
 

  
 

 

Institutionen för kirurgiska vetenskaper 

Enheten för radiologi 

 

 

Examensarbete 

Att minska stråldosen till personalen vid PET-undersökningar med 

18F-FDG 

 

 

 

Författare                                           Handledare: 

Naomi Eriksson                                          Mitra Mehravaran 

Media Munther 

      Examinator: 

        Hadis Honarvar 

  

 

Examensarbete i Radiografi 15hp 

Röntgensjuksköterskaprogrammet 180 hp 

2018 

 

 



1 
 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Positron emissions tomografi (PET) i kombination med datortomografi (DT) är en 

vanligt förekommande undersökningsmetod vid diagnostik av cancer inom nuklearmedicin.  

18F-FDG är ett spårämne som används vid PET/CT och leder till det faktum att personalen 

utsätts för strålning. Förutom patienterna som själva blir föremål som radioaktiva strålkällor så 

utsätts personal för både direkt och sekundär strålning vid hantering av 18F-FDG och vid 

kontakt med patienter som injicerats med ämnet. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att studera vilka metoder som kan användas för att 

minimera stråldosen från 18F-FDG till personalen på nuklearmedicin.   

 

Metod: En systematisk litteraturstudie har använts som metod för att svara på studiens  

frågeställning. 

 

Resultat: Att minimera tiden för strålexponering av strålkällan, att öka avståndet till 

strålkällan, att tillämpa arbetsrotation och begränsa antalet undersökningar per dag, att använda 

tekniska verktyg och hjälpmedel och att se över facilitetens utformning minskade på stråldosen 

till personalen. 

 

Slutsats: Stråldosen till personalen befinner sig inom acceptabla nivåer genom att tillämpa de 

strålskyddsåtgärder som beskrivs i resultatet  

 

 

Nyckelord: Röntgensjuksköterskor, nuklearmedicin, strålning, fluor-18-fluorodeoxyglucose 
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Abstract 

 

Background: Positron emission tomography (PET) combined with computer tomography 

(CT) has become one of the most commonly used diagnostic methods of cancer diseases within 

nuclear medicine departments. For imaging, PET/CT requires the use of a radiopharmaceutical 

tracer that is injected through vessels. The radioisotope Flourine-18 (18F) is synthesized into a 

glucose analogue called fluorodeoxyglucose (FDG) and is the tracer that is most commonly 

used in cancer imaging during PET/CT procedures. However, a consequence from the 

application of 18F-FDG in clinical examinations is the staff exposure of ionizing radioactivity 

which becomes inevitable. The main sources of ionizing radioactivity exposure derives from 

the preparation and in contact with the patient.  

 

Aim: The aim of this thesis is to study methods that can be applied in order to minimize the 

radiation dose to nuclear medicine staff working with 18F-FDG daily. 

 

Method: A systematic review study of existing literature has been applied in this thesis.  

 

Result: The results showed that reduction of dose exposure to staff relied on decreasing the 

time and increasing the distance to the radiation source. To implement job rotation, reducing 

the number of clinical examinations and to use physical shielding and to consider the facility 

design also reduced the dose exposure to the staff. 

 

Conclution: The dose exposure to the staff are kept within acceptable levels by implementing 

the methods for dose reduction from the result.  

 

 

Keywords: staff, nuclear medicine, radiation, fluor-18-fluorodeoxyglucose 
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BAKGRUND 

 

Nuklearmedicin är en medicinsk undersökningsmetod som används vid bedömning av organ 

och vävnader i kroppen.  Inom nuklearmedicin studeras kroppens fysiologiska processer på 

cellulär och molekylär nivå. Kartläggning och avbildning av dessa processer spelar en stor roll 

inför bedömning, diagnostik och behandling av många sjukdomar.  Nuklearmedicinska 

undersökningsmetoder har funnits i mer än ett halvt århundrade och har utvecklats till att bli 

mycket säkra och effektiva metoder. Genom att via blodkärl injicera en liten dos av radioaktiva 

isotoper; ett så kallat spårämne, blir det möjligt att följa och kartlägga ämnet som fördelar sig 

i kroppens celler. Spårämnet som injiceras avbildas sedan med hjälp av Positron emissions 

tomografi (PET). Detta innebär att nuklearmedicin sker med icke invasiva och smärtfria 

undersökningsmetoder som dessutom är säkra och effektiva. En annan fördel är att spårämnet 

varken är giftigt eller allergiframkallande därmed kan undersökningsmetoderna tillämpas på 

alla kroppens organ- och vävnader inklusive hjärnan och hjärtat. De används särskilt ofta vid 

diagnostik av cancer, sköldkörtelsjukdomar och vid behandlingsterapier. Det som särskiljer 

nuklearmedicinska undersökningsmetoder från konventionella undersökningsmetoder är att de 

skapar värdefull information om kroppens funktionalitet och fysiologiska aktiviteter som oftast 

inte kan besvaras av andra metoder. Nuklearmedicinska metoder skapar också möjlighet till att 

upptäcka nytillkomna patologiska förändringar innan större skada har skett vilket är en fördel 

(Fahey et al., 2016). Metoderna lämpar sig även för äldre patienter som inte klarar att genomgå 

öppen kirurgi (Ito et al., 2015). Lonsdale & Beyer (2009) påpekar också framgången och 

utvecklingen inom nuklearmedicin vars icke-invasiva metoder har blivit väl mottagna 

internationellt.     

18Fluor 

 

Ett vanligt förekommande spårämne inom nuklearmedicin som injiceras i kroppen härstammar 

från grundämnet fluor som har en radioaktiv isotop kallad 18F. Denna isotop har en 

halveringstid på 110 minuter och fördelen med den långa halveringstiden jämfört med andra 

fluor isotoper är att den kan transporteras från tillverkaren till nuklearmedicinska kliniker innan 

den sönderfaller helt (Alauddin, 2011). När patienter genomgår PET-undersökningar kan dessa 

ta upp till flera timmar att utföra vilket gör 18F till en lämplig isotop att använda (Couturier et 

al., 2004). När 18F tillsätts med en organspecifik substans kallas de tillsammans ett spårämne, 
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och som tidigare nämnts blir spårämnet möjligt att detektera i kroppen med PET (Poeppel et 

al., 2009). 

18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) 

 

 
18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) introducerades 1976 och är ett spårämne som används inom 

nuklearmedicin (Zanzonico et al., 2008) samt är det vanligaste spårämnet som används vid 

diagnostik av cancer (Couturier et al., 2004). Detta påstående stöds också av Kwee et al. (2016) 

som skriver att cancer står för en fjärdedel av alla dödsfall i västvärlden och att PET/CT 

undersökningar med 18F-FDG sker vid närmare 90% av alla kliniska cancerfall (Kwee et al., 

2016). Just PET-undersökningar tillhör en av de metoder som växer snabbast runt om i världen 

inom onkologin (Fahey et al., 2016).  

 

Fördelen med 18F-FDG som består av glukos är att det absorberas fort av sjuka celler som 

behöver mycket socker och drar till sig spårämnet. Vid cancer sker en ackumulering process 

av glukosen i tumörcellerna och lyser som små punkter på PET-bilderna (Poeppel et al., 2009). 

När PET-undersökningar kombineras med datortomografi skapar dessa (PET/CT) en fusions-

bild där anatomisk information från datortomografin samt organ- och vävnaders funktionalitet 

från PET-kameran kan avläsas samtidigt (Lonsdale & Beyer, 2010). PET/CT som kompletterar 

varandra är därmed en effektiv metod som kan ge detaljerad anatomisk- och patologisk 

information i en enda undersökning (Poeppel et al., 2009). Cancerpatienter är särskilt utsatta 

för infektioner och feber som kan ta lång tid att utreda och diagnostisera. PET/CT med 18F-

FDG minskar både risken att förvärra dessa patienters tillstånd och att dö i förtid då metoden 

kan upptäcka cancer i ett tidigt skede (Douglas et al., 2017). Murano et al. (2011) beskriver 

också fördelen med 18F-FDG som kan upptäcka just cancer och på så sätt ge patienter 

behandling i god tid och förlänga deras förväntade livslängd (Murano et al., 2011).  

 

Inför PET/CT undersökningar med 18F-FDG skall patienter följa ett protokoll för att minska på 

artefakter under bildtagningen. Träning och stress bör undvikas innan själva undersökningen 

och fasta är ett krav för att sänka blodsockret för att säkra sjuka cellernas upptag av glukosen 

från spårämnet. Om patienten är avslappnad och har en normal kroppstemperatur så undviks 

även risken att friska celler absorberar glukosen (Sarj, 2006).   Metoden är beprövad och har 

en hög pålitlighet vid diagnostiska undersökningar. Att PET/CT med 18F-FDG är särskilt 
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fördelaktig för att upptäcka cancer (Murano et al., 2011) stöds också av Willowson et. al (2012) 

som påstår att PET/CT med 18F-FDG har blivit en standardmetod för diagnostik och behandling 

inom onkologin. Avbildningstekniken med 18F-FDG kan också användas inom flera områden 

än enbart anatomisk kartläggning vid cancer; utan även vid diagnostik av olika 

sjukdomstillstånd som är svårupptäckta med konventionell diagnostik såsom infektioner samt 

vid uppföljningskontroller efter behandlingsterapier. 18F-FDG är också mindre kostsamt för 

samhället då långdragna utredningar undviks tack vare dess utförliga och korrekta diagnostik 

(Douglas et al., 2017).     

