreaktionerna är lindriga hudreaktioner vanligast, med eller utan 

feber, som vanligtvis försvinner inom en vecka och behöver ingen behandling.  

 

Allvarliga reaktioner på kontrastmedel är mycket ovanliga och uppträder vanligtvis 

inom 20 minuter. Den allvarliga överkänslighetsreaktionen kallas för anafylaxi och 

kan förekomma i olika grader men inkluderar alltid symptom från cirkulation, 

luftvägar och/eller kraftig allmänpåverkan och är allvarlig och potentiellt livshotande. 

Den lättare graden av anafylaxi kallas även för akut allergisk reaktion och kan ge 

symptom som klåda i hud och mun, generell urtikaria, angioödem, svullnadskänsla i 

mun och svalg, illamående, buksmärta och kräkning (Svensk Förening för Bild- och 

Funktionsmedicin [SFBFM] 2015). Nästa grad, anafylaktisk reaktion, kan utöver de 

första symptomen även ge takykardi, blodtrycksfall, blekhet och svettningar (Aspelin 

& Pettersson 2008, 142). Vid den svåraste graden, anafylaxisk chock, uppstår en mer 

dramatisk reaktion där symptom som medvetandesänkning, medvetslöshet, 

chocktillstånd, hypotoni, arytmi, hjärtstillestånd och andningsstillestånd kan uppstå. 

Det viktigaste läkemedlet vid anafylaxi är Adrenalin, som bör ges tidigt och 

intramuskulärt i låret (SFBFM 2015). En studie som kartlagt förekomsten av akuta 

reaktioner på kontrastmedel mellan åren 1999-2005, visar att det rapporterades 

incidenter om allergi-liknande reaktioner på kontrastmedel i 0.6% av de 84 928 

intravenösa injektionerna som utfördes. Av dessa rapporter var endast 2% (11 

stycken) allvarliga (Wang et al. 2008). 

 

Det finns ett stigande behov av bilddiagnostik och i Sverige hade försäljningen av 

jodkontrastmedel nästan fördubblats under åren 1999-2009. Den mängd 

kontrastmedel som såldes år 2007 i Sverige, motsvarar cirka 300 000 DT-

undersökningar (Sterner et al. 2009) och år 2013 utfördes cirka 800 000 

undersökningar med jodkontrastmedel i Sverige (Ahlkvist & Nyman 2015). 

Jodkontrastmedel filtreras ut ur kroppen genom njurarna och det finns en risk för 

inducering av njurskador, till de patienter med nedsatt njurfunktion bör dosen 

kontrastmedel understiga GFR (glomerular filtration rate)-värdet med stor marginal, 

annars finns risk för kontrastmedelsinducerad nefropati (KMN) som är en allvarlig 

akut njursvikt. GFR kan skattas enkelt genom dataprogram och baseras på kreatinin, 
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ålder, vikt, längd och kön (Sterner et al. 2009). De riskfaktorer som kan kontrolleras 

inför en kontrastmedelsinjektion är om patienten har astma, överkänslighet mot 

andra läkemedel eller tidigare fått en anafylaxisk reaktioner på kontrastmedel. Är 

detta fallet bör premedicinering övervägas (Aspelin & Pettersson 2008, 141). 

 

I röntgensjuksköterskan yrkesetiska kod (Örnberg & Eklund 2008) står det att 

röntgensjuksköterskan ansvarar för att utifrån erfarenhet och evidens, utveckla sitt 

kunskapsområde och även att arbeta med hög patientsäkerhet. Socialstyrelsens 

författningssamling 2009:16 ställer krav på man ska ta reda på om patienten har haft 

överkänslighetssymptom innan injektion av kontrastmedel administreras. Det ställs 

även krav på utrustning och personal på avdelningar där behandlingar utförs med 

risk för överkänslighetsreaktioner. Verksamhetschefen ansvarar över att det finns 

personal med kompetens för behandling på plats och att det finns en akutbricka eller 

akutväska att tillhandhålla. Vid behandling av patienter med ökad risk för 

överkänslighetsreaktioner ansvarar verksamhetschefen även för att syrgas och 

utrustning för att ge konstgjord andning, samt att en läkare för ordination av 

läkemedel finns tillgänglig (SOSFS 1999:26).  

 

Det är alltid en läkare som ordinerar kontrastmedel, detta enligt SOSFS 2000:1. 

Röntgensjuksköterkan skattar GFR och går igenom checklista för riskfaktorer med 

patienten innan undersökningen startar. Röntgensjuksköterskan ska ge en god och 

säker omvårdnad till patienten, i samband med en DT-undersökning med 

kontrastmedel betyder detta bland annat att kontrollera att det finns en fungerande 

infart och att administrera kontrastmedlet. Röntgensjuksköterskan måste vara 

medveten om de reaktioner som kan uppstå, vilka symptom dessa kan visa och måste 

även ha uppsyn över patienten under och direkt efter undersökningen. Vid en mild 

reaktion på kontrastmedlet ska röntgensjuksköterskan göra det så bekvämt som 

möjligt för patienten och tillkalla en läkare som kan ordinera histamin.  

 

En anafylaktisk reaktion eller chock kräver dock mer omhändertagande (Costa 

2004). I det nationella rekommendationerna för överkänslighetsreaktioner av 

kontrastmedel står det att det vid en allvarlig reaktion ska ges Adrenalin intravenöst 

av en läkare som har erfarenhet av detta eller ges intramuskulärt med en 

injektionspenna av en röntgensjuksköterska, detta kan upprepas var 3:e till 5:e minut 
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tills en läkare anländer. Anestesipersonal ska larmas och syrgas ges till patienten, vid 

hjärtstopp påbörjas hjärt-lungräddning och defibrillator kopplas på. Dokumentation 

sker och patienten observeras minst 4-12 timmar efter reaktionen. En regelbunden 

översyn av de lokala rutinerna bör ske, och träning av behandling på docka 

rekommenderas (SFBFM 2015). 

 

Eftersom det är ovanligt med allvarliga reaktioner på kontrastmedel (Wang et al. 

2008) är det sällan personalen på röntgenavdelningen behandlar en sådan. I en 

studie som involverade 311 st radiologer, visar resultat på att endast 41% av 

radiologerna angav rätt dos och administrering av läkemedel som bör ges vid en 

kontrastmedelsreaktion och 89% visste inte vad akutlådan innehöll (Lightfoot et al. 

2009). Även mindre än hälften av radiologerna i Bartlett & Bynevelt´s (2003) studie 

angav rätt dos och administrering av läkemedel, i denna studie var den största 

överdosen 200 gånger den rekommenderade dosen. Kunskapsbrister redovisas även i 

Rachapalli et al.´s (2009) studie, där medverkade olika personalgrupper på en 

röntgenavdelning och 57% av dessa svarade att de kunde identifiera och hantera en 

anafylaktisk reaktion men endast 11% av personalen var medvetna om var akutlådan 

fanns att hämta. Ytterligare en studie, genomförd av Tapping & Culverwell (2009), 

där deltagarna fick höga poäng på frågor angående förmåga och självsäkerhet 

gällande kontrastmedelsreaktioner, detta trots att mer än hälften av radiologerna inte 

medverkat i en livsuppehållande kurs på fem år och för ett fåtal deltagare hade det 

gått så långt som över tio år. Brist på kontinuerlig träning och repitionskurser visar 

sig även i Pitman et al.´s (2008) resultat, där 35 radiologerna medgav att de inte haft 

sådan träning på över tre år.  

Syfte 

Att beskriva olika utbildningsmetoder som syftar till att personal på 

röntgenavdelningen blir bättre förberedd inför hantering av en 

kontrastmedelsreaktion. 
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Definitioner  

Hi-fi: I denna litteraturstudie kommer vi använda en förkortning av det engelska 

ordet high-fidelity, hi-fi. Detta begrepp förekommer i samband med simulation och 

syftar på en hög trovärdighet. 

SimMan: Simulationsdocka, SimMan, är ett verktyg som används inom 

simulationsträning för att få situationen att efterliknar verkligheten i en kontrollerad 

miljö. Dockan har puls, andning- och hjärtljud, en tunga som kan svälla och 

intravenös och intramuskulär åtkomst. 

 

Metod 

För att besvara det valda syftet används litteraturstudie som design för studien.  

 

Sökmetoder 

 

Genom en inledande litteratursökning bildades en överblick i hur forskningsläget såg 

ut kring problemområdet. För att skapa struktur och ta vara på erfarenheter, 

dokumenterades sökningarna allt eftersom (Se tabell 1, bilaga 1), enligt Friberg 

(2006, 47) är det en viktig del av processen. Genom att vi experimenterade med 

sökord, -funktioner och –tekniker, har sökningarna utvecklats. Sökningar 

begränsades inte till kvantitativa eller kvalitativa studier.  

 

Efter avgränsningen av problemområdet formulerades ett antal sökord som utgjorde 

en grund för litteratursökningen. Dessa var education, radiography, radiology, 

radiographer, reaction, contrast media, contrast medium, contrast agent. Ord och 

definitioner slogs upp i databasernas ämnesordlista, thesaurus, för att kontrollera att 

korrekt sökord användes. Exempel på begrepp som utvecklades genom detta var 

contrast media, genom CINAHL Headings och “Radiology/education” och “contrast 

media/AE/DE/PO” genom MeSH-termer. 

 

Via artiklarnas nyckelord har sökord som management, safety, training, acute, staff, 

acute contrast management, patient safety, curriculum och adverse effect tillkommit. 

Trunkeringar har använts för att täcka olika varianter av begrepp, som via learn*, 
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teach*, radio*. Databaserna PubMed, CINAHL och Web of Science med cas-inlogg 

har använts. En bibliotikarie har bokats vid två tillfällen under sökprocessen för att 

hjälpa till med databasernas struktur och indixeringssätt. Att artikeln varit publicerad 

på engelska var en begränsning som användes av praktiska skäl då det är ett språk vi 

behärskar. Friberg (2006, 55-56) skriver att engelskan är vetenskapens officiella 

språk och det är i den engelskspråkiga litteraturen vi hittar mest av det intressanta. 

 

Urval 

 

Med hjälp av enbart titlar kan man få en uppfattning om vilka artiklar som kan vara 

intressanta och vilka som direkt kan sorteras bort (Friberg 2006, 65). Det var via 

titlar på artiklar från våra sökningar som vissa placerades till Urval 1. Därefter lästes 

abstrakten, för att oberoende av varandra, behålla de artiklar som fortfarande var 

intressanta för vårat syfte, till Urval 2. I det tredje och sista urvalet, Urval 3, 

inkluderades artiklar efter att vi läst hela studien och fortfarande ansåg att den var 

relevant. Oberoende av varandra har vi inkluderat de studier som uppfyllde våra 

inkluderingskrav. Då våra åsikter inte överensstämt har vi diskuterat och gemensamt 

beslutat huruvida artikeln skulle inkluderas eller ej. Inkluderingkriterierna för att 

artikeln gått vidare till urval har varit att någon form av utbildning kring 

kontrastmedelsreaktioner skett. Vi har valt att inkludera alla personalgrupper på 

röntgenavdelningen som har en roll i omvårdanden kring kontrastmedelsreaktioner 

eftersom de olika yrkesrollerna är beroende av varandra. Enbart kvantitativa studier 

hittades som var relevanta till syftet. 

 

Under granskning av studier inkluderades studier med medel till hög kvalitet då 

dessa uppfyllde kraven för litteraturstudien. Granskning av kvantitativ forskning bör 

omfatta studiens frågeställningar och syfte, studieupplägg, mätinstrument, urval, 

analys och tolkning (Forsberg & Wengström 2013, 86). Med detta i åtanke och med 

inspiration från Willman, Stoltz & Bahtsevanis granskningsmall för kvantitativ metod 

(Bilaga G 2011, 173), modifierades detta till ett eget granskningsprotokoll till den 

systematiska granskningen (Se bilaga 2). Oberoende av varandra har en subjektiv 

bedömning skett och kvalitet angivits med hjälp av en skala för att rangordna 

artiklarnas kvalitet. I en översiktstabell (Se tabell 2, bilaga 3) är de granskade 

artiklarna listade med deras metod, urval, syfte och resultat samt den vetenskapliga 
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kvalitet vi angett. Totalt tio studier kvarstod efter granskningen och det är dessa som 

använts i litteraturstudiens resultat.  

 

Analys 

 

Analysen av de tio artiklar vi inkluderade genomfördes med inspiration av Friberg 

(2006, 121-122). Materialet lästes som helhet ett flertal gånger för att få en överblick 

för vad de handlade om. Detta gjordes enskilt och diskussion förekom vid eventuella 

oklarheter. Utifrån litteraturstudiens syfte bearbetades litteraturen där vi fokuserade 

på att söka skillnader och likheter mellan de olika studiernas resultatinnehåll, men 

även deras tillvägagångssätt. Utifrån detta skapades huvudkategorier och 

underkategorier för att sortera våra fynd. Vårat resultat är presenterat i text, tabeller 

och figurer. För att kunna sammanställa alla resultaten i tabell har vissa resultat 

räknats om till procentuella förändringar. Vissa studiers resultat är avlästa ur 

tabeller, vilka studier det handlar om redovisas i resultatet. 

 

Forskningsetik 

 

Etiska överväganden bör göras innan man påbörjar en systematisk litteraturstudie. 

Det innebär att litteraturstudien är grundlig i sin översättning och tolkning av de 

ingående studierna. Vidare ska alla resultat från de ingående artiklarna presenteras, 

även resultat som inte stödjer forskningshypotesen. Resultaten ska presenteras 

neutralt (Forsberg & Wengström 2013, 69-70). Vid analysen av artiklarna har vi 

därför noga diskuterat avsnitt som varit svårtolkade och redovisar i litteraturstudien 

de fall där vi inte kommit fram till en säker tolkning genom att beskriva hur 

tolkningen har gjorts. I vår litteraturstudie har alla artiklar som ingått redovisats och 

vi har presenterat alla relevanta resultat som studierna visar, eftersom att bara 

redovisa resultat som stödjer den egna åsikten är oetiskt (Forsberg & Wengström 

2013, 70). 

 

Studier har granskats ur etiska perspektiv. Enligt Helsingforsdeklarationen (Sveriges 

läkarförbund 2013) måste medicinsk forskning ställas inför en forskningsetisk 

kommitté och godkännas. Deltagandet i studien bör vara frivilligt och ett informerat 

samtycke ska ges. Med detta i åtanke har vi under urvalet av våra artiklar på bästa 
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möjliga sätt kontrollerat om dessa följt riktlinjerna för god medicinsk forskning. 

Under urvalet har vi enbart inkluderat studier som fått tillstånd från en etisk 

kommitté, genomgått noggranna etiska överväganden eller publicerats i tidsskrifter 

med hårda krav på etik, vi har även noterat om deltagarna givit samtycke och fått 

information om studien. 

 

Resultat 

Resultatet inleds med en kort beskrivning av utbildningsmetoderna som används.  

Sedan presenteras huvudkategorier innehållande effekterna som utbildningarna 

resulterat i, samt uppföljning av utbildningsinsatser. I dessa finns underkategorier 

som visar de olika effekterna, hållbarhet och utvärdering av kurserna. I den första 

huvudkategorin är resultaten även uppdelade efter vilken utbildningsmetod som 

använts för att tydligare beskriva vilka effekter som getts av vilka metoder (Se tabell 

3). 

 

Tabell 3. Kategorier. 

 

 

Kort beskrivning av utbildningsmetoderna 

 

De tio studier som ingår i resultatet använder sig av olika metoder för att utbilda 

deltagarna till att bli bättre förberedd på en kontrastmedelsreaktion. Tre studier 

använder hi-fi simulering som utbildningsmetod (Pfeifer et al. 2016; Niell et al. 2015; 

Tofil et al. 2010), två studier jämför hi-fi simulering med föreläsningar (Picard et al. 

2015; Wang et al. 2011), en studie jämför hi-fi simulering med databaserad 

simulering (Wang et al. 2013) och fyra studier använder övriga utbildningsmetoder.  

 

•Kunskap

•Självkänsla

•Praktiskt utförande

Effekter på faktorer som 
har betydelse för 

handlingsberedskap

•Långsiktigt resultat

•Deltagarnas synpunkter på utbildningen
Uppföljning av utbildning
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Till de övriga utbildningsmetoderna hör en 45 minuter lång föreläsning (Petscavage-

Thomas et al. 2014), en timmes lång databaserad modul (Niell et al. 2014) och två 

studier som genomför en kurs innehållande föreläsningar och scenarion (Trout et al. 

2012; Echenique et al. 1997). Trout et al. (2012) beskriver inte hur lång kursen är, 

Echenique et al.´s (1997) kurs pågick under tre dagar och innehöll tre stycken en 

timmes långa föreläsningar och 21 scenarion. Exempel på de olika kurserna innehåll 

är hur man känner igen en reaktion, fysiken, behandling, akutlådans innehåll och 

undvikande åtgärder (Petscavage-Thomas, Kaneda & Bruno 2014; Niell et al. 2014; 

Trout et al.2012).  

 

Under simulationerna ansvarade deltagarna för att ge lämplig behandling och 

administrering av läkemedel till SimMan. Deltagarna har i samtliga studier 

uppmanats att hantera dockan som om den var en verklig patient och uppträda som 

om det var en verklig situation. 

 

1. Effekter på faktorer som har betydelse för 

handlingsberedskap 

I studierna har antagits att kunskap (kunskapstest), självkänsla och praktisk handling 

är mätbara indikationer på att deltagarnas handlingsberedskap ökat efter 

fortbildningen. Deltagarnas kunskap före och efter utbildningen har mätts genom 

skriftliga kunskapstest i alla studier. I vissa fall har forskarna undersökt hur 

självkänslan förändrats (enkäter) och praktiska utföranden (observation). Resultaten 

på effekter på de olika faktorer som har betydelse för handlingsberedskap inför en 

kontrastmedelsreaktion presenteras här nedanför.  

 

1.1 Kunskap  

Kunskapen i samtliga tio studier har visat sig förbättrad efter utbildningarna, oavsett 

undervisningsform. De skriftliga testen har bestått av 10-20 frågor som antingen 

besvarats på plats i samband med undervisningen, vid senare tillfällen eller genom en 

datalänk. Alla resultat som presenteras i texten redovisas även i tabell 4 och figur 1. 
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Tabell 4. För-/eftertest kunskap, resultat presenteras i procent av maxpoäng. 

Studie \ Metod Före  
(SA) 

Efter 1  
(SA) 

Efter 2  
(SA) 

Efter 3 
(SA) 

Efter 4 
(SA) 

Efter 5 
(SA) 

Pfeifer et al. 2016 Hi-fi 
simulering 

70 80 78    

Niell et al. 2015 Hi-fi simulering 
*1 

62 81     

Picard et al. 2015 Hi-fi 
simulering *2 

57 (12) 83 (8) 76 (11) 88 (7) 85 (8) 83 (7) 

Wang et al. 2013 Hi-fi 
Simulering* 2 

67 (25) 82  89     

Wang et al. 2011 Hi-fi 
simulering 

68 (19) 91 (15) 86 (12)    

Tofil et al. 2010 Hi-fi simulering 

radiologer 

57,4 

(16,8) 

81,7 

(12,2) 

    

Tofil et al. 2010 Hi-fi simulering 

röntgensjuksköterskor 

46,8 

(17,7) 

71,9 

(20,3) 

    

Picard et al. 2015 Föreläsning 

*2 

56 (17) 79 (11)  73 (13) 83 (19) 81 (11) 83 (10) 

Petscavage et al. 2014 

Föreläsning 

61,3 100 52,6 84,2   

Wang et al. 2011 Föreläsning 68 (21) 89 (13) 84 (9)    

Trout et al. 2012 Föreläsning 72,6 82,6 86 76 82,6 80 

Echenique et al. 1997 3-dagars 
kurs  

46,7 77,2     

Wang et al. 2013 Databaserad 
interaktiv simulering *3 

68 (35) 93  89     

Niell et al. 2014 Databaserad 

modul *4 

      

SA = Standardavvikelse 

*1. Avläst ur figur, ej exakta siffror förrutom resultatet på 19% på ett eftertest jämfört med förtest. 
*2. Eftertest 2 och 4 innebär i dessa studier ett förtest innan repetitionslektion, eftertest 3 och 5 är eftertest. 

*3. Resultat och standardavvikelse avläst ur figur. 
*4. Resultatet redovisas per fråga. 

 

För att kunna jämföra de olika fortbildningsformernas effektivitet vad gäller kunskap, 

visas i figur 1 den procentuella förändringen från förtest till eftertest för de studier 

som angivit resultat som varit möjliga att beräkna. Ingen av utbildningsformerna 

tycktes ge något resultat som var klart bättre än de övriga. De två största procentuella 

förändringarna ses för en övrig utbildningsmetod (Enhenique et al. 1997) och en 

föreläsningsmetod (Petscavage-Thomas, Kaneda & Bruno 2014). De två 

fortbildningarna med lägst procentuell förändring från förtest till eftertest var en 

simuleringsmetod (Pfeifer et al. 2016) och en föreläsningsmetod (Trout et al. 2012).  
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      Figur 1. Procentuell förändring från förtest till eftertest 1, alla resultat har uppgetts 

signifikanta. 

*1. Avläst ur figur, ej exakta siffror förrutom resultatet på 19% på ett eftertest jämfört med förtest. 

*2. Resultat och standardavvikelse avläst ur figur. 