Strålningsrisker 

 

När antalet PET/CT undersökningar med 18F-FDG ökar så går det inte att undvika det faktum 

att människor får strålning från ämnet. Förutom patienterna som själva blir föremål som 

radioaktiva strålkällor så utsätts vårdpersonal för både direkt och sekundär strålning vid 

hantering av 18F-FDG och vid kontakt med patienter som injicerats med ämnet. Även 

allmänheten utsätts för sekundärstrålning som sprids från patienter som har genomgått 

undersökningen (Cao et al., 2003). En huvudregel inom nuklearmedicin är att minska 

stråldosen så lågt som det är praktiskt möjligt i enligt med ALARA-principen, detta gäller även 

patienter som injicerats med 18F-FDG och som avger sekundär strålning mot både personal och 

omgivningen (Kusano et al., 2013). Patienterna utsätts förvisso via 18F-FDG för radioaktivitet 

men för dem så är nyttan större än riskerna vid livshotande sjukdomar som cancer. 

Röntgensjuksköterskor som utför undersökningarna utsätts dock för strålning som kan vara 

skadligt för deras hälsa (Murano et al., 2011). Dalianis et al., (2006) påpekar också detta som 

har studerat effekten av 18F-FDG inom nuklearmedicin där personalen utsätts för radioaktivitet 

från högpenetrerande gammastrålning. Enligt författarna leder hanteringen av 18F-FDG till 

strålexponering mot framförallt personalens extremiteter (Dalianis et al., 2006). Även Kaljevic 

et al. (2015) skriver i deras studie att röntgensjuksköterskors överkropp och särskilt händerna 

är utsatta. Detta sker främst vid direkt hantering av radionuklider som 18F-FDG som ger 

primärstrålning men även från sekundär strålning som sprids från patienter. Samma studie 

poängterar hur viktigt det är att använda sig av strålhygien för att minska risken att utsättas för 

strålning. Extra strålskyddsåtgärder skall särskilt vidtas när en viss kroppsdel utsätts för 

strålning som överskrider mer än en tredjedel av den årliga maxgränsen för den aktuella 

kroppsdelen (Kaljevic et al., 2015).  
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När 18F-FDG sönderfaller så sker en process där positroner kolliderar med elektroner; det vill 

säga att partiklarna annihilerar och frigör strålning med hög energi på 511 kilo elektronvolt.  

Energin som frigörs under sönderfallet är mycket högre jämfört med andra isotoper inom 

nuklearmedicin. På grund av dess fysiska karaktär av 18F-FDG som medför strålning med en 

extremt hög genomträngningsförmåga krävs därmed lämpliga strålskyddsåtgärder vid 

hantering av ämnet (Leide-Svegborn et al., 2010). Även Fahey et al., (2016) poängterar hur 

viktigt det är för personalen som arbetar inom nuklearmedicin att skydda sig mot strålning från 

18F-FDG för att inte exponeras i onödan.  

 

Problemformulering 

 

Vid kontakt med patienter som har injicerats med 18F-FDG och vid hantering av ämnet under 

arbetets gång ställs det krav på personalen att tillämpa lämpliga strålskyddsåtgärder för att 

undvika onödig strålning (Fahey et al., 2016). Inom nuklearmedicin är det 

röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker som förbereder och injicerar 18F-FDG 

manuellt. Då ämnet injiceras i blodbanan via dropp innebär det att personalen som handskas 

med 18F-FDG som är radioaktivt blir utsatta för strålning. Trots att det finns arbetsmodeller och 

säkerhetsåtgärder till personalen som jobbar inom nuklearmedicin särskilt vid PET-

undersökningar för att sänka stråldosen kvarstår det faktum att personalen faktiskt utsätts för 

strålning (Jha et al., 2011).  

Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att studera vilka metoder som kan användas för att 

minimera stråldosen från 18F-FDG till personalen på nuklearmedicin.   

 

Frågeställning 

 

Hur kan stråldosen till personalen minska vid PET-undersökningar som involverar 18F-

fluorodeoxyglucose? 
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METOD 

Design 

 

En systematisk litteraturstudie har använts som metod för att svara på examensarbetets 

frågeställning. Det vill säga att systematiskt genomsöka och kritiskt granska relevant 

vetenskaplig litteratur för att besvara frågeställningen (Willman et al., 2016). 

Sökstrategi 

 

En väl genomförd litteraturstudie bör följa en plan som definierar tillvägagångssättet för 

litteratursökningen. Studiens problemformulering som har besvarats har utgjort 

utgångspunkten för sökstrategin. Planen innehåller delarna; identifiera tillgängliga resurser, 

identifiera relevanta källor, avgränsa forskningsproblemet och fastställ huvuddragen i 

sökningen och slutligen utveckla en sökväg för varje söksystem. Strategin har i så stor 

utsträckning som möjligt varit formulerad på så vis att endast relevant litteratur påträffats och 

uteslutit icke relevant litteratur. Det vill säga författarna har använt sökord av betydelse för 

studiens syfte och problemformulering för att identifiera litteratur med hög sensitivitet och 

specificitet (Willman et al., 2016).   

 

Litteratursökningen för denna studie har utgått från problemformuleringen och koncentreras 

till områdena strålhygien, stråldos, personal inom nuklearmedicin och 18F-FDG vid sökningen. 

Först och främst har vetenskaplig litteratursökning utförts via studentportalen på Uppsala 

universitetsbibliotek. Med hjälp av deras elektroniska databas Pubmed har litteratur med hög 

sensitivitet och specificitet identifierats.  Icke relevant litteratur har undvikits genom 

avgränsningar i sökningen och fastställande av fokusområden.  Vidare har söktermer (MeSH) 

kombinerats med Booleska sökoperatorn “AND” för att avgränsa sökområdet. Detta för att öka 

specificiteten av litteratursökningen ytterligare och på så vis hitta relevant litteratur. Willman 

et al. (2016) beskriver denna strategi som ett effektivt sätt att kombinera söktermer i den 

systematiska sökningen. Rätt kombinationer med booleska termer kan identifiera relevant 

litteratur och avgränsar sökområdet på bästa sätt (Willman et al., 2016). För denna studie har 

följande söktermer (MeSH) använts i PubMed; Radiation dose reduction 18F, Radiation dose 

staff 18F-FDG, 18F-FDG and PET and CT and staff and dose, 18F-FDG PET CT staff dose och 

design nuclear medicine rooms. Antalet påträffade artiklar från dessa söktermer har 
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presenterats i en söktabell (tabell 1). Databasen PubMed hänvisar också till “similar articles” 

efter varje sökning där författarna har kunnat identifiera artiklar inom ämnet. Vidare har alla 

de utvalda artiklarnas abstrakter från påträffad litteratur lästs för att utesluta icke relevanta 

artiklar av ämnet. Sedan har hela artiklarna också lästs och kvalitetsgranskats enligt Willman 

et al. (2016) rekommenderade granskningsprotokoll. Protokollet är omarbetat av författarna 

och har utformats för att anpassas till litteraturstudien (bilaga 1). Utöver sökstrategin beskriven 

ovan så rekommenderar Willman et al. (2016) att relevant litteratur även kan hämtas från 

referenslistan i den insamlade litteraturen genom så kallad kedjesökning. Detta har författarna 

utfört samt kontrollerat de referenser som är citerade i de insamlade artiklarna och således 

förfinat sökningen och utökat antalet relevanta artiklar inom ämnet ytterligare. Slutligen har 20 

artiklar valts ut som grund till resultatet för att svara på frågeställningen. 
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Tabell 1. Sökord och resultat från databasen PubMed. 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakter och 

slutsatser 

Antal lästa 

kompletta 

artiklar 

Antal 

valda 

artiklar 

PubMed Radiation dose 

reduction 18F 

59 11 5 1 

PubMed Radiation dose 

staff 18F-FDG 

39 13 12 8 

PubMed 18F-FDG and PET 

and CT and staff 

and dose 

21 12 8 6 

PubMed 18F-FDG PET CT 

staff dose 

25 25 20 7 

PubMed design nuclear 

medicine rooms  

24 3 3 1 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Denna litteraturstudie har utförts med följande inklusions- och exklusionskriterier: 

Inklusionskriterier 

 

Studien innefattar endast vetenskapliga artiklar från databasen PubMed och handlar om 

strålhygien, stråldos, personal inom nuklearmedicin och 18F-FDG och är publicerade mellan 

1998–2018. Artiklarna har ett tydligt fokus som belyser personalens strålhygien inom 

nuklearmedicin och kan svara på studiens frågeställning. Vidare ingår endast artiklar som är 

publicerade på svenska och engelska i urvalsprocessen. 

Exklusionskriterier 

 

Grå litteratur, vetenskapliga artiklar som inte handlar om 18F-FDG och personalens strålhygien 

och som inte är publicerade på de ovan nämnda språken är exkluderade från studien. Vidare 

behandlar studien endast stråldosen från själva ämnet 18F-FDG. Hänsyn har inte tagits till den 

stråldos som kan komma från datortomografin vid beskrivna PET/CT-undersökningar eller 

andra spårämnen inom nuklearmedicin.   