 

 

I de tre jämförande studierna (Picard et al. 2015; Wang et al. 2013; Wang et al. 2011) 

deltog radiologer och radiologstuderande och deltagarnas kunskap förbättrades 

signifikant från förtest till eftertest i alla tre studierna. Vid en jämförelse mellan hi-fi 

simulering och föreläsning visas däremot ingen signifikant skillnad i testresultat 

(Picard et al. 2015; Wang et al. 2011). I Picard et al.´s (2015) studie ökar gruppernas 

testresultat med 23% (föreläsning) och 26% (simulation) efter utbildningen och i 

Wang et al. (2011) 21% (föreläsning) och 23% (simulation). Inte heller i studien som 

jämför hi-fi simulering med databaserad simulering visades någon skillnad i 

kunskapstestens resultat mellan grupperna (Wang et al. 2013).  

 

I de tre studier som använder hi-fi simulering som metod involverar två studier olika 

personalgrupper på röntgenavdelningen (Niell et al. 2015; Tofil et al. 2010) och en 

studie involverar enbart radiologer och radiologstuderande (Pfeifer et al. 2016). Alla 

studier visar på ett signifikant förbättrat resultat från förtest till eftertest. I studierna 

med olika personalgrupper har liknande ökningar i resultat skett för både 

radiologerna och röntgensjuksköterskor. I Niell et al. (2015) sågs en förbättring i 
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testresultat med 19% efter utbildning och i Tofil et al. (2010) såg en förbättring på 

24.3% för radiologstudenterna och 25.1% för röntgensjuksköterskorna. Pfeifer et al. 

(2016) redovisade en ökning med 10%. 

 

För de fyra studier (Petscavage-Thomas, Kaneda & Bruno 2014; Niell et al. 2014; 

Trout et al. 2012; Echenique et al. 1997) som använder andra former i fortbildningen 

visar Trout et al.´s (2012) en ökning med 10% efter fortbildning. Deltagarna i 

Echenique et al.´s (1997) studie visade en ökning på 30.5%. Radiologerna i en studie 

visade på en statistisk signifikant förbättring (33%) i att välja rätt administration, 

koncentration och dos av intramuskulär epinephrine för en behandla en reaktion på 

kontrastmedel, trots detta uppgav fortfarande 16% av de 244 deltagarna fel dos i 

eftertestet (Niell et al. 2014). 

 

1.2 Självkänsla   

 

Frågor om deltagarna självkänsla har bestått av 1-6 enkätfrågor som besvarats 

samtidigt som de andra kunskapsfrågorna. Det forskarna undersökt är hur väl 

deltagarna känner att de skulle känna igen en kontrastmedelsreaktion och hur 

bekväma de känner sig i att hantera en sådan. Detta har mäts genom en Likert skala 

och resultat från för- och eftertest har sedan jämförts med varandra, se tabell 5.  

 

Tabell 5. För-/eftertest självskattning, presenteras i procent av maxpoäng. 

Studie \ Metod Före    
(SA) 

Efter 1  
(SA) 

Efter 2 
(SA) 

Efter 3 
(SA) 

Efter 4 
(SA) 

Efter 5  
(SA) 

Pfeifer et al. 2016 Hi-fi simulering 58 74 70    

Niell et al. 2015 Hi-fi simulering 68 94     

Picard et al. 2015 Hi-fi simulering #1 72 (16) 94 (6) 86 (6)  94 (8) 86 (8)  94 (10) 

Wang et al. 2011 Hi-fi simulering 54 (18) 72 (12)     

Wang et al. 2011 Föreläsning 60 (20) 58 (20)     

Trout et al. 2012 Föreläsning 62 84 82 80 76 74 

Picard et al. 2015 Föreläsning #1 70 (14) 92 (10) 84 (14) 92 (12) 88 (6) 90 (8) 

Niell et al. 2014 Databaserad 
föreläsning 

58 81     

Echenique et al. (1997) 3-dagars kurs 
#2 

      

Petscavage et al. (2014) Föreläsning 

#3 

      

SA = Standardavvikelse 

#1. Efter 2 och 4 innebär i dessa studier ett förtest innan repetitionslektion, eftertest 3 och 5 är eftertest. 

#2. Studien presenterar inget mätbart resultat. 

#3. Studien visar enbart resultat på självkänslan efter en föreläsning. 
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För att kunna jämföra de olika fortbildningsformernas effektivitet vad gäller 

självkänsla visas i figur 2 den procentuella förändringen från förtest till eftertest, för 

de studier som angivit resultat som varit möjliga att beräkna. I figuren kan vi se att 

ingen av utbildningsformerna givet indikerar bättre resultat än någon annan. Den 

webbaserade föreläsningen visar på den högsta procentuella förändringen men den 

är inte anmärkningsvärt högre än simuleringsmetodens högsta resultat (Niell et al. 

2014). Den procentuella förändringen ligger mellan 28-40 % för alla studier förutom 

för en studie, Wang et al. (2011), som visar på en negativ effekt på självkänsla efter 

fortbildning. 

 

Figur 2. Procentuell förändring mellan för- och eftertest 1.  

 

Två av de studier som delat in deltagarna i olika grupper mäter självkänslan hos 

deltagarna (Picard et al. 2015; Wang et al. 2011). Resultaten i en av dessa (Wang et al. 

2011) visades att simulationsgruppen fick en ökad trygghet med 18% i att identifiera 

och hantera en kontrastmedelsreaktion och att administrera läkemedel efter 

utbildningen, medan föreläsningsgruppen inte visade någon ökning av självkänsla 

efter repeterande föreläsningar, -2%. Däremot visades ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna i Picard et al.’s (2015) studie där båda utbildningsmetoderna ökade 

självkänslan med 22%. 

 

Två av tre studier som använder hi-fi simulering som undervisningsmetod 

undersökte deltagarnas självkänsla (Pfeifer et al. 2016; Niell et al. 2015). Både 

radiologer och röntgensjuksköterskor i Niell et al.´s (2015) studie visade på ökad 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Pfeifer et al.
2016

Niell et al.
2015

Picard et al.
2015

Wang et al.
2011

Wang et al.
2011

Trout et al.
2012

Picard et al.
2015

Niell et al.
2014

Simulering Föreläsning Webbaserad föreläsning



14 
 

självkänsla med 26% för de faktorer som behandlar kontrastmedelsreaktion och 

bekantskap med akutlådan. I studien av i Pfeifer et al. (2015) ökade självkänslan med 

16%. 

 

De fyra resterande studierna med olika typer av metoder undersöks hur självkänslan 

bedöms av deltagarna före och efter kursen. I Niell et al.´s (2014) studie visades en 

signifikant förbättring av deltagarnas självkänsla med 23%, men 19% anger 

fortfarande efter kursen att de kände sig osäkra i hantering av en 

kontrastmedelsreaktion. Radiologerna i Trout et al.´s (2012) studie fick en större 

trygghet, 22% ökning efter fortbildningen, i att hantera en kontrastmedelsreaktion 

efter kursen. För Petscavage-Thomas, Kaneda & Bruno (2014) uppgav de 17 

deltagande röntgensjuksköterskorna att de kände sig bekvämare i att hantera och 

känna igen en reaktion efter fortbildningen. Echenique et al. (1997) hävdar att 

deltagarna känner sig tryggare i hantering av en kontrastmedelsreaktion efter kursen 

men anger inte vilka belägg man har för påståendet.  

 

Två studier har noterat huruvida någon deltagare varit med om att hantera en riktig 

kontrastmedelsreaktion under studiens gång. Dessa deltagare hade signifikant högre 

poäng angående självkänsla än de som inte varit tvungen att hantera en riktig 

situation (Niell et al. 2014; Trout et al. 2012). 

 

1.3 Praktiskt utförande 

 

Fyra studier har, istället för enbart skriftliga test, även använt sig av praktiska test för 

att undersöka hur deltagarna hanterar en praktisk situation efter kursen (Picard et al. 

2015; Wang et al. 2013; Wang et al. 2011; Tofil et al. 2010). De praktiska testen 

bestod av olika scenarion, varje scenario bestod av 45-48 kliniska steg och poäng gavs 

till de 31 deltagande radiologerna baserat på hur väl dessa utfördes. I studien finns en 

simulationsgrupp och en föreläsningsgrupp och båda grupperna fick liknande 

resultat i det praktiska testen. Tillsammans fick de 98% ± 6% rätt direkt efter kursen. 

Studien som jämförde hi-fi simulering med databaserad simulering och kursen 

avslutades med ett praktiskt test där det inte visades någon signifikant skillnad 

mellan grupperna, där medelpoängen var 85.4% och 87.8% (Wang et al. 2013). I Tofil 

et al. (2010)´s studie spelades alla simulationerna in och forskarna granskade dessa, 
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slutsatsen var att alla deltagarna, 19 radiologer och elva röntgensjuksköterskor, 

förbättrade sin förmåga att hantera situationen efter hi-fi simulationskursen, speciellt 

när det gällde administrering av syre och adrenalin.  

2. Uppföljning av utbildning  

Det har varit av intresse att sammanställa hur länge uppföljningen av utbildningen 

sträckt sig och hur testen varit utformade. I denna kategori presenterar vi 

sammanställningen som gjort angående utsträckning, antal eftertest samt resultat på 

hur deltagarna bedömt utbildningen.  

 

2.1 Långsiktigt resultat 

 

Alla studier är longitudinella, men utsträckning över tid skiljer sig åt för de olika 

studierna. I tabell 6 har vi listat hur långt studiernas eftertester sträcker sig. Vissa 

studier har endast testat deltagarnas kunskap direkt efter undervisningen (Niell et al. 

2015; Niell et al. 2014; Tofil et al. 2012; Echenique et al. 1997). Många av studierna 

har dock ett fördröjt eftertest några månader efter utbildningen för att undersöka hur 

mycket kunskap som består jämfört med eftertest direkt efter utbildningen.  

 

Tabell 6. Uppföljning av eftertest, presenteras i antal månader efter utbildning. 

Studie Före Efter 1 Efter 2 Efter 3 Efter 4 Efter 5 

Pfeifer et al. 2016 Hi-fi simulering 0 1 6    

Niell et al. 2015 Hi-fi simulering 0 0*     

Wang et al. 2013 Hi-fi Simulering  0# 0* 4    

Picard et al. 2015 Hi-fi simulering 0 0* 3 6   

Wang et al. 2011 Hi-fi simulering 0# 0* 2    

Tofil et al. 2010 Hi-fi simulering 
röntgensjuksköterskor 

0 0*     

Tofil et al. 2010 Hi-fi simulering 
radiologer 

0 0*     

Wang et al. 2013 Databaserad 
interaktiv simulering 

0# 0* 4    

Picard et al. 2015 Föreläsning 0 0* 3 6   

Petscavage et al. 2014 Föreläsning 0# 0* 14    

Wang et al. 2011 Föreläsning 0# 0* 2    

Trout et al. 2012 Föreläsning 0 0* 1 3 6 9 

Niell et al. 2014 Databaserad 

Föreläsning 

0 0* 4    

Echenique et al. 1997 3-dagars kurs 0# 0*     
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0   = Förtest före utbildning 

0# = Förtest genomfördes efter förberedande föreläsning 

0* = Eftertest 1 direkt efter förtest och utbildning 

 

Deltagarnas kunskap testas två månader efter utbildningen och visar fortfarande 

resultat på en statistisk signifikant förbättring i resultat från förtest (Wang et al. 

2011). Föreläsningsgruppens resultat i det försenade eftertestet (Eftertest 2) hade 

fortfarande ett ökat testresultat med 16% och simulationsgruppen 18% när man 

jämför med förtestet. Även Pfeifer et al. (2016), som testade sina deltagare sex 

månader efter kursen (Eftertest 2), visar resultat på en signifikant fortsatt förbättring 

i kunskap (8% förbättring från förtest) och självkänsla (12% ökning från förtest), men 

resultaten hade dock sjunkit från test direkt efter utbildning (se tabell 4, sid 10). I 

Trout et al.´s (2012) studie följs deltagarna upp med kunskapstest en, tre, sex och nio 

månader efter kursen med positivt resultat jämfört med förtestet (Se tabell 4). Den 

ökade självkänslan och tryggheten som radiologerna i Trout et al.´s (2012) studie fick 

efter kursen visade sig avta efter sex månader. Wang et al. (2013) hade ett försenat 

eftertest fyra månader efter förtestet där det fortfarande visades en signifikant 

förbättring för både hi-fi simuleringsgrupp och den interaktiva simulationsgruppen 

(Se tabell 4) jämfört med förtestet. I de test som genomfördes 14 månader efter 

kursen kvarstod ej den förhöjda kunskapen och självkänslan (Petscavage-Thomas, 

Kaneda & Bruno 2014). 

 

Radiologer och radiologstuderande i fem olika årskurser deltog i Trout et al.´s (2012) 

studie, det visades ingen signifikant skillnad i resultat mellan årskurserna i förtestet 

och deltagarna som tidigare deltagit i kursen hade inte signifikant högre poäng än de 

studerande som deltog för första gången. I eftertesten visades inte heller någon 

signifikant skillnad mellan årskurserna (Trout et al. 2012). 

 

I det praktiska testet nio månader efter kursen sågs fortfarande ingen signifikant 

skillnad i presterande mellan föreläsning och simulationsgruppen (Picard et al. 

2015). I Wang et al.´s (2011) jämförande studie två månader efter kursen testades de 

44 deltagarna i ett praktiskt scenario, i det testet fick simulationsgruppen signifikant 

högre poäng, 86.4% ± 8.1%,  än föreläsningsgruppen som fick 77.6% ± 8.8%. 
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Vissa studier har använt identiska frågeformulär till förtest och eftertest (Pfeifer et al. 

2016; Niell et al. 2015; Picard et al. 2015; Petscavage-Thomas, Kaneda & Bruno 2014; 

Niell et al. 2014; Tofil et al. 2010). Andra har valt att inte upprepa frågor (Wang et al. 

2013; Trout et al. 2012; Wang et al. 2011; Echenique et al. 1997). 

 

2:2 Deltagarnas synpunkter på utbildning 

 

Av de studier som använt hi-fi simulation, visar tre av fyra resultat på att deltagarna 

varit nöjda med simuleringen. Kursen ansågs extremt användbar (Tofil et al. 2012), 

deltagare efterfrågade att fler simuleringar skulle genomföras på avdelningen (Pfeifer 

et al. 2016) och nästan alla deltagare i Niell et al.´s (2015) studie tyckte att simulering 

skulle integreras i avdelningens utbildning för kontrastmedelsreaktioner. Den 

internetbaserad föreläsningsformen skulle 96,4% (503 st) av deltagarna 

rekommendera till en kollega (Niell et al. 2014).  

 

Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva olika utbildningsmetoder som syftar till att 

personal på röntgenavdelningen blir bättre förberedd inför hantering av en 

kontrastmedelsreaktion. Vårat huvudfynd visar olika utbildningsmetoder som ökar 

både teoretisk kunskap, självkänsla och praktiskt utförande inför hantering av 

kontrastmedelsreaktioner. Vårat resultat visar även att den förbättrade kunskapen 

tycks bestå i sex månader och alla metoder tagits emot väl av deltagarna. 

 

Resultatdiskussion 

 

De olika utbildningsmetoderna 

De utbildningsmetoder som ingår i denna litteraturstudie kring 

kontrastmedelsreaktioner är hi-fi simulationer, föreläsningar, databaserad 

simulation, databaserad modul samt kurser med föreläsning och scenarion. 

Resultatet visar att samtliga utbildningsmetoder ger en förbättrad kunskap på 

skriftliga prov och genom att sammanställa de olika studiernas procentuella 

förbättrade resultat, indikerar vårat resultat på att ingen utbildningsmetod gav bättre 
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resultat än någon annan. I de studier med olika persongrupper visar resultat på 

förbättrad kunskap hos både radiologer och röntgensjuksköterskor. Även 

självkänslan har ökat signifikant i alla studier som angett mätningar angående detta, 

inte heller här ses någon utbildningsmetod som indikerar på ett bättre resultat än de 

andra. Den negativa effekt på självkänslan i en enstaka föreläsningsgrupp, kan 

förklaras genom studiens upplägg och behöver inte vara en direkt effekt av 

utbildningen.   

 

Ingen studie har gjort mätningar på huruvida den förbättring deltagarna visat i 

testresultat återspeglar handlingsberedskapen i det praktiska arbetet. Det närmsta 

man kommer en sådan typ av mätning är genom ett praktiskt test, detta har gjorts i 

några studier med positiva resultat. Som tidigare påpekats kan några generella 

slutsatser om handlingsberedskap inte göras då underlaget är litet och de två studier 

som jämför simulering och föreläsningsmetod visar olika resultat. En tänkbar orsak 

kan vara att simulationsträningen som gavs i början av ena studien bidragit till det 

bättre resultatet i eftertesten. Att de i personalen som hanterat en verklig 

kontrastmedelsreaktion under studiens gång har bättre resultat än övriga, tyder på 

att erfarenhet av en kontrastmedelsreaktion förbättrar handlingsberedskapen. En 

anledning till detta kan vara att man under simulationsträning och en verklig 

situation engagerar mer än bara det kognitiva lärandet då man arbetar med 

psykomotorik, vilket är en viktig komponent i lärandet (Kneebone 2005).  

 

Att använda sig av föreläsning beskrivs kunna ge insikt i svåra ämnen och provocera 

till diskussion. Det finns dock inte mycket evidens som stärker att föreläsning skulle 

intressera, tvärtom så kan en föreläsning leda till att informanterna blir 

överväldigade med information så de skulle känna sig otillräckliga. Det har visats att 

om föreläsning används som metod behåller man ungefär 5% av kunskapen som getts 

(Swanwick 2011, 124. 140). I vårat resultat kan vi se en ökning i kunskap direkt efter 

föreläsning som överstiger 5% och som visas i vårat resultat börjar kunskapskurvan 

sjunka efter sex månader. 

 

Det tas upp i en diskussion att många deltagare tyckte att det var lättare att komma 

ihåg rätt dos och administrering av läkemedel som nämnts under föreläsningen när 

de varit tvungna att utföra detta praktiskt under simulation (Wang et al. 2011). En 
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slutsats som dras i en studie om simulationsträning är att tekniska och diagnostiska 

färdigheter har visat sig förbättrad efter simulationsträning (Chetlen et al. 2015). 

Tidigare forskning från annan kontext än kontrastmedelsreaktioner visar att 

deltagarna i hi-fi simulationsgrupp presterade bättre, i simulerade kritiska 

situationer, än föreläsningsgrupp (McCoy et al. 2011). Vi kan konstatera ett framtida 

intresse att kartlägga fler jämförande studier om olika utbildningsmetoder i andra 

kontexter. 

 

Vi har funnit flera studier (Sarwani, Tappouni & Flemming 2012; Gaca et al. 2007; 

Issenberg et al. 2005; Sica et al. 1999) som tyder på att hi-fi simulation förbättrar 

kunskapen vid andra typer av akuta och anafylaktiska situationer. Detta stödjer vårat 

resultat och även att man skulle kunna införa simulationsträning för andra scenarion 

på röntgenavdelningen. Något som kan anses vara ett hinder kan dock vara 

kostnaden. Att etablera ett simulationbaserat undervisningprogram inkluderar 

anläggning, utrustning och personal (Good 2003). För att redovisa skillnader i 

kostnad mellan simulationsträning och föreläsningar angående 

kontrastmedelsreaktioner har Petscavage et al. (2011) gjort en studie, den visar på en 

klart större kostnad för genomförande av simulering som undervisningsmetod 

jämfört med föreläsningar. 

 

Pedagogik 

Lärandet omfattar tre olika dimensioner; kognitiv process, psykodynamisk process 

och samhällelig process (Illeris 2001, 17). Det finns även en hel del teorier om olika 

lärotyper (Illeris 2015, 51). Det sker mycket forskning kring lärandet och hur 

människor bearbetar information till kunskap, detta leder till en djupare förståelse 

kring strategier som kan resultera i en mer effektiv och ett mer långsiktigt lärande 

(Wiedman & Baker 2015). Aktivt lärande, är en typ av kognitivt lärande som innebär 

att deltagarna ofta behöver lösa ett problem genom att diskutera, arbeta tillsammans 

och argumentera. Simulering är en form av övning som används inom aktivt lärande 

och kan öka deltagarnas motivation, skapa samband mellan teori och praktik och ger 

deltagarna konkret erfarenhet (Simnet 2010). 
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Uppföljning av utbildning 

Litteraturstudiens resultat visar på olika utsträckning vid uppföljning av eftertest (Se 

tabell 6, sid 16). Det har visat sig att den längsta period efter utbildning, där man 

fortfarande ser signifikant förbättrade resultat på kunskapstesten jämfört med 

förtest, är efter sex månader. Resultatet indikerar även att självkänsla korrelerar med 

ökad kunskap, när kunskapen efter några månader avtagit, har heller inte 

självförtroendet varit lika hög. Då någon signifikant skillnad inte finns mellan olika 

årskurser i specialistutbildning med inriktning mot radiolog, kan även detta indikera 

att kunskapens hållbarhet bör ifrågasättas. Som det beskrivs i litteraturstudiens 

bakgrund, är det inte ovanligt att det går tre år mellan utbildningstillfällena för 

livsuppehållande träning på en röntgenavdelning. Man kan utifrån vårat resultat anta 

att det behövs mer återkommande utbildningen för att hålla kunskapen fräsch, om 

man inte utsätts för akuta situationer ofta i sitt dagliga arbete.  