Bearbetning och analys 

 

För att hitta relevanta artiklar till denna litteraturstudie har författarna använt sig av databasen 

PubMed för att söka material. Flera abstrakter och slutsatser har lästs för att göra en värdering 

av de påträffade artiklar och om de uppfyllde studiens syfte, frågeställning och 

inklusionskriterier. När de slutliga 20 artiklarna har valts ut lästes artiklarna om och om igen 

för att få en ordentlig förståelse för innehållet och resultatet. Artiklarna analyserades och 

granskades utifrån artiklarnas syfte, tillvägagångssätt, resultat och slutsats. En 

sammanställning av dessa har sedan dokumenterats i ett analysschema (tabell 1). Utifrån 

analysschemat kan artiklarnas huvudresultat avläsas. Resultaten har i sin tur sammanställts och 

presenterats i kategorier efter metoder som kan reducera stråldosen till personalen.  

 

Vidare har ett granskningsprotokoll använts enligt Willman et. al., (2016) som underlag för 

att bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalitet (bilaga 1). Protokollet är omarbetat av 

författarna och utformats för att anpassas till litteraturstudien. Som vägledning vid 

bedömning av artiklarnas kvalitet har frågor som rekommenderats av Willman et al. (2016) 
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använts som underlag. För varje positivt svar ges en kvalitetspoäng och resterande svar ges 

noll poäng.  1-4 poäng ger betyget låg kvalitet, 5-8 poäng ger betyget medel kvalitet och 9-12 

poäng ger betyget hög kvalitet.  
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Tabell 2: Analysschema och bedömning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

 

Författare 

År Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Huvudsakligt resultat Vetenskaplig 

kvalitet 

Al-Haj, A.N.,  

Lobriguito, A.M.,  

Arafah, A.,  

Parker, Ruchana. 

(2011) 

Saudiarabien 

 

  

Deriving staff and 

public doses in a 

PET/CT facility 

from measured 

radiation levels 

using 

thermoluminescent 

dosimetry. 

 

 

Syftet var att sammanställa data i 

form av strålexponering till både 

personal och patienter. 

Dokumentera patientens 

vistelsetid, antal patienter och 

kartlägga stråldoser på 

avdelningen. Sammanställningen 

registreras sedan i en databas 

och skall fungera som underlag 

för strålskyddsåtgärder. Detta 

kan generera mindre 

helkroppsdos till personalen  

inom nuklearmedicin vid 

hantering av 18F-FDG.  

Kvantitativ 

studie 

1500 undersökningar ingick i 

studien på en PET/CT avdelning. 

10 stycken TLD placerades ut på 

olika ställen i en PET/CT 

avdelning under 7 månader för att 

mäta helkropps dosen till 

personalen och dosen till 

handlederna.  

Stråldosen till personal ökade vid 

närkontakt med patienter som 

injicerats med 18F-FDG. För att 

minska stråldosen skulle tiden 

minskas och avståndet ökas vid 

injektioner och vid placering av 

patienter i scannern. Begränsning 

av antalet patienter och 

arbetsrotation kunde minska på den 

totala stråldosen. 

 

 

Medel 

Benatar, N.A., 

Cronin, B.F., 

O’Doherty, M.J. 

(2000) 

Storbritannien 

Radiation dose 

rates from patients 

undergoing 

positron emission 

tomography: 

implications for 

Att fastställa den genomsnittliga 

effektiva stråldosen som en 

medarbetare utsätts för vid PET-

undersökningar. Samt beräkna 

hur mycket strålning 

medarbetare och anhöriga utsätts 

Kvantitativ 

studie 

2 medarbetare  och 564 patienter Resultatet baserades på en 

genomsnittlig injektion av 18F-FDG 

på 320 MBq. Den genomsnittliga 

stråldosen personalen utsattes för 

var 5,5µSv per undersökning och 

14µSv per dag som låg under 

gränsvärdet på 60µSv per dag enligt 

Hög 
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technologists and 

waiting areas.  

för med hänsyn till avdelningens 

arkitektur.  

brittisk lag. Flyttbara bly skärmar 

och mindre direkt kontakt med 

patienter tillämpades som 

strålskyddsåtgärder. Mer hänsyn 

skulle tas till anhöriga och 

väntrummen som inte var utrustade 

med strålskydd. Den sekundära 

strålningen till anhöriga kunde 

överstiga gränsen för vad som var 

rekommenderat att inte överstiga.  

Demir, M., Demir, 

B., Sayman, H., 

Sager, S., Sabbir, 

A., Uslu, I.   

(2010) 

Turkiet 

Radiation 

Protection For 

Accompanying 

Person and 

Radiation Workers 

in PET/CT.  

Att mäta den totala stråldosen 

personalen och anhöriga utsätts 

för vid PET/CT undersökningar. 

Kvantitativ 

studie 

30 patienter och 5 EPD 

dosimetrar upphängda i taket i 

väntrummet 

Mätningar visade att lämpliga 

skyddsåtgärder behövdes under två 

timmar efter injektion av 18F-FDG.  

Stråldosen till personalen ökade om 

patienterna var barn, 

funktionshindrade eller äldre som 

krävde mer omvårdnad.  Genom 

ökade vätskeintag och urinering 

samt hålla avståndet på minst en 

halv meter kunde strålningen 

reduceras till anhöriga.    

Hög 

Fujibuchi, T., 

Iimori, T., Isobe, 

T., Masuda, Y., 

Uchida, Y., 

Measurement of 

absorbed doses in 

organs of medical 

staff at 18F-FDG Pet 

examination. 

Syftet med studien var att 

simulera och mäta strålning till 

personalens olika organ vid 

PET/CT undersökningar. 

Kvantitativ 

studie 

Fantomkroppar föreställande en 

människa (personal respektive 

injicerad patient med 18F-FDG) 

användes för att mäta stråldosen 

till olika organ hos personalen.  

Resultatet visade att med ökat 

avstånd till strålkällan minskade 

stråldosen till personalen samt att   

blyförkläden inte var en effektiv 

strålskyddsåtgärd för personalen.  

Medel 
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Matsubayashi, F., 

Sakae, T. 

(2009) 

Japan 

 

Guillet, B., 

Quentin, P., 

Waultier, S., 

Bourelly, M., 

Pisano, P., 

Mundler, O. 

(2005) 

Frankrike 

Technologist 

Radiation Exposure 

in Routine Clinical 

Practice with 18F-

FDG PET. 

Att under 6 månader studera 

helkropps och extremitets doser 

som personalen utsätts för på en 

PET-avdelning. Samt att 

bekräfta nyttan med studiens 

föreslagna strålskyddsåtgärder 

och slutligen att mäta stråldosen 

från olika 18F-FDG paketeringar.  

 

 

 

Kvantitativ 

studie 

3 medarbetare med 12 

undersökningar i genomsnitt per 

dag. 

 

Den genomsnittliga helkropps 

dosen till personalen var 2,98µSv 

per undersökning. Den 

genomsnittliga fingerdosen var 

204,9 µSv och 198,4 µSv för höger 

respektive vänster hand vid 

hantering av stora flaskor med 18F-

FDG. För små flaskor var 

stråldosen 127,3µSv och 55,9 µSv 

till höger respektive vänster hand. 

 

 

 

Hög 



16 
 

Hudzietzova, J., 

Fulop, M.,  

Sabol, J. 

(2016) 

Tjeckien  

 

Possibilities of the 

exposure reduction 

of hands during the 

preparation and 

application of 

radiopharmaceutica

ls.   

Att mäta stråldosen som 

personalens händer utsätts för 

och överväga de alternativ som 

finns för att minska 

exponeringen vid förberedelse 

och administrering av 18F-FDG. 

 

 

Kvantitativ 

studie 

 

 

 

46 undersökningar totalt; där 30 

undersökningar utfördes av 10  

medarbetare som förberedde 18F-

FDG och 

16 undersökningar utfördes av 5 

stycken medarbetare som 

injicerade 18F-FDG.  

Studien bekräftade att personalens 

händer och särskilt fingertopparna 

utsattes för strålning vid både 

förberedelse och injektion. 

Mätningar från TLD dosimetrar 

visade att personalens händer 

exponerades under förberedelse och 

injektion av spårämnet särskilt 

pekfingertopparna och handflatans 

sida. Händerna exponerades 50% 

av fallen vid förberedelse av 18F-

FDG, 100% vid injektion till 

patienterna och i 20% av fallen 

exponerades handflatan. 

Hög 

Kopec, R., 

Budzanowsk, I, 

M., BudzyńskA, 

A., CzepczynskI, 

R., DziuK, M., 

SowinskI, 

J.,Wyszomirska, 

A. 

(2011) 

Poland 

On the relationship 

between whole 

body, extremity and 

eye lens doses for 

medical staff in the 

preparation and 

application of 

radiopharmaceutica

ls in nuclear 

medicine. 

Att mäta och jämföra stråldosen 

till personalen gällande 

helkropps- och ögondos samt 

stråldos till händerna  

vid hantering av 18F-FDG.  

Kvantitativ 

studie 

3 olika nuklearmedicinska 

anläggningar (A, B, C). Endast B 

och C jobbade med 18F-FDG. 

Totalt ingick 23 stycken 

medarbetare i studien. 8–18 

patienter per dag undersöktes vid 

anläggning B och 3–22 patienter 

per dag vid C. 