 

Deltagarnas upplevelse 

Forskare har försökt reda ut vad känslor har för koppling till vårt lärande och 

undervisning. Det har visat sig att nytt kunskap kan reduceras, och rent av blockeras, 

av stress och att engagemang är nödvändigt för väsentligt lärande (Illeris 2015, 111-

112). Det har varit viktigt att sammanställa hur deltagarna upplevt och bedömt 

utbildningen de medverkat i, eftersom det är av stor vikt att kursen tas emot på ett 

positivt sätt för att personalen som deltar ska engagera sig i utbildningen. Resultat 

visar att alla olika utbildningsmetoder tagits emot på ett positivt sätt och vi hittar 

ingen skillnad mellan utbildningsmetoderna när det gäller omdöme.  

 

En reflektion av litteraturstudien behandlar den kontext i vilken dessa studier är 

presenterade i, det vill säga inom medicinsk forskning. Studierna behandlar i 

huvudsak utbildning och utbildningens effekter och kunde därför likaväl ha 

presenterats i den utbildningsvetenskapliga kontexten. I studierna framgår inte vilka 

som varit ansvariga för den pedagogiska designen av fortbildningarna, om det varit 

pedagogiskt utbildade personer eller om deras kompetenser enbart varit inom 

medicin. Vi kan däremot anta att en samverkan mellan de olika fälten (medicinska 

och utbildningsvetenskapliga) bara kan öka kvaliteten på fortbildningen. 
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Betydelse för radiografi och röntgensjuksköterskans arbete 

Under hela det yrkesverksamma livet måste alla arbetande vara förberedda på att 

deras uppgifter kan förändras och kompetensutveckling äga rum (Illeris 2015, 265). 

Röntgensjuksköterskan har en skyldighet att utvecklas professionellt, detta är en 

förutsättning för en säker vård. I och med fortbildning kan dessa krav på 

röntgensjuksköterskan utvecklas och en säkrare vård fastställas. Eftersom 

röntgensjuksköterskan ofta är den första på plats vid en kontrastmedelsreaktion, är 

det viktigt för patientsäkerheten att kunskap finns om hur man känner igen en sådan 

reaktion, hur patienten påverkas och hur den bör hanteras.  

Livshotande situationer på en radiologisk avdelning är mycket ovanliga är hi-fi 

simulationsträning väl lämpad för radiologisk personal för att upprätthålla kunskap. 

Då röntgensjuksköterskan ska verka för ett gott samarbete kan praktiska 

simulationer vara ett bra verktyg för att lära sig arbeta i team, veta vilka yrkesgrupper 

som tar ansvar för vad, så en snabb och säker vård kan utföras (Steinemann et al. 

2011). Röntgensjuksköterskan kan praktisera kritiskt omhändertagande i en 

kontrollerad miljö och ges direkt återkoppling (Sarwani, Tappouni & Flemming 

2012). Det ges även möjlighet av hantering av läkemedel, annat material och att 

arbeta ihop med kollegor. De olika individerna i gruppen kan tillföra sin expertis, 

samt ge olika perspektiv beroende av professionell inriktning, ålder, kön, erfarenhet 

och socioekonomisk status (Sherwood & Barnsteiner 2013, 79). 

 

Metoddiskussion  

 

Författarnas erfarenhet av att söka i databaser är begränsade, att ta hjälp av en 

bibliotekarie i början av sökprocessen var till stor nytta och kunskapen breddades. 

Även om sökmetoden förbättrats under arbetets gång är vi osäkra på om andra 

sökningar kunnat annorlunda. Genom att söka i olika databaser och i artiklarnas 

referenslistor har andra relevanta artiklar hittats, detta har hjälpt oss genom hela 

arbetet och även i utvecklingen av sökord. Genom att titta på så kallade nyckelord i 

studier som handlar om utbildning har vi lyckats få fler träffar i databaserna. Innan 

sökningsprocessen inleddes trodde vi att fler olika undervisningsformer skulle hittas, 

men efter ett tag visade det sig att variationer av metoder var begränsade. Detta kan 

bero på att författarna saknar erfarenhet i litteratursökning, eller så beror det på att 
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det inte är mycket forskat inom vårat sökområde.  

 

Ingen begränsning på årtal gjordes i litteratursökningen för att få ett så brett urval 

som möjligt, den äldsta artikeln som inkluderats är från år 1997 (Echenique et al. 

1997). Studien inkluderades trots sin ålder, eftersom undervisningsmetoden och 

situationen som studerats fortfarande ansågs relevant och att resultatet fortfarande 

kunde kopplas samman med forskningen i de nyare studierna. Majoriteten av 

artiklarna är från Amerika, det hade varit intressant om fler artiklar kommit från 

Europa för att eventuellt se någon skillnad i resultat och för att kunna stärka 

generaliserbarheten, men några sådana studier hittades inte. Efter att ha läst 

studierna får vi uppfattningen om att en röntgenavdelning och hantering av en 

kontrastmedelsreaktion är upplagd på liknande sätt som i Sverige och vi anser därför 

att resultatet har en tillämpbarhet även här. 

 

Runt urvalsprocessen fördes en diskussion författarna emellan huruvida enbart 

studier med röntgensjuksköterskor skulle inkluderas, då det är vår framtida 

proffession, eller om studier med radiologer och andra personalgrupper även skulle 

inkluderas. På grund av det smala utbudet artiklar som hittades och det faktum att 

alla olika personalgrupperna på röntgenavdelningen är beroende av varandra och 

varandras kunskap, som även bekräftas i studierna, inkluderades alla 

personalgrupper som kan komma att hantera en eventuell kontrastmedelsreaktion. 

Vissa studier har valt att enbart involvera radiologer (Pfeifer et al. 2016; Picard et al. 

2015; Wang et al. 2013; Trout et al. 2012; Wang et al. 2011), andra studier inkluderar 

all personal på avdelningen som administrerar kontrastmedel (Niell et al. 2015; Niell 

et al. 2014; Tofil et al. 2010; Echenique et al. 1997) och en studie inkluderar enbart 

röntgensjuksköterskor (Petscavage-Thomas, Kaneda & Bruno 2014). 

 

En detalj som beskrivs i studierna där deltagarna vid simuleringen enbart bestod av 

radiologer, är att det nästan alltid funnits en röntgensjuksköterska eller någon som 

spelar röntgensjuksköterska närvarande i rummet. Denna person har assisterat 

radiologen med infarter, administrering av läkemedel och i vissa fall även varit med 

och bedömt deltagarens arbete under simuleringen (Pfeifer et al. 2016; Niell et al. 

2015; Wang et al. 2013; Wang et al. 2011). Detta stärker att alla olika 

personalgruppers kunskap och ansvar är viktiga för patientens säkerhet och vård 
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eftersom de arbetar i team. I den kliniska verksamheten är det oftast 

röntgensjuksköterskan som är först på plats vid en reaktion på kontrastmedel och det 

är viktigt att utbilda båda personalgrupperna.  

 

Studierna är granskade och kvalitetsbedömda med tillgänglig kompetens. Samtliga 

artiklar granskades enskilt av båda författarna för att sedan jämföras, detta sätt att 

arbeta gav mycket eftersom vi tolkat vissa fakta på olika sätt och eventuella 

oklarheter diskuterades. Analysen av artiklar genomfördes på samma sätt, där 

diskuterades gemensamt kategoriseringen av resultat efter att vi analyserat och 

sorterat våra fynd. Till kategoriseringen togs råd från handledare då det fanns 

oklarheter i hur resultaten bäst kunde presenteras. Studierna har redovisat sina 

resultat på olika sätt genom procentuella förändringar, jämförande studier, resultat i 

form av förändring för olika kompetenser samt resultat enbart efter intervention. För 

att kunna jämföra studiernas resultat gjordes det, där det var möjligt, om till procent 

så att alla resultat kunde sammanställas tillsammans. I de fall där det inte gick att 

omvärdera resultat har studierna inte jämförts i tabeller utan presenteras i löpande 

text. 

 

Det har funnits en skillnad i hur forskarna formulerat frågeformulären till 

kunskapstesten, detta kan ha påverkat resultaten på ett oklart sätt. Vissa studier 

använder sig av identiska frågeformulär i både för- och eftertest. Detta är positivt då 

man vet att svårighetsgraden är samma under hela studien, men det kan även vara en 

nackdel då det finns en risk att deltagarna kan ha lärt sig svaren till frågorna istället 

för materialet, och bias kan uppstå då deltagarna kommit ihåg svaren från tidigare 

test. Andra forskare har valt att inte upprepa frågor. Vissa forskare hävdar att de 

använt sig av annorlunda frågor men med liknande svårighetsgrad, genom att 

frågorna först testats på en kontrollgrupp för att se om resultatet visar på en jämnlik 

svårighetsgrad (Picard et al. 2015; Trout et al. 2012). Det kan trots detta vara svårt att 

säkerställa att alla olika frågor och test ger ett likvärdigt resultat. Då deltagarna i vissa 

studier inte varit övervakade under tiden de besvarade frågorna kan även fusk och 

samarbete ha förekommit.  

 

Det resultat som presenteras svarar på litteraturstudiens syfte. Då tiden varit 

begränsad på grund av kursplan, samt att mycket tid i början gick åt för att 
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omformulera syfte, frågeställning och sökning, har kvaliteten på litteraturstudien 

påverkats och hur djupt in i forskningsfrågan vi haft möjlighet att gå. Hade arbetet 

startats idag med våra nya kunskaper om forskningsprocessen hade fokus legat på att 

få en tydligare struktur från början. Under processen har kursen gett möjlighet till 

grupphandledning i form av seminarier. Där har både handledare och kurskamrater 

läst igenom arbeten och diskuterat dem. Denna form av handledning har varit 

gynnsam då konstruktiv kritik har fört vår process framåt.  

 

Under analysen fanns en viss problematik med att tolka tabeller och statistik. I vissa 

studier visades resultat endast i figur (utan exakt värde). Det uppstod också 

svårigheter med att sammanfatta och presentera studiernas resultat på ett för läsaren 

tydligt sätt då de i studierna presenteras olika. Exempelvis så angavs i två studier 

endast antal förbättrade poäng från för till eftertest. Lösningen blev att redovisa den 

procentuella förbättring från för till eftertest samt att tydligt redovisa vilka 

avläsningsproblem som funnits i litteraturstudiens tabeller. En faktor som kan 

begränsa kvaliteten i detta arbete är hur vissa av de studier som ingår i 

litteraturstudien utför sina mätningar och när mätningarna skett. Detta kan medföra 

att validiteten i dessa resultat kan diskuteras och bör tas med i beräkningarna för 

resultatet i litteraturstudien. 

 

Vilka utbildningsmetoder som står sig bäst på lång sikt och hur de fungerar i 

praktiken hade varit en intressant vidareutveckling i de studier som ingår i 

litteraturstudien. Det hade vidare varit intressant att se ifall utbildningar har någon 

effekt på hur patienten återhämtar sig efter en kontrastmedelsreaktion och ifall 

utbildningsmetoderna har någon effekt på antal dödsfall. Studierna som ingår i 

litteraturstudien är inte designade så att de kopplar sina resultat till praktiken och vi 

konstaterar att mer forskning behövs för att se resultat i det praktiska arbetet. 

 

Forskningsetisk diskussion 

 

En etisk diskussion eller reflektion redovisas inte i någon av de studier som ingår i 

resultatet, detta kan diskuteras bero på att de handlar om personal som utbildas och 

det inte finns risk att någon far illa. I och med att ingen “uppenbar risk att skada” 

fysiskt eller psykiskt, eller att känsliga personuppgifter hanteras i studierna så behövs 
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ingen etisk prövning (CODEX 2016a). Det står klart att deltagare i de studier vi 

använder oss av inte påverkas fysiskt, det går dock diskutera hurvida de påverkas 

psykiskt. Deltagarna utsätts för prov på deras förmåga att utföra sitt jobb, det jobb de 

har en legitimation för. Ett test som visar att deltagarna inte alls presterar i den mån 

de vill eller tror att de gör, skulle kunna påverka dem negativt psykiskt. Detta är 

beroende på individen själv men något vi delvis saknar i de analyserade studierna.  

 

Studierna har involverat endast radiologer, endast röntgensjuksköterskor eller 

blandande personalgrupper. I Helsingforsdeklarationen (Sveriges läkarförbund 2013) 

beskrivs det att underrepresenterade grupper ska få erbjudande om en möjligheter 

att delta i studier. En tolkning av detta kan vara att alla de grupper som kan komma i 

kontakt med en kontrastmedelsreaktion borde få möjlighet att delta. Inklusion av 

endast en av dessa grupper anser vi skulle vara en brist då all personal som kan 

hamna inför en sådan situation bör inkluderas. Detta tyckte vi dock inte inverkade på 

syftet med litteraturstudien vilket gjorde att det heller inte inverkade något på 

kvaliten. 

 

Forskning får endast godkännas om den visar respekt för mänskliga rättigheter. År 

1947 formulerades Nürnbergkodexen, där står det att informerat samtycke krävs och 

att deltagare ska ha rätt att avbryta när de vill (CODEX 2016b). I tre studier står 

ingenting om deltagarna haft samtyckt till att delta i studien (Petscavage-Thomas, 

Kaneda & Bruno 2014; Tofil et al. 2010; Echenique et al. 1997). I Niell et al.´s (2014) 

studie krävdes av alla deltagare att slutföra testerna. Echenique et al. (1997) utförde 

sin studie utan att deltagarna visste om det, blindade deltagare. I artikeln motiveras 

inte varför deltagarna inte informerats eller på vilket sätt deltagarna skulle påverkas 

ifall de hade blivit informerade. Vi kan diskutera att deltagarna möjligtvis skulle 

prestera annorlunda eller ta tester på större allvar ifall de visste att det var en studie. 

Detta är dock inget vi kan styrka utan detta är egna åsikter som diskuterats 

författarna emellan.  

 

Alla utom två studier (Petscavage, Kaneda & Bruno 2014; Echenique et al. 1997) var 

godkända av en etisk kommitté. Echenique et al. (1997) är publicerad i Academic 

Radiology som är en peer reviewed journal med krav på att de artiklar de publicerar 

följer stränga etiska riktlinjer. Petscavage, Kaneda & Bruno (2014) beskrev att en 
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etisk kommittés godkännande inte var nödvändig, på grund av att studien handlade 

om ett kvalitets- och säkerhetsprogram.  

 

De olika benämningarna för personalgrupperna inom radiografi har även varit en 

försvårande faktor. Engelskan i studierna kan ha begränsat vår förståelse, likaså 

användningen av statistik i vissa resultat. Vi har gjort vårt yttersta för att dessa 

begränsningar ska varit så små som möjligt genom att studera litteratur och rådfråga 

handledare. Samarbete och diskussion mellan oss författare har löst många av de 

funderingar vi haft under arbetets gång. I de fall vi har haft olika åsikter har det 

enbart handlat om misstolkning från ena parten, detta har löst sig genom diskussion 

oss författare emellan utan att behöva blanda in andra parter. 

 

Konklusion 

 

Litteraturstudien visar olika metoder som syftar till att personal på 

röntgenavdelningen blir bättre förberedda på hantering av en 

kontrastmedelsreaktion. Alla de olika metoderna har resulterat i ett ökat resultat i 

kunskapstest och vissa metoder har även presenterat resultat på en ökad självkänsla 

och ett förbättrat praktiskt utförande. Urvalet av studier har varit smalt, därför kan 

inga slutsatser dras om vilken metod som bäst gör personal på en röngenavdelning 

förberedd på en kontrastmedelsreaktion.  

 

Det finns ett behov av att utbilda personal på röntgenavdelningen i hantering av en 

kontrastmedelsreaktion och det finns ett antal olika metoder att välja mellan som ger 

en förbättrad kunskap och självkänsla. Att implementera någon av dessa metoder på 

en röntgenavdelning skulle sannolikt göra personal bättre förberedda samt ge en 

ökad självsäkerhet i att hantera en kontrastmedelsreaktion. Vi anser att det finns ett 

vidare behov av studier som innefattar resultat i det kliniska arbetetet efter utförd 

fortbildning, samt stöd ur den utbildningsvetenskapliga forskningen om de metoder 

som använts. 

 

 



27 
 

Referenser  

Artiklar använda i resultatet är markerade med *. 

 

Ahlkvist, J. & Nyman, U. 2015. Jodkontrastmedel vid röntgenundersökningar. 

Internetmedicin. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5457 (Hämtad: 

2016-03-31). 

 

Aspelin, P. & Pettersson, H. (red.). 2008. Radiologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bartlett, M.J. & Bynevelt, M. 2003. Acute contrast reaction management by 

radiologists: A local audit study. Australasian Radiology. 47: 363-367. 

 

Chetlen, A.L., Mendiratta-Lala, M., Probyn, L., Auffermann, W.F., DeBenedectis, 

C.M., Marko, J., Pua, B.B., Sato, T.S., Little, B.P., Dell, C.M., Sarkany, D. & Gettle, 

L.M. 2015. Conventional Medical Education and the History of Simulation in 

Radiology. Academic radiology. 22: 1252-1267. 

 

Codex. 2016a. Medicinsk forskning. http://codex.vr.se/forskningmedicin.shtml 

(Hämtad: 2016-03-18). 

 

Codex. 2016b. Forskning som involverar människan. 

http://codex.vr.se/forskningmanniska.shtml (Hämtad: 2016-03-18). 

 

Costa, N. 2004. Understanding Contrast Media. Journal of infusion nursing. 27 (5): 

302-312. 

 

*Echenique, A.M., Joseph, R. & Casillas, V.J. 1997. Recognition and treatment of 

reactions to contrast media: a model for resident and faculty education employing 

lectures and case scenario workshops. Academic Radiology. 4 (3): 230-234. 

 

Friberg, F. (red.). 2006. Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. 2:5. uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 

http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=5457
http://codex.vr.se/forskningmedicin.shtml
http://codex.vr.se/forskningmanniska.shtml


28 
 

Forsberg, C. & Wengström, Y. 2013. Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. 3:1. uppl. Stockholm: 

Natur och Kultur.  

 

Gaca, A.M., Frush, D.P., Hohenhaus, S.M., Luo, X., Ancarana, A., Pickles, A. & Frush, 

K.S. 2007. Enchancing Pediatric Safety: Using Simulation to Assess Radiology 

Resident Preparedness for Anaphylaxis from Intravenous Contrast Media. 

Radiology. 245 (1): 236-244. 

 

Good, L.M. 2003. Patient simulation for training basic and advanced clinical skills. 

Medical education. 37: 14-21. 

 

Hsieh, J. 2009. Computed Tomography, principles, design, artifacts and recent 

advances. 2. uppl. Bellingham, Washington: SPIE.  

 

Illeris, K. 2001. Lärande i mötet mellan Piaget, Freud och Marx. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Illeris, K. 2015. Lärande. 3:1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Issenberg, S.B., McGaghie, W.C., Petrusa, E.R., Gordon  D.L. & Scalese, R.J. 2005. 

Features and uses of high-fidelity medical simulations that lead to effective learning: 

a BEME systematic review*. Medical teacher. 27 (1): 10-28. 

 

Kneebone, R. 2005. Evaluating clinical simulations for learning procedural skills: a 

theory-based approach. Acad Med. 80 (6): 549-553. 

 

Lightfoot, C.B., Abraham, R.J., Mammen, T., Abdolell, M., Kapur, S. & Abraham, R.J. 

2009. Survey of Radiologists’ Knowledge Regarding the Management of Severe 

Contrast Material–induced Allergic Reactions. Radiology. 251 (3): 691-696. 

 

McCoy, E.C., Menchine, M., Anderson, C., Kollen, R., Langdorf, M.I. & Lotfipour, S. 

2011. Prospective Randomized Crossover Study of Simulation vs. Didactics For 

Teaching Medical Students The Assessment And Management of Criticallly Ill 



29 
 

Patients. The journal of emergency medicine. 40 (4): 448-455. 

 

*Niell, B.L., Kattapuram, T., Halpern, E.F., Salazar, G.M., Penzias, A., Bonk, S.S., 

Forde, J.C., Hayden, E., Sande, M., Minehart, R.D. & Gordon, J.A. 2015. Prospective 

analysis of an interprofessional team training program using high-fidelity simulation 

of contrast reactions. AJR Am J Roentgenol. 204 (6): 670-676. 

 

*Niell, B.L., Vartanians, V.M. & Halpern, E.P. 2014. Improving education for the 

management of contrast reactions: an online didactic model. J Am Coll Radiol. 11 (2): 

185-192. 

 

*Petscavage-Thomas, J.M., Kaneda, H. & Bruno, M.A. 2014. The value of training 

technologists for adverse reactions to contrast. Radiol Technol. 85 (3): 256-260. 

 

Petscavage, J.M., Wang, C.L., Schopp, J.G., Paladin, A.M., Richardson, M.L. & Bush 

Jr, W.H. 2011. Cost Analysis and Feasibility of High-fidelity Simulation Based 

Radiology Contrast Reaction Curriculum. Academic Radiology. 18 (1): 107-112. 

 

Petscavage, J.M., Paladin, A.M., Wang, C.L, Schopp, J.G., Richardson, M.L. & Bush 

Jr, W.H. 2012. Current Status of Residency Training of Allergic-like Adverse Events 

to Contrast Media. Academic Radiology. 19 (2): 252-255. 

 

*Pfeifer, K., Staib, L., Arango, J., Kirsch, J., Arici, M., Kappus, L. & Pahade, J. 2016. 

High-Fidelity Contrast Reaction Simulation Training: Performance Comparison of 

Faculty, Fellows, and Residents. J Am Coll Radiol. 13 (1): 81-87. 