Resultatet bekräftade att kortare 

kontakttid mellan personal och 

injicerade patienter gav mindre 

stråldos till personalen. Stråldos till 

ögon och händer skiljde sig mellan 

B och C eftersom varje anläggning 

hade sin egen arbetsrutin.  

 

Hög 

Lecchi, M.,  

Lucignani, G., 

Validation of a new 

protocol for 18F-

Att klargöra nyttan med en 

injektor av typen Intego™ vid 

Kvantitativ 

studie 

4 medarbetare; 3 läkare och 1 

teknolog, 181 patienter. 

Den genomsnittliga helkroppsdosen 

till läkarna minskade med 38% per 

Hög 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1350448711003817?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1350448711003817?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1350448711003817?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1350448711003817?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1350448711003817?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1350448711003817?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1350448711003817?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y#!
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Maioli, C.,  

Ignelzi, G., 

Del Sole, A. 

(2012) 

Italien 

FDG infusion using 

an automatic 

combined dispenser 

and injector system.  

injektion av 18F-FDG. Fokus 

läggs på eventuell minskad 

strålning till personal, minskade 

kontamineringar av 18F-FDG 

samt precisionen av dosmängd 

som administreras.  

 

 

undersökning men var oförändrad 

till teknologen. Stråldosen med 

Intego™ till händerna minskade 

med 94% per undersökning till 

läkarna som ansvarade för manuella 

administrationer.   Spårämnet 

kontaminerades aldrig av injektorn. 

Felmarginalen av mängden 18F-

FDG som administrerades 

uppmättes till 3%.  

Leide-Svegborn, S. 

(2012) 

Sverige 

 

External radiation 

exposure of 

personnel in 

nuclear medicine 

from 18F, 99mTc and 

131I with special 

reference to fingers, 

eyes and thyroid.   

Att studera strålexponeringen 

från radioaktiva ämnen som 18F 

till personalen inom 

nuklearmedicin samt hur 

stråldosen kan begränsas.   

 

 

Kvantitativ 

studie 

4 tekniker  Hanteringen av 18F-FDG utgick 

ifrån att arbeta med händerna och 

dessa extremiteter utsattes för 

mycket strålning, särskilt 

falangerna I, II och III på den 

dominanta handen. Mätningar med 

TLD visade också att ögonen och 

sköldkörteln utsattes, men för lägre 

stråldoser. Arbetsrotation och 

införandet av en injektor kunde 

reducera stråldosen till personalen.  

 

Hög 

Peet, D.J.,  

Morton, R., 

Hussein, M., 

Alsafi, K.,  

Radiation 

Protection in Fixed 

PET/CT facilities-

Att studera och kartlägga vilka 

delar av en nuklearmedicinsk 

facilitet som ger mest strålning. 

Kvantitaiv 

studie som 

inkluderar en 

3 medarbetare som jobbade på en 

nuklearmedicinsk avdelning 

mellan 2005–2008. 140 patienter 

ingick i resultatet för 

Studien visade att avstånd och 

avskärmning från strålkällan var 

viktigt för att minska stråldosen till 

personalen. Betongväggar och extra 

Hög 
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Spyrou, N.  

(2012) 

Storbritannien 

design and 

Operation. 

mindre 

kohortstudie 

genomsnittsdosen till personalen 

från varje undersökning.  

golv mot angränsande rum var 

konstruerade mellan 75-215 mm för 

att reducera strålning.  

Varje undersökning gav personalen      

5,1 µSv i genomsnittsdos.  

Perez, M.E., 

Verede, J.M., 

Montes, C., 

Ramos, J.A., 

Garcia, S., 

Hernandez, J.  

(2014)  

Spanien 

Optimization of 

Radiation Doses 

Received by 

Personnel in PET 

Uptake Rooms. 

Att analysera strålningen från 

patienter som har fått 18F-FDG i 

injektions rummen och hur dessa 

rum har designats för att 

minimera strålningen till 

personal.  

Kvantitativ 

studie 

Beräkningar är baserade på en 

medarbetare som utförde 12 

undersökningar per dag i 260 

dagar per år.  

Möbleringen av ett injektionsrum 

var viktigt och behövde planeras 

noggrant för att kunna minska 

stråldosen till personalen. Placering 

av injektionsstolar enligt strategin 

3L,1R,2R gav minst stråldos från 

injektionsfasen.     3L,1R,2R gav 

0,65 mSv/år jämfört med 

möbleringen          1L,2L,3R som 

gav 1,12 mSv/år. Den reducerade 

stråldosen är beräknad med hänsyn 

till den spridda strålningen från de 

andra två injektionsrummen, inte 

det rummet som personalen 

befinner sig i.  

Hög 

Robinson, C.N., 

P.U., Young, J.G., 

Wallace, A.B., 

Ibbetson, V.J.  

(2005) 

Australien 

A study of the 

personal radiation 

dose received by 

nuclear medicine 

technologists 

working in a 

Att under fem månader studera 

stråldosen till personalen från 

PET-undersökningar på en 

nuklearmedicinsk avdelning i 

Australien genom att använda en 

TLD dosimeter.  

Kvantitativ 

studie 

7 medarbetare inom 

nuklearmedicin och 174 patienter 

Resultatet är beräknat på 215 

arbetsdagar per år. Den 

genomsnittliga dagliga stråldosen 

till en medarbetare var 31 µSv. 

Varje undersökning med 418 MBq 

18F-FDG i genomsnitt gav 

Medel 
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 dedicated PET 

center.   

 

 

personalen 4,5 µSv i genomsnittlig 

stråldos. Beräknat på den årliga 

effektiva dosen låg resultatet under 

det rekommenderade värdet enligt 

ICRP. Effektivare arbetsmetoder i 

form av minskade 

injektionsmängder av 18F-FDG 

kunde minska på stråldosen.  

Sanchez, R.M., 

Vano, E., 

Fernandez, J.M., 

Ginjaume, M., 

Carreras, J.L. 

(2015) 

Spanien 

 

 

Evaluation of an 

automated FDG 

dose infuser to 

PET-CT patients. 

Syftet med studien var att mäta 

stråldosen till personalens 

fingertoppar som använder en 

halvautomatiserad injektor 

jämfört med en helautomatisk 

injektor.  

 

Kvantitativ 

studie 

Tekniker på en nuklearmedicinsk 

avdelning på ett 

universitetssjukhus i Spanien som 

hanterade 18F-FDG.  

Mätningar från studien visade att en 

automatisk injektor minskade 

stråldosen till personalens 

fingertoppar mycket mer än en 

halv-automatisk injektor.  I 

genomsnitt gav en automatisk 

injektor 63% mindre huddos till 

tekniker respektive 87% mindre till 

sköterskor.  

Medel 

Seierstad, T., 

Stranden, E., 

Bjering, K., 

Evensen, M., Holt, 

A., Michalsen, H. 

M., Wetteland, O.  

(2007) 

Norge 

Doses to nuclear 

technicians in a 

dedicated PET/CT 

centre utilising 18F 

fluorodeoxyglucose 

(FDG).  

För att kartlägga 

strålexponeringen till tekniker 

från 18F-FDG vid olika 

arbetsmoment och för att se om 

lämpliga strålskydds åtgärder 

kan behövas.  

 

Kvantitativ 

studie 

Den individuella dosen från olika 

arbetsmoment till 2 stycken 

medarbetare som utförde 26 

undersökningar mättes med 

elektriska dosimetrar. Utöver 

detta utförde båda medarbetare 50 

undersökningar under en 2 

månaders period där stråldosen 

mättes med TLD.  

Studien visade att 60% av 

stråldosen till personalen kom från 

hantering av det radioaktiva 

spårämnet medan 40% kom från 

direktkontakt med patienter. Varje 

undersökning tog mellan 6–12 

minuter.   

Hög 
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Sudbrock, F., 

Uhrhan, K., 

Rimpler, A., 

Schicha, H. 

(2011) 

Tyskland  

Dose and dose rate 

measurements for 

radiation exposure 

scenarios in nuclear 

medicine.  

Att studera stråldosen från 

radioaktiva källor inom 

nuklearmedicin; det vill säga 

spårämnen och injicerade 

patienter.  

Kvantitativ 

studie 

5 olika detektorer för att uppskatta 

dos hastigheter   

Stråldosen minskade med ökat 

avstånd till strålkällan. Vid kontakt 

med isotoper av hög 

penetreringsförmåga krävdes 

lämpligt strålskydd och försiktighet 

i hanteringsprocessen.  

Medel 

Tulik, P., 

Kowalska, M., 

Golnik, N., 

Budzyńska, A., 

Dziuk, M.  

(2017) 

Poland 

 

Measurements of 

the ionising 

radiation level at a 

nuclear medicine 

facility performing 

PET/CT 

examinations.  

Att studera vilka processer vid 

PET/CT på en nuklearmedicinsk 

avdelning som utsätter 

personalen för mest strålning. 

Samt när och vart särskilda 

strålskyddsåtgärder bör vidtas.   

 

 

Kvantitativ 

studie 

442 patienter och 5 TLD 

dosimetrar utplacerade i 

avdelningen 

Den uppskattade mätningen visade 

att läkarrummet, receptionen, 

passagen mellan scanner-rummet 

och manöverrummet samt labbet 

gav mest strålning från patienter.   

Medel 

Vargas, C., 

Henríquez, C. 

(2011) 

Spanien 

  

A study on 

occupational 

exposure in a 

PET/CT facility. 

Att med hjälp av detektorer 

studera i vilka delar av 

faciliteten och under vilka 

arbetsmoment som personalen 

utsätts för mest strålning.   

 

Kvantitativ 

studie 

50 stycken patienter som var fick 

400 MBq av 18F-FDG. 

Resultatet från studien visade att 

kortare patientkontakt gav mindre 

stråldos samt att strålningen var 

som högst i väntrummen och 

patient toaletten.  

 

 

Hög 

Verma, S., 

Kheruka, S.C., 

Maurya, A.K., 

Benefits of 

adopting good 

radiation practices 

Syftet var att identifiera 

processer där läkare och tekniker 

inom nuklearmedicin utsätts för 

Kvantitativ 

studie 

3 roterande läkare och 1 tekniker 

på en nuklearmedicinsk avdelning 

fick under 3 månader bära 

Doshastigheten, det vill säga 

storleken på strålningen till läkarna 

vid injektionsprocessen uppmättes 

Hög 
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Kumar, Narvesh., 

Gambhir, S., 

Kumari, S. 

(2016) 

India 

 

in reducing the 

whole body 

radiation dose to 

the nuclear 

medicine personnel 

during 18F-

fluorodeoxyglucose 

positron emission 

tomography/compu

ted tomography 

imaging 

hög strålning från 18F-FDG vid 

PET/CT- undersökningar. 

Resultatet skall i sin tur vara 

behjälpligt vid tillämpning av 

lämpliga strålskyddsåtgärder för 

att minska helkroppsdosen och 

vara i enlighet med ALARA-

principen (As low as reasonably 

Achievable)   

 

Electric Pocket Dosimeter (EPD) 

utöver standardiserade 

Thermoluminescent Dosimeter 

(TLD) för att mäta 

strålexponeringen. EPD 

registrerade strålningen till 

läkarna under injektionsprocessen 

medans registreringen av strålning 

till teknikern skedde vid 

borttagning av den intravenösa 

perifera venkatetern (PVK) 

till 126.5 ± 14.88 μSv/h 

(mikrosievert per timme) i 

genomsnitt. Med hjälp av ett 

strålskydd av bly kallad “L-bench” 

minskade denna dos med mer än 

94% till 7.16 ± 2.29 μSv/h. 

Doshastigheten till teknikern vid 

borttagningen av PVK uppmättes 

till 37.4 ± 13.16 μSv/h i genomsnitt. 

Med hjälp av L-bench minskade 

denna dos med mer än 92% till 2.77 

± 1.3 μSv/h. Den totala 

ackumulerade kroppsdosen till de 

tre läkarna respektive teknikern var 

92.5, 102.8, 109.2 μSv och 248.3 

μSv.  

Wrzesień, M., 

Napolska, K 

(2015) 

Poland 

 

Investigation of 

radiation protection 

of medical staff 

performing medical 

diagnostic 

examinations by 

using PET/CT 

technique. 

Att mäta stråldoser som 

personalen på Medical 

Diagnostic Centre- Poland 

utsätts för vid hantering av  

radioaktiva spårämnen med 

TLDs. Eftersom hantering av 

18F-FDG innebär högre risk för 

strålexponering måste 

personalens utsatthet mätas och 

följas upp.   

Kvantitativ 

studie 

12 stycken medarbetare 

uppdelade i grupp I, II och III 

med fyra medarbetare i varje 

grupp.  

Med TLDs placerade på 

fingertopparna och i nivå med 

ögonen, sköldkörteln och 

könsorganen visade resultatet att 

personalens fingertoppar på tumme, 

pek- och långfingrarna fick mest 

strålning. Resultatet i studien visade 

också att personalen tog hjälp av 

verktyg som en automatisk injektor, 

ett manövreringsverktyg för att 

Hög 
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undvika direkt kontakt vid 

hantering av 18F-FDG och en 

skyddskåpa av wolfram som 

förseglade injektionssprutan.  

 

  

Zeff, B.W., Yester, 

M.V.  

(2005) 

USA 

 

Patient self-

attenuation and 

technologist dose in 

positron emission 

tomography. 

 

Att undersöka nödvändiga 

strålskyddsåtgärder i samband 

med PET-undersökning med 18F-

FDG då personalen exponeras 

för strålning från ämnet.    

Kvantitativ 

studie 

2 med- 

arbetare inom PET och 64 

patienter 

Personal och allmänheten måste 

skyddas från strålkällan när 

upptagningen av 18F-FDG skedde, 

särskilt under lång tid. Då 

närkontakt med strålkällan var 

oundvikligt var det viktigt att öka 

avståndet och minska på tiden för 

interaktion.  

Hög 
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FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

I denna litteraturstudie har endast referenser som har godkänts av en etisk kommitté tillämpats. 

Vetenskapliga artiklar som använts är peer-reviewed och har därmed granskats och godkänts 

av experter inom det beskrivna området. Alla referenser som författarna har tagit del av har 

presenterats, likaså resultat från denna litteraturstudie (Willman et al., 2016). 

 

RESULTAT 

 

Resultatet visade flera metoder som kan reducera stråldosen till personalen; att minimera tiden 

för strålexponering av strålkällan, att öka avståndet till strålkällan, att tillämpa arbetsrotation 

och begränsa antalet undersökningar per dag, att använda tekniska verktyg och hjälpmedel och 

att se över facilitetens utformning för att minska på strålexponeringen. 

 

 

Tabell 3: Sammanställning av artikelresultat 
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När utsätts personalen för strålning 

 

Resultatet från flera studier beskrev processen (figur 1) där personalen exponerats för strålning 

från 18F-FDG som skedde i flera steg; vid förberedelse av injektionen, under själva injektionen 

till patienten, vid mätning av rester efter injektionen samt vid patientkontakt som när patienten 

placerats i PET-kameran och fått kontrastmedel (Peet et al., 2012, Sudbrock et al., 2011). 

 

Figur 1: Processen av en undersökning med 18F-FDG och PET/CT. Röd markering står för 

tillfällen där personalen på nuklearmedicin utsattes för stråldos från 18F-FDG (Peet et al., 

2012). 

 

Undersökningsprocessen beskriven i figur 1 där vissa moment gav hög strålexponering 

beskrivs även av Tulik et al. (2016). I deras studie visade resultatet att personalen riskerade att 

utsättas för mest strålning i vissa områden; vilorummen för dos-upptag, labbet för förberedelse 

av injektion, i passagen mellan manöverrummet och scanning-rummet, läkar-rummet och 

receptionen (Tulik et al., 2016). Stråldosen till personalen kunde således minskas genom att 

minimera tiden för vistelsen så mycket som möjligt i dessa områden (Tulik et al., 2016 & Peet 

et al., 2012). Efter kartläggning av dessa områden och personalutbildning i strålhygien genom 

att ta hjälp av blyavskärmningar och väggar för att öka avståndet till strålkällan visade resultatet 

att genomsnittsdosen (figur 2) till personalen var 5,1 µSv per undersökning (Peet et al., 2012).      
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Figur 2: Genomsnittlig stråldos till personal från varje arbetsmoment (Peet et al., 2012). 

 

Minska tiden och öka avståndet 

 

Precis som i de föregående studierna (Peet et al., 2012, Tulik et al., 2016, Sudbrock et al., 2011) 

menar Robinson et al., (2005) att avståndet och tiden som personalen kom i kontakt med 

strålkällan av 18F-FDG var avgörande faktorer för stråldosen. Studien visade att varje 

undersökning innebar en genomsnittlig tid för direktkontakt på 30 minuter inom två meters 

avstånd med patienter som strålade. Detta gav 30-32 µSv i genomsnittlig stråldos per dag till 

personalen som dock inte överskred det rekommenderade gränsvärdet av strålning beräknat på 

ett år (Robinson et al., 2005). Att minska tiden för kontakt bekräftades även av Demir et al., 

(2010) som i deras studie visade att två timmar efter injektion av 18F-FDG fortfarande krävde 

lämpliga strålskyddsåtgärder. Enligt författarna samlades urinprover sex gånger under sex 

timmar från injicerade patienter för att säkerställa utsöndringen av spårämnet vilket utsatte 

personalen för strålexponering. Inom två timmar efter injektion var koncentrationen av 

spårämnet i utsöndringen så pass hög att personalen måste minimera kontakten med patienten 

för att undvika hög strålexponering.  Vid situationer som krävde direktkontakt med patienter 

inom ett avstånd på mindre än en halv meter rekommenderades bly skärmar av minst 4 mm 

tjocklek som strålskydd. I studien utförd av Benatar et al., (2000) räknades också tiden för 

direktkontakt med strålkällan 18F-FDG som en faktor vid uppskattning av strålexponeringen 

till personalen. Deras resultat visade att den genomsnittliga tiden för direktkontakt med 

patienter som strålar inom två meters avstånd var 32 minuter per dag för personalen. Detta i 

sin tur gav 14 µSv (beräknad på 320 MBq 18F-FDG per patient) i genomsnitt per dag i effektiv 

dos. Vidare poängterar Benatar et al., (2000) att patienter som injicerats med upp till 300 MBq 

i dosmängd av 18F-FDG gav 0,15 mSv i stråldos till personalen vid direkt kontakt inom 0,5 
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meters avstånd. Därmed borde kontakten minimeras inom den första timmen efter injektion av 

18F-FDG, särskilt i väntrummen där flera injicerade patienter kunde befinna sig. Studien visade 

även att flyttbara bly skärmar och att övervaka patienter från angränsande rum via blyfönster 

reducerade stråldosen till personalen (Benatar et al., 2000). 