 

*Picard, M., Curry, N., Collins, H., Soma, L. & Hill, J. 2015. Comparison of High-

Fidelity Simulation Versus Didactic Instruction as a Reinforcement Intervention in a 

Comprehensive Curriculum for Radiology Trainees in Learning Contrast Reaction 

Management: Does It Matter How We Refresh? Academic Radiology. 22 (10): 1268-

1276. 

 

 



30 
 

 

Pitman, A.G., Van Dijk, J. & Cunningham, N.J. 2008. Resuscitation skills for 

radiologists: A short paper. Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology. 

52: 463–470. 

 

Rachapalli, V., Goyal, N., Smith, R. & Hourihan, M.D. 2009. Adult resuscitation: are 

we up to date? A study of staff resuscitation skills in the radiology department of a 

tertiary referral centre. The British Journal of Radiology. 82: 645-648. 

 

Sarwani, N., Tappouni, R. & Flemming, D. 2012. Use of Simulation Laboratory to 

Train Radiology Residents in the Management of Acute Radiologic Emergencies. 

American Roentgen Ray Society. 199: 244-251. 

 

Sherwood, G. & Barnsteiner, J. (red.). 2013. Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Sica, G.T., Barron, D.M., Blum, R., Frenna, T.H. & Raemer, D.B. 1999. Computed 

realistic Simulation: A teaching module for crisis management in radiology. 

American Roentgen Ray Society. 172: 301-304. 

 

Simnet. 2010. Aktivt lärande. http://www.simnet.se/aktivt.htm (Hämtad: 2016-04-

19). 

 

SOSFS 1999:26. Att förebygga och ha beredskap för att behandla vissa 

överkänslighetsreaktioner.  

 

SOSFS 2009:16. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att förebygga 

och ha beredskap för att behandla vissa överkänslighetsreaktioner. 

 

SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. 

 

 

http://www.simnet.se/aktivt.htm


31 
 

Steinmann, S., Berg, B., Skinner, A., DiTulio, A., Anzelon, K., Terada, K., Oliver, C., 

Ho, H.C. & Speck, C. 2011. In situ, multidisciplinary, simulation-based teamwork 

training improves early trauma care. J Surg Educ. 68 (6): 472-477. 

 

Sterner, G., Hellström, M., Lagerqvist, B., Aspelin, P. & Nyman, U. 2009. 

Röntgenkontrastmedel och njurskador. Läkartidningen. 26-27 (106): 1737-1742. 

 

Sveriges läkarförbund. 2013. Helsingforsdeklarationen. https://www.slf.se/Lon--

arbetsliv/Etikochansvar/Etik/WMA-dokument/Helsingforsdeklarationen/ (Hämtad: 

2016-02-23). 

 

Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin. 2015. Nationella 

rekommendationer om överkänslighetsreaktioner av kontrastmedel. 

http://www.sfmr.se/sidor/overkanslighetsreaktioner (Hämtad: 2016-03-31). 

 

Swanwick, T. (red.). 2011. Understanding medical education. Chichester, West 

Sussex: John Wiley & Sons Inc. 

 

Tapping, C.R. & Culverwell, A.D. 2009. Are radiologists able to manage serious 

anaphylactic reactions and cardiopulmonary arrest? The British Journal of 

Radiology. 82: 793-799. 

 

*Tofil, N.M., White, M.L., Grant, M., Zinkan, J.L., Patel, B., Jenkins, L., Youngblood, 

A.Q. & Royal, S.A. 2010. Severe Contrast Reaction Emergencies: High-fidelity 

Simulation Training for Radiology Residents and Technologists in a Children's 

Hospital. Academic Radiology. 17 (7): 934-940. 

 

*Trout, A.T., Cohan, R.H., Ellis, J.H. & Khalatbari, S. 2012. Teaching management of 

contrast reactions: does it work and how often do we need to refresh? Academic 

Radiology. 19 (4): 498-504. 

 

 

 

https://www.slf.se/Lon--arbetsliv/Etikochansvar/Etik/WMA-dokument/Helsingforsdeklarationen/
https://www.slf.se/Lon--arbetsliv/Etikochansvar/Etik/WMA-dokument/Helsingforsdeklarationen/
http://www.sfmr.se/sidor/overkanslighetsreaktioner/


32 
 

Wang, C.L., Cohan, R.H., Ellis, J.H., Caoili, E.M., Wang, G. & Francis, I.R. 2008. 

Frequency, Outcome, and Appropriateness of Treatment of Nonionic Iodinated 

Contrast Media Reactions. American Roentgen Ray Society. 191: 409-415.  

 

*Wang, C.L., Schopp, J.G., Kani, K., Petscavage-Thomas, J.M., Zaidi, S., Hippe, D.S., 

Paladin, A.M. & Bush, W.H. 2013. Prospective randomized study of contrast reaction 

management curricula: Computer-based interactive simulation versus high-fidelity 

hands-on simulation. European Journal of Radiology. 82 (12): 2247-2252. 

 

*Wang, C.L., Schopp, J.G., Petscavage, J.M., Paladin, A.M., Richardson, M.L. & Bush, 

W.H. 2011. Prospective randomized comparison of standard didactic lecture versus 

high-fidelity simulation for radiology resident contrast reaction management 

training. AJR Am J Roentgenol. 196 (6): 1288-1295. 

 

Wiedman, J. & Baker, K. 2015. The Cognitive Science of Learning: Concepts and 

Strategies for the Educator and Learner. Anesthesia & Analgesia. 121 (6): 1586-1599. 

 

Willman, A. Stoltz, P. & Bahtsevant, C. 2011. Evidensbaserad omvårdnad: en bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet. 3:5. uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 

Örnberg, G. & Eklund, A-K. 2008. Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor. 

Vårdförbundet och Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor.  



 
 

Bilaga 1 

Tabell 1. Söktabell, samt urval. 

Datum  Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval  

2 

Urval  

3 

160307 PubMed radiography contrast 

reaction education  
 

English 9 0 0 0 

160307 PubMed "Radiology/education"[Mesh] 

 
  

English, 

humans 

2993 - - - 

160307 PubMed "Radiology/education"[Mesh]  
AND contrast media*  

 

English, 
humans 

57 12 7 7 
 

160307 PubMed "Radiology/education"[Mesh] 

AND adverse effect” 
 

English, 

humans 

6 1 0 0 

160308 CINAHL (MH "Contrast 
Media/AE/DE/PO") 

 

English 940 - - - 

160308 CINAHL (MH "Contrast 

Media/AE/DE/PO") AND 

education* 

 61 2 1 1 

160308 CINAHL contrast media AND 
education AND management 

 

 20 0 0 0 

160307 PubMed contrast media AND 
education AND training AND 

acute  

Human, 
english 

66 2 1 0 

160310 Web of 

Science 

education radiology contrast 

media 
 

 22 7 2 2 

160310 Web of 
Science 

acute contrast management) 
Refined by: TOPIC: 

(radiology) 

 79 1 1 0 

160310 PubMed contrast media AND acute 

AND management AND 
“Radiology/education”[Mesh] 

English, 

human 

3 3 2 0 

160310 PubMed teaching OR curriculum AND 
reaction OR adverse effect 

AND 
"Radiology/education"[Mesh]  

English, 
human 

22 8 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Bilaga 2 

Kvalitetsgranskningsmall. 

Fråga 
 

 Ja Nej Går ej svara på 

1. Metod (RCT, CCT, kontrollgrupper?) 
 

    

2. Framgår det tydligt vilka som är deltagare i 
undersökningsgruppen? 

    

3. Beskrivs adekvata inklusion-/exklusionkriterier? 
 

    

4. Går det att utläsa vilken interventionen är?  
 

    

5. Var urvalet beskrivet? 
 

    

6. Var urvalet representativt? 
 

    

7. Likartade undersökningsgrupperna vid studiens 
början? 

    

8. Redogörs risk för bias? 
 

    

9. Redogörs för och analyseras bortfallet? 
 

    

10. Är bortfallsstorleken acceptabel? 
 

    

11. Används en adekvat statistisk metod? 
 

    

12. Förs ett etiskt resonemang? 
 

    

13. Är instrumenten valida? 
 

    

14. Är instrumenten reliabla? 
 

    

15. Är resultatet generaliserbart? 
 

    

16. Har studien klinisk betydelse? 
 

    

17. Finns det risk för intressekonflikt? 
 

    

 
Antal poäng:  
 

    

 
Fråga 1: = 0 p 
Fråga 2-16: Ja = 1 p, Nej = 0 p 
Fråga 17: Ja = 0 p, Nej = 1 p 

Max poäng: 16 p 

Hög kvalitet: 13-16 p 

Medel kvalitet: 7-12 p 

Låg kvalitet: 0-6 p 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Tabell 2. Översiktstabell över studierna som ingår i litteraturstudiens resultat, samt den angivna kvaliteten. 
 

År, författare, 

land & tidsskrift.   

Titel Syfte Urval Metod 

 

Resultat Kvalitet 

2016. Pfeifer, K., 

Staib, L., Arango, 
J., Kirsch, J., Arici, 

M., Kappus, L. & 
Pahade, J. 

Amerika. 

Journal of the 

American College of 
Radiology. 

 

High-fidelity Contrast 

Reaction Simulation 
Training: 

Performance 
Comparison of 

Faculty, Fellows, and 
Residents. 

Att bedömma effekten 

av simuleringsträning 
som undervisningsmetod 

för att hantera allergiska 
reaktioner som kan 

uppkomma i samband 
med 

kontrastmedelsinjektione
r. 

150 av 161 tillgängliga i 

personalstyrkan på 
röntgenavdelningen 

medverkade i simulationen. 
Alla på avdelningen fick 

medverka, deltagandet var 
frivilligt. 105 stycken 

genomförde det fördröjda 
eftertestet. 

Tre olika, en timmes långa, 

scenarion i simuleringslabb. 
Eftertest efter en månad och 

fördröjt eftertest efter sex 
månader. 

Statistiskt signifikant ökning i 

eftertest och i fördröjt 
eftertest där kunskap om 

kontrastmedelsreaktioner och 
självkänslan har undersökts. 

Medel 

2015. Niell, B.L., 

Kattapuram, T., 
Halpern, E.F., 

Salazar, G.M., 
Penzias, A., Bok 

S.S., Forde, J.C., 
Hayden, E., Sande, 

M., Minehart, R.D. 
& Gordon, J.A.  

Amerika.  

AJR Am J 
Roentgenol.  

Prospective Analysis 

of an 
Interprofessional 

Team Training 
Program Using High-

Fidelity Simulation of 
Contrast Reactions. 

 

Syftet med denna studie 

var att utvärdera om hi-
fi simulering förbättrade 

deltagarnas förmåga att 
hantera 

kontrastmedelsreaktione
r såsom urtikaria och 

livshotande anafylaktisk 
chock i team i en 

nödsituation. 