 

I en annan studie utförd av Seierstad et al., (2007) beskriver författarna att strålexponeringen 

till personalen inom nuklearmedicin kom från olika arbetsmoment (figur 3) där direktkontakt 

med patienter nämndes som en bidragande faktor till stråldos. Hantering av 18F-FDG utgjorde 

59 % av den totala arbetsrelaterade dosen och 41 % utgjordes av omvårdnad och direkt kontakt 

med patienter. Utöver detta uppmättes 4 % bakgrundsstrålning med hjälp av dosimetrar. Detta 

resulterade i att den totala stråldosen till personalen utgjordes av tre delar; 57 % bestod av 

hantering av 18F-FDG, 39 % bestod av omvårdnad och direkt kontakt med patienten och 4 % 

bestod av bakgrundsstrålning (Seierstad et al., 2007).   

 

Arbetsmoment Uppackning 
av 18F-FDG 
leveranser 

Förberedelse av  
18F-FDG 

injektionsspruta 
 

Injektion av  
18F-FDG 

injektionsspruta 
 
 

Placering 
av 

patient i 
PET/CT 

scannern 

Förflyttning 
av patient 

från PET/CT  
scannern 

Övrig 
omvård

nad 

Genomsnittlig 
dos i procent 

34 % 5 % 25 % 23 % 9 % 4 % 

 

Figur 3: Arbetsmoment som gav strålning (Seierstad et al., 2007). 

 

Fujibuchi et al., (2009) simulerade stråleffekter från 18F-FDG med hjälp av en fantomkropp 

som föreställde personalen.  Fantom-kroppen utrustades med glasdosimeter (GD) för att mäta 

strålningen från spårämnet när den injicerades i en annan fantom-kropp som föreställde en 

patient. Fantom-kroppen föreställande personal placerades 30 cm respektive 100 cm i avstånd 

från strålkällan, det vill säga fantom-patienten. Mätningar utfördes för den absorberade dosen 

till personalens ögon, sköldkörteln, lever, lungor och könsorgan. Resultatet visade att med ökat 

avstånd till strålkällan så minskar stråldosen till personalen. Den effektiva dosen per dag 

uppmättes till 10 µSv per dag och 2,5 mSv årligen. Detta låg under gränsvärdet för den årliga 

effektiva dosen på 20 mSv under en 5 årsperiod alternativt högst 50 mSv under ett enda år. 

Studien visade även att användning av blyförkläden endast gav skyddseffekt till gonaderna och 
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bäckenet hos fantomen föreställande personal. Stråldosen till personalens ögon, lever och 

lungor ökade däremot med blyförkläden (Fujibuchi et al., 2009).  

 

En annan strålskyddsåtgärd med hänsyn till avstånd var att tillämpa den inversa kvadratlagen 

där stråldosen minskar med kvadraten på avståndet. 90% av strålexponeringen från 18F-FDG 

kom från direktkontakt med injicerade patienter och hanteringen av spårämnet. Därmed 

minskade stråldosen vid mindre kontakt av dessa (Zeff et al., 2005).  Sudbrock et al., (2011) 

visade också i deras studie att penetreringsförmågan och därmed stråldosen från 18F-FDG 

minskade med ökat avstånd från strålkällan. Avstånd som inte var mindre än en meter ansågs 

inte vara riskfyllda för strålexponering till personalen. Författarna poängterar också att 

stråldosen minskade markant två timmar efter injektionen (Sudbrock et al., 2011). Kopec et al., 

(2011) utförde en analys av helkroppsdosen, dosen till händerna och ögondosen till personalen. 

Strålning uppmättes med TLD från tre olika nuklearmedicinska anläggningar under olika 

arbetsmoment; vid förberedelse av sprutan med 18F-FDG, vid injektion samt vid direktkontakt 

med injicerade patienter. Stråldosen till personalens händer och ögon gav olika 

mätningsresultat från de olika anläggningarna på grund av de olika arbetsrutiner personalen 

följde under de olika arbetsmomenten vid varje anläggning. Vid anläggning B skedde 

förberedelse av injektionssprutan i särskilda rum med blyavskärmningar för att skydda kroppen 

och ögonen. Som rutin tillämpades strålskyddsåtgärder genom minskad direkt kontakt med 

injicerade patienter som gav mindre stråldos till personalen (Kopec et al., 2011).   

Arbetsrotation och färre undersökningar 

 

I studien utförd av Vargas et al., (2011) uppmättes stråldoser till personalen med hjälp av 

detektorer i olika delar av den nuklearmedicinska faciliteten under olika arbetsmoment. Varje 

patient injicerades med 400 MBq av ämnet 18F-FDG och strålexponeringen var högst vid 

injektion av 18F-FDG samt vid direktkontakt med injicerade patienter. Efter injektionen var 

strålningen högst i patienternas väntrum och toalett. Författarna föreslog att med roterande 

arbetsschema, varierande arbetsuppgifter och utbildning kan personalens utsatthet för strålning 

minimeras (Vargas et al., 2011).    
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Principen att stråldosen minskade med kortare tid i närheten av strålkällan och ökat avstånd till 

strålkällan beskrivs också av Al-Haj et al., (2011) Enligt deras studie fick personalen en 

genomsnittlig stråldos på 9,6µSv till handlederna vid varje undersökning med 18F-FDG. 

Kartläggningen av områden där personalen exponerats visade att den genomsnittliga 

helkroppsdosen per undersökning vid injektioner gav 4,3µSv, labbet gav 4µSv, väntrummet 

gav 0,8µSv medan entrén gav 0,5 µSv. Mätningar visade också att genomsnittsdosen av 18F-

FDG som hanterades av personalen var 485 MBq per undersökning och att det utfördes upp till 

200 undersökningar varje månad. Av detta skäl menade författarna att utöver ökat avstånd och 

minskad till strålkällan borde antalet patienter begränsas för att kunna reducera 

strålexponeringen personalen utsattes för. Arbetsrotation var också ett lämpligt sätt att minska 

på stråldosen vid moment som gav mest strålning; injektioner och placering av patienter i 

scannern (Al-Haj et al., 2011).  Även Leide-Svegborn (2012) belyser att resultatet i dennes 

studie visade att personalen bör tillämpa arbetsrotation som en strålskydds åtgärd för att minska 

stråldosen från 18F-FDG. Personalen som ingick i studien och som hanterade den radioaktiva 

isotopen tillhörde den skara inom nuklearmedicin som utsattes för högst fingerdos. 

Hanteringen av 18F-FDG utgick ifrån att arbeta med händerna och dessa extremiteter utsattes 

för mycket strålning, särskilt falangerna I, II och III på den dominanta handen. Resultatet visade 

också att ögonen och sköldkörteln exponerats. Strålexponering som uppmättes med TLD 

skedde i flera steg; vid manuell uppdragning av ämnet från små flaskor till injektionssprutan, 

vid mätning av dosmängd, vid intravenös injektion till patienten via en PVK, vid spolning av 

sprutan och PVK och vid hantering av rester av 18F-FDG. För att minska på fingerdosen och 

strålexponeringen under dessa moment var injektionssprutan avskärmad förutom vid 

mätningen av dosmängd. Den totala absorberade fingerdosen berodde även på mängden (MBq) 

18F-FDG som hanterades dels på antalet undersökningar som utfördes per dag. Resultatet 

baserades på att varje tekniker utförde 10 undersökningar per vecka under 46 veckor per år. 

Detta gav en årlig absorberad fingerdos på upp till 420 mGy som inte var långt under 

gränsvärdet på 500 mSv rekommenderat av International Commission for Radiological 

Protection (ICRP). Den årliga absorberade stråldosen till sköldkörteln respektive ögondosen 

var 7 mGy och 8 mGy vilket var under gränsvärdet på 150 mSv. Utifrån resultatet borde således 

arbetsbördan fördelas mellan flera medarbetare enligt författaren som även föreslog att en 

injektor kunde reducera stråldosen till personalen vid hantering av 18F-FDG (Leide-Svegborn, 

2012).  
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Tekniska verktyg och hjälpmedel 

 

Det tredje sättet att minska på stråldosen till personalen enligt 8 av artiklarna (inklusive Leide-

Svegborn, 2012 & Kopec et al., 2011) som ingick i denna litteraturstudie var att ta hjälp av 

tekniska verktyg och hjälpmedel som injektorer, bly-avskärmningar och skyddskåpor.  

 

Utöver att reducera stråldosen genom att öka avståndet till strålkällan beskrev Kopec et al., 

(2011) också i deras studie att personalen använde blyförkläden som strålskydd. Dessutom 

skedde förberedelse av 18F-FDG vid arbetsstationer i form av små “bås” där kroppen var 

skyddad av en avskärmande vägg och ansiktet var skyddat av blyfönster.  Arbetet och 

förberedelsen av 18F-FDG skedde med hjälp av händerna innanför väggen.      

 

Lecchi et al., (2012) visade däremot i deras studie nyttan med en automatisk injektor av typen 

Intego™ jämfört med att injicera 18F-FDG manuellt. Den genomsnittliga helkroppsdosen till 

tre av fyra medarbetare minskade med 38% per undersökning men var oförändrad till den ena. 

Stråldosen med Intego™ till händerna minskade också med 94% per undersökning till tre av 

fyra av medarbetarna som ansvarade för manuella administrationer (Lecchi et al., 2012). 

Författarna Sanchez et al., (2015) baserade också deras studie på samma injektor som dock 

jämfördes med den halv-automatiska injektorn Globalpet SL.  Med hjälp av optically 

stimulated luminescence dosimeter (OSLD) som fästes utanpå plasthandskarna på toppen av 

pekfingrarna och tummarna analyserades stråldosen till personalens händer. Resultatet visade 

att den genomsnittliga huddosen minskade med 63 % för personal som hanterade förberedelsen 

av 18F-FDG samt minskade med 87 % för personal som utförde injektioner (Sanchez et al., 

(2015).   

 

I den femte studien utförd av Wrzesień et al., (2015) använde författarna strålkänsliga 

Thermoluminescent dosimeter (TLD) för att uppskatta och följa upp personalens 

strålexponering i deras dagliga arbeten. Resultatet från mätningarna visade att personalens 

fingertoppar på tumme, pek- och långfingret utsattes för mest strålning vid hantering av 18F-

FDG. Fysikernas händer var särskilt utsatta då de utförde flera arbetsmoment som 

innebar kontakt med spårämnet. Först vid manuell inmatning av behållaren med spårämnet i 

injektorn och sedan vid hantering av injektionsspruta när den hade fyllts och skulle placeras i 
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en skyddskåpa av wolfram. Fysikernas fingertoppar på tummen, pekfingret och långfingret på 

den dominanta handen hade exponerats för högst stråldos enligt mätning med TLD, detsamma 

gällde sjuksköterskorna som utförde injektionerna. Stråldosen var däremot som högst i nivå 

med könsorganen för tekniker som utförde diagnostiken. Resultatet i studien visade att 

personalen tog hjälp av flera verktyg; en automatisk injektor, ett manövreringsverktyg som var 

15 cm långt för att undvika direkt kontakt vid hantering av 18F-FDG i labbet och en skyddskåpa 

av wolfram som förseglade injektionssprutan. Dessa strålskyddsåtgärder bidrog till att reducera 

stråldosen till personalen i deras dagliga arbeten (Wrzesień et al., 2015).    

 

I den sjätte studien av Guillet et al., (2005) tillverkades en hemmagjord uppdragningsapparat 

som minskade stråldosen till personalen. Apparaten möjliggjorde uppdragning av 18F-FDG från 

små flaskor till en injektionsspruta utan direkt kontakt med spårämnet. Utöver detta användes 

en halv-automatisk injektor för att skydda personalen från den stora mängden 18F-FDG som 

hanterades på avdelningen. Uppdragningen av spårämnet skedde bakom en 60 mm tjock 

arbetsbänk av bly och som var utrustad med 55 mm tjockt blyglas. Vid mätning av mängden 

18F-FDG som har dragits upp i sprutan placerades den i en skyddskåpa av wolfram. Slutligen 

placerades injektionssprutan i injektorn som skyddades med en 30mm tjock bly kåpa innan 

injektionen gavs till patienten manuellt. Under bildtagningen hade personalen ingen direkt 

kontakt med patienten utan höll översikt via blyglas och videoövervakning från 

manöverrummet. Den uppskattade stråldosen efter tillämpningen av dessa strålskydd 

uppmättes med hjälp av TLD och ED. Resultatet av den genomsnittliga helkroppsdosen till 

personalen baserad på 12 undersökningar med 345 MBq i 18F-FDG per dag uppmättes till 2,98 

µSv per undersökning. Den genomsnittliga fingerdosen från manuell hantering av 18F-FDG 

uppmättes till 204,9 µSv och 198,4 µSv för höger respektive vänster hand för stora flaskor med 

18F-FDG. Samma stråldos för små flaskor uppmättes till 127,3µSv och 55,9 µSv till höger 

respektive vänster hand (Guillet et al., 2005).  

 

Även Hudzietzova et al., (2016) visade i deras studie att hantering av spårämnen som innehåller 

18F gav stråldos till extremiteterna. Enligt deras mätningar med TLD utsattes personalens 

händer för strålning i form av hud dos från ämnet vid två tillfällen; förberedelse och injektion. 

Den mest utsatta delen var pekfingertopparna på handflatans sida som exponerats i 50% av 

fallen när personalen förberedde 18F-FDG och 100% av fallen vid injektion. Näst högst utsatta 
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delen var handflatan som exponerats i 20% av fallen vid förberedelse. Fingertopparna på 

långfingret och ringfingret samt mellersta delen av pekfingret mot handflatans sida exponerats 

för 10% vardera också vid förberedelse. Resultatet visade även att i mer än 60% av alla fallen 

stod denna strålexponering för tre tiondelar av den årliga dosgränsen.  Personalen som 

ansvarade för förberedelsen av 18F-FDG använde en halv-automatisk dosmätare. Den fyllde 

injektionssprutan med mängden 18F-FDG som behövdes och reducerade strålningen till 

personalen. Vid injektionen omslöts injektionssprutan med en skyddskåpa i wolfram och 

injektionen skedde via en kanyl som strålskyddsåtgärder.  Utöver detta påpekar författarna att 

mer hänsyn borde tas till exponeringen av personalens extremiteter på grund av den höga 

fingerdosen. Det krävdes därför standardiserade metoder i hur TLD skulle placeras på fingrarna 

under skyddshandskarna (Hudzietzova et al., 2016). 

 

I den sista studien under kategorin tekniska verktyg och hjälpmedel utförd av Verma et al., 

(2016) belyser författarna hur stråldosen från 18F-FDG till personalen som hanterar ämnet 

kunde reduceras kraftigt med hjälp av en skärm med blyglas som kallades för ”L-bench” (bild 

1). Personalen fick bära dosimetrar (EPD och TLD) under två arbetsmoment; injektion och 

borttagning av PVK. Mätningarna visade att doshastigheten, det vill säga storleken på 

strålningen till läkarna vid injektionsprocessen blev 126.5 ± 14.88 μSv/h (mikrosievert per 

timme) i genomsnitt. Med hjälp av ”L-bench” blev dosen istället 7.16 ± 2.29 μSv/h, vilket var 

en minskning i stråldos med mer än 94 %. Doshastigheten till teknikern vid borttagningen av 

PVK uppmättes till 37.4 ± 13.16 μSv/h i genomsnitt. Med hjälp av ”L-bench” blev dosen 

istället 2.77 ± 1.3 μSv/h, vilket var en minskning i stråldos med nästan 93 %. ”L-bench” som 

är gjord av bly reducerade strålningens penetreringsförmåga genom att absorbera fotonerna 

från 18F-FDG (Verma et al., 2016).  
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Bild 1: Injektion av 18F-FDG bakom en ”L-bench” (Verma et al., 2016). 

 

Facilitetens utformning påverkar stråldosen 

 

Det fjärde sättet att reducera strålningen till personalen var enligt resultatet från 3 studier att 

planera PET/CT-avdelningens utformning och möblering. 

Perez et al. (2014) presenterar en teori om hur möblering i injektionsrummen om de är i 

anslutning till varandra spelade roll i stråldosens storlek till personalen. Enligt denna teori som 

byggde på beräkningar om totalt tre rum gav möblering 3L,2R,1L lägst stråldos till personalen. 

Injektionsstolarna skulle enligt möbleringen vara placerade längs med väggen till vänster i rum 

ett, till höger i rum två och till vänster i rum tre. (figur 4). Möbleringen enligt denna 

konfiguration gav 0,65 mSv per år i stråldos till personalen från injektionsfasen. 

Konfigurationen 1L,2L,3R å andra sidan gav högst stråldos; 1,12 mSv årligen. Den totala- och 

genomsnittliga stråldosen till personalen med möbleringen minskade således med 0,1 µSv per 

patient vilket gav en reducering på 10% av den totala stråldosen till personalen från varje 

patient.  

 

Figur 4: Möblering av injektions-rummen (Perez et al., 2014). 
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I en liknande studie av Peet et al. (2012) visade resultatet att facilitetens väggar behövde 

förstärkas i områden där patienterna strålade mot omgivningen som mest. Injektionsprocessen 

var även i denna studie den fas i undersökningen som gav mest strålning till personalen. 

Därmed behövde väggarna av betong i injektions- och upptagnings-rummen förstärkas 

ytterligare upp till 176mm för att minska på den spridda strålningen till personalen. Författarna 

illustrerade i vilka områden injicerade patienter strålade mest till omgivningen (figur 4).   

 

Figur 4: Potentiella områden där patienter injicerade med 18F-FDG behöver förstärkta 

betongväggar (Peet et al., 2012). 

 

För att minska på den spridda strålningen borde injektionsrummen placeras en bit bort från 

manöverrummet (control room), det vill säga använda avståndet som en strålskyddsåtgärd för 

personalen (Zeff et al., 2005). I den aktuella studien var injektionsrummen placerade mellan 

4,8–6,9 meter ifrån manöverrummet. Väggarna i injektionsrummen var enligt författarna inte 

förstärkta med bly vilket de borde vara som minskar den spridda strålningen. Manöverrummet 

där personalen oftast befann sig var däremot utformade med strålskydd. Denna 

strålskyddsåtgärd begränsade strålexponeringen från injicerade patienter till personalen till 10 
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µSv per vecka.  Stråldosen minskade med ökat avstånd från patienter som skulle betraktas som 

strålkällor av 18F-FDG (Zeff et al., 2005). 