446 st radiologer, 

assistenter och 
röntgensjuksköterskor på 

avdelningen som var 
involverade i administrering 

av kontrastmedel erbjöds 
att medverka. 369 deltagare 

gjorde klart simuleringarna. 
303 deltagare besvarade 

alla frågor. 

Prospektiv studie. Personalen 

arbetade i team under två hi-
fi simulerade 

kontrastmedelsreaktioner. 
Deltagarna svarade på frågor 

före och efter övningen. De 
fick även bedöma sin egen 

förmåga. Resultat från för- 
och eftertest jämfördes. 

Efter att ha deltagit i 

simuleringsövningen ökade 
deltagarnas kunskap om hur 

man hanterar en allvarlig 
kontrastmedelsreaktion. 

Deltagarna bedömde sin egen 
förmåga att hantera en 

anafylaktist reaktion 
förbättrad. 

Hög 



 
 

År, författare, 

land & tidsskrift.   

Titel Syfte Urval Metod 

 

Resultat Kvalitet 

2015. Picard, M., 

Curry, N., Collins, 
H., Soma, L. & Hill, 

J.  

USA.  

Academic 
Radiology. 

Comparison of High-

Fidelity Simulation 
Versus Didactic 

Instruction as a 
Reinforcement 

Intervention in a 
Comprehensive 

Curriculum for 
Radiology Trainees in 

Learning Contrast 
Reaction 

Management: Does It 

Matter How We 

Refresh? 
 

Syftet med studien var 

att avgöra om det finns 
en skillnad i kunskap, 

självkänsla och praktiskt 
utförande för att hantera 

kontrastmedelsreaktione
r efter undersökningen 

baserade på simulering 
kontra didaktiska 

repetitionskurser. 

31 radiologstuderande. 

Frivilligt anonymt 
deltagande. 

Prospektivt randomiserad 

studie. Deltagarna deltog i en 
föreläsning som följdes av en 

hi-fi simulationsträning. Efter 
sex månader delades 

deltagarna slumpmässigt in i 
en föreläsnings- och en 

simulationsgrupp för 
repetition. Efter nio månader 

gjordes ett praktiskt test. 
Bedömningar av kunskap och 

självkänsla gjordes innan och 

efter alla faser. 

En signifikant förbättring av 

baskunskap om 
kontrastmedels-reaktioner och 

självkänsla efter utbildning 
med föreläsning och 

simulering. I senare faser 
fanns det ingen signifikant 

skillnad i resultat mellan 
grupperna. 

Hög 

2014. Petscavage-
Thomas, J.M., 

Bruno, M.A. & 
Kaneda, H. 

Amerika. 

Radiologic 

Technology. 

The value of training 
technologist for 

adverse reactions to 
contrast. 

Designa, implementera 
och mäta en utbildning 

om anafylaktiska 
reaktioner av 

kontrastmedel för 
röntgensjuksköterskor. 

17  DT-
röntgensjuksköterskor. 

14 månader senare vid en 
omvärdering deltog samma 

17 plus två nya deltagare = 
19. 

Två radiologer höll i en 45 
minuters power-point 

föreläsning om kontrastmedel. 
Ett förtest och ett eftertest 

direkt efter på tio frågor samt 
ett självuppskattnings 

formulär med åtta frågor. 14 
månader senare upprepades 

kursen och tio nya frågor med 
för och eftertest gjordes. 

En signifikant skillnad efter 
första kursen på för och 

eftertest. Efter omvärdering 
14 månader senare blev 

resultatet även där signifikant 
förbättrad efter kurs. 

 

Medel 

2014. Niell, B.L., 

Vartanians, V.M. & 
Halpern, E.P.  

Amerika.  

Journal of the 
American College of 

Radiology. 
 

Improving Education 

for the Management 
of Contrast 

Reactions: An Online 
Didactic Model. 

Syftet med denna studie 

var att utvärdera i vilken 
utsträckning en 

didaktiskt modul 
resulterade i förbättrad 

kunskap och 
komfortnivåer hos 

personal på 
röntgenavdelningen vid 

en allvarlig reaktion på 
kontrastmedel. 

Röntgensjuksköterskor och 

läkare som är involverade i 
administrering av 

kontrastmedel. 571 
deltagare, endast 522 

avslutade både för- och 
eftertest. 

En webbaserad läroplattform 

om kontrastmedel och 
krishantering. För- och 

eftertest bedömningar 
gjordes. Dessa bestod av 

frågor angående beteende vid 
en kontrastmedelsreaktion 

och frågor om självkänsla vid 
en sådan situation. Modulen 

innehöll ljud och video som 
demonstrerade hur man 

hanterar en 
kontrastmedelsreaktion. 

Statistisk signifikant 

förbättring i rätt medicinering. 
Statistisk signifikant 

förbättring i deltagarnas 
självkänsla vid 

kontrastmedelsreaktioner. 

Medel 



 
 

År, författare, 

land & tidsskrift.   

Titel Syfte Urval Metod 

 

Resultat Kvalitet 

2013. Wang, C.L., 

Schopp, J.G., Kani, 
K., Petscavage-

Thomas, J.M., 
Zaidi, S., Hippe 

D.S., Paladin, A.M. 
& Bush, W.H.  

Ireland.  

European Journal of 

Radiology. 
 

Prospective 

randomized study of 
contrast reaction 

management 
curricula: Computer-

based interactive 
simulation versus 

high-fidelity hands-on 
simulation. 

Att jämföra effekten av 

ett databaserat 
simuleringsprogram för 

att undervisa hantering 
av 

kontrastmedelsreaktione
r och en praktisk hi-fi 

simulationsträning. 

44 radiologstudenter och 

radiologer. Frivilligt 
deltagande. 

Kompatibel prospektiv 

randomiserad studie. 
Deltagarna delades 

slumpmässigt in i två grupper. 
Alla deltagare tog ett skriftligt 

för-, efter- och ett fördröjt 
eftertest fyra månader senare 

tillsammans med ett scenario. 
Baskunskap om 

kontrastmedelsreaktioner 
testades. 

Det var ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna i de 
skriftliga testerna. Båda 

grupperna fick bättre resultat 
på testen efter utbildningen.  

Medel 

2012. Trout, A.T., 
Cohan, R.H., Ellis, 

J.H. & Khalatbari, 
S.  

Amerika. 

Academic 
Radiology. 

Teaching 
Management of 

Contrast Reactions: 
Does It Work and 

How Often Do We 
Need to Refresh? 

 

Syftet med denna studie 
var att utvärdera 

utbildningsvärdet och 
varaktighet av kunskap 

om 
kontrastmedelsreaktione

r som kursen ger. 

76 radiologstudenter and 
radiologer.  

En prospektiv bedömning av 
förändringar i deltagarnas 

kunskap och förtroende efter 
en erforderlig utbildning om 

reaktioner på kontrastmedel 
genomfördes. Bedömningar 

utfördes före och omedelbart 
efter och vid en, tre, sex och 

nio månader efter kursen. 
 

Resultatet på frågorna var 
förbättrat efter en, tre och sex 

månader. Ingen statistisk 
signifikant förbättring efter nio 

månader. 

Hög 

2011. Wang, C.L., 
Schopp, J.G., 

Petscavage, J.M., 
Paladin, A.M., 

Richardson, M.L. & 
Bush, W.H.  

Amerika.   

American Roentgen 
Ray Society. 

Prospective 
Randomized 

Comparison of 
Standard Didactic 

Lecture Versus High-
Fidelity Simulation for 

Radiology Resident 
Contrast Reaction 

Management 
Training. 

 

Syftet med denna studie 
är att jämföra om hi-fi 

simuleringsövningar är 
mer effektiva än 

traditionella 
föreläsningar när man 

tränar radiologstudenter 
att hantera 

kontrastmedelsreaktione
r. 

44 radiologer som hade 
certifikat i grundläggande 

och avancerad 
livsuppehållande. 

Prospektiv randomiserad 
studie. Alla deltog på en 

föreläsning. Fyra månader 
senare gjordes ett skriftligt 

förtest om baskunskaper om 
kontrastmedelsreaktioner. 

Därefter delades de 
slumpmässigt in i två grupper, 

21 deltagare fick en ny 
föreläsning medan 23 

deltagare deltog i en 
simulering med fem scenarion 

med 
kontrastmedelsreaktioner. 

Sedan gjordes ett eftertest för 
alla deltagare. Två månader 

senare gjordes ytterligare ett 
skriftligt test och ett scenario. 

 

Ingen signifikant skillnad 
mellan simulations- och 

föreläsningsgruppen i för- och 
eftertest. Simuleringsgruppen 

presterade bättre än 
föreläsningsgruppen i 

slutscenariot. 

Medel 



 
 

År, författare, 

land & tidsskrift.   

Titel Syfte Urval Metod 

 

Resultat Kvalitet 

2010. Tofil, N.M., 

White, M.L., Grant, 
M., Zinkan, L.J., 

Patel, B., Jenkins, 
L., Youngblood, 

A.Q. & Royal, S.A. 

Amerika. 

Academic 
Radiology. 

 

Severe Contrast 

Reaction 
Emergencies: 

High-fidelity 
Simulation Training 

for Radiology 
Residents and 

Technologists in a 
Children’s Hospital. 

Syftet med studien var 

att testa hypotesen om 
kunskapen förbättras 

genom en hi-fi 
simulering med en 

allvarlig 
kontrastmedelsreaktion. 

30 deltagare, varav 

19 radiologer och elva 
röntgensjuksköterskor. 

Prospektivt för- och eftertest 

studie genomfördes där 
resultat jämfördes. Kunskap 

om hantering av allvarlig 
kontrastmedelsreaktion 

testades. En timme 
simulationsträning. 

Simulationsscenario och 
diskussion/utfrågning direkt 

efter. 

Signifikant höjning av 

testpoäng efter simuleringen 
för alla deltagare. Deltagarna 

bedömde övningen som 
väldigt användbar. 

Medel 

1997. Echenique, 

A.M., Joseph, R. & 
Casillas, V.J.  

USA.  

Academic 
Radiology.  

Recognition and 

Treatment of 
Reactions to Contrast 

Media: A Model for 
Resident and Faculty 

Education Employing 
Lectures and Case 

Scenario Workshops. 
 

Att studera effektiviteten 

av en interaktiv kurs. Att 
känna igen och behandla 

kontrastmedelsreaktione
r. 

29 deltagare från olika 

personalgrupper på 
röntgenavdelningen. 

Deltagare som inte deltagit i 
alla delar uteslöts. 

25 frågor i ett förtest, en 

tredagars-kurs och ett 
likadant eftertest. För- och 

eftertest resultaten jämfördes. 
Igenkännande och behandling 

av kontrastmedelsreaktion 
studerades. Kursen bestod av 

föreläsning, manualer och 
scenarion. 

En statistisk signifikant 

förbättring i eftertestet. Även 
en ökad förbättring hos 

deltagarnas självförtroende 
vid hantering av 

kontrastmedelsreaktioner. 

Medel 

 

 