 

DISKUSSION 

 

Resultatet visade flera metoder som kan reducera stråldosen till personalen; att minimera tiden 

för strålexponering av strålkällan, att öka avståndet till strålkällan, att tillämpa arbetsrotation 

och begränsa antalet undersökningar per dag, att använda tekniska verktyg och hjälpmedel och 

att se över facilitetens utformning för att minska på strålexponeringen. 

Resultat diskussion 

 

Samtliga studier som har ingått i denna litteraturstudie är eniga om att personalen utsattes för 

strålning från 18F-FDG vid direkt hantering av spårämnet och vid direktkontakt med patienter 

som har injicerats med ämnet. Det som skiljde var tillämpningen av strålskyddsåtgärder i de 

olika nuklearmedicinska avdelningarna. De flesta studier poängterar att gränsvärdet för den 

årliga stråldosen till personalen inte överskreds. 

 

Inom nuklearmedicin är en till synes grundläggande princip för strålskyddsåtgärder att minska 

tiden för kontakt och att öka avståndet till strålkällan. Detta resultat finns i följande 11 studier; 

Peet et al., (2012), Tulik et al., (2016), Sudbrock et al., (2011) menar Robinson et al., (2005), 

Demir et al., (2010), Benatar et al., (2000), Seierstad et al., (2007), Fujibuchi et al., (2009), 

Zeff et al., (2005), Kopec et al., (2011). Al-Haj et al., (2011). Strålningen till personalen skedde 

från hanteringen av 18F-FDG och vid direkt kontakt med patienter som har injicerats med 

spårämnet. Således minskade stråldosen till personalen om tiden för exponering till strålkällan 

minskade, likaså om avståndet ökade. Denna grundläggande strålskyddsåtgärd kan dock inte 

alltid fullföljas vilket betonas av Demir et al., (2010) och Al-Haj et al., (2011). Dessa författare 

förklarar att patienter kan kräva olika mycket omvårdnad beroende på deras mobilitet och 

samarbetsförmåga. Patientgrupper som barn, äldre och handikappade kan behöva mer hjälp vid 

undersökningarna och på så vis ökar tiden för direkt kontakt vilket ger personalen högre 

stråldos. I en annan studie som inte ingår i resultatet i denna litteraturstudie belyser författarna 

hur viktigt det är med kommunikation innan en undersökning påbörjas. Dialogen kan ge 

utrymme för att reducera tiden för direkt kontakt med patienter som injicerats med 18F-FDG. 
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Genom att ge utförliga beskrivningar av hur en undersökning går till och hur patienterna 

förväntas samarbeta ger möjligheten till att minska på direkt kontakten och på så vis reducera 

stråldosen till personalen (Roberts et al., 2005).  

 

Den andra metoden enligt 3 av studierna var att minska stråldosen till personalen via 

arbetsrotation och färre undersökningar som beskrevs av Vargas et al., (2011), Al-Haj et al., 

(2011), Leide-Svegborn (2012). När arbetsbördan fördelas mellan personalen så minskas den 

absorberade dosen av 18F-FDG, särskilt vid arbetsmoment som injektioner och placering av 

patienter i scannern som ger höga stråldoser till personalen. Dessa studier föreslår samma 

strålskyddsåtgärder men en viss skillnad råder i deras resultat. Leide-Svegborn (2012) hänvisar 

i sitt resultat till den kritiskt höga fingerdosen på grund av den manuella hanteringen av 18F-

FDG.  Medan Vargas et al., (2011) föreslår arbetsrotation på grund av hanteringen av 18F-FDG 

men också på grund av den spridda strålningen från patienter. Vargas et al., föreslår dessutom 

att hänsyn bör tas till personalens arbetserfarenhet som kan förkorta tiden för direkt kontakt 

med strålkällan vid planeringen av arbetsrotation.  Det kan nämnas att Roberts et al., (2005) 

skriver i deras studie att personalen roterade genom att spendera 50% av arbetstiden vid PET-

avdelningen.  

 

Den tredje metoden att minska på stråldosen till personalen var att ta hjälp av tekniska verktyg 

och hjälpmedel som injektorer, dosimetrar, skyddskåpor, bly-avskärmningar och blyförkläden 

enligt 8 av studierna; Leide-Svegborn (2012), Kopec et al., (2011), Lecchi et al., (2012), 

Sanchez et al., Wrzesień et al., (2015), Guillet et al., (2005), Hudzietzova et al., (2016), Verma 

et al., (2016). Verktygen var till hjälp för att undvika direkt kontakt med strålkällan och 

reducerade strålningens penetreringsförmåga genom att absorbera fotonerna från 18F-FDG. 

Gällande resultatet i studien av Kopec et al., (2011) där författarna beskrev att blyförkläden 

användes som strålskyddsåtgärd på en PET-avdelning i Poland skiljer sig avsevärt från 

resultatet i en japansk studie utförd av Fujibuchi et al., (2009). De sistnämnda visade att 

blyförkläden har motsatt effekt, det vill säga ökade stråldosen till personalens ögon, lever och 

lungor. Användning av blyförkläden gav endast skyddseffekt till gonaderna och bäckenet 

(Fujibuchi et al., 2009).  
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Den fjärde metoden att reducera strålningen till personalen var enligt resultatet från 3 studier; 

Perez et al., (2014), Peet et al., (2012) och Zeff et al., (2005) att planera PET/CT-avdelningens 

utformning och möblering. Väggar och golv som förstärktes av betong och bly, men även 

blyfönster kunde reducera den sekundära strålningen till personalen. Möbleringen i 

injektionsrummen påverkade också stråldosen. Dessa strålskyddsåtgärder som går under 

kategorin utformning och möblering kan relateras till studierna om att öka avståndet till 

strålkällan. Skillnaden ligger i att utnyttja rummens möblering, utformning och placering för 

att ta avstånd från strålkällan istället för att försöka hålla ett så stort fysiskt avstånd som möjligt. 

 

I resultatet råder det skillnader i många studiers genomsnittliga stråldos som personalen utsätts 

för per undersökning. Detta kan förklaras med att stråldosen berodde på antalet undersökningar 

som utfördes per dag och hur mycket aktivitet MBq, det vill säga mängden 18F-FDG som 

användes vid varje undersökning. Då arbetsbelastningen och mängden 18F-FDG som 

hanterades och injicerades varierade för personalen i de olika studierna kan resultaten inte vara 

enhetliga. Samtidigt är inte heller resultaten internationellt representativa för alla 

nuklearmedicinska avdelningar eftersom studierna är utförda i olika länder. Dessutom 

varierade studierna också i tillämpningen av de aktuella strålskyddsåtgärder som därmed gav 

olika mycket strålskydd och slutligen stråldos till personalen i resultaten. Således är också 

stråldoserna som personalen utsattes för från 18F-FDG högst individuella och representerar inte 

personalen inom nuklearmedicin i allmänhet.  

 

Vidare är fördelen med PET/CT-undersökningar med 18F-FDG ur ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv att den ger cancerpatienter behandling i god tid och förlänger deras förväntade 

livslängd (Murano et al., 2011). PET/CT- undersökningar i kombination med 18F-FDG har även 

visat sig vara kostnadseffektiva. Patienterna behöver inte genomgå invasiva undersökningar 

som biopsier eller ytterligare avbildningsundersökningar för att säkerställa diagnosen. Metoden 

bidrar till korrekt beslutfattande om tumörens storlek och lokalisation och därmed ökat optimalt 

behandlingsbeslut (Saif et al., 2010).  Men hur etiskt korrekt är det att utsätta någon annan, i 

detta fall, personalen och allmänheten, för strålning bara för att patienten är i behov av det.  

Leide-Svegborn et al., (2010) betonar att patienter som har injicerats med 18F-FDG skall 

undvika kontakt med allmänheten, särskilt gravida kvinnor och barn (Leide-Svegborn et al., 

2010). Dock så skickas patienter för hemgång några timmar efter undersökningen är utförd. 
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Ingen kan garantera att patienten följer riktlinjerna att undvika kontakt med gravida kvinnor 

och barn som kan utsättas för högre risker av hälsofara. PET/CT med 18F-FDG är positivt ur 

ett samhällsvetenskapligt perspektiv med hänsyn till sjuka patienter men det råder 

uppenbarligen en paradox när personal och allmänheten utsätts för stråldos från patienter som 

kan utgöra en hälsofara. Det etiska perspektivet på situationen kan således ifrågasättas; är det 

verkligen korrekt att utsätta den ena parten för en hälsorisk för att kunna rädda livet på någon 

annan.  

Metod diskussion 

 

Resultatet från denna litteraturstudie bygger på 20 stycken vetenskapliga studier som har 

bedömts enligt ett kvalitetsprotokoll. Som vägledning vid bedömning av artiklarnas kvalitet 

har frågor som rekommenderats av Willman et al., (2016) använts som underlag och utformats 

och anpassats efter denna litteraturstudie. Artiklarna har påträffats från Uppsala 

universitetsbibliotek och databasen PubMed som är en av dom största medicinska databaserna 

med 28 miljoner referenser till internationella tidskriftsartiklar. Dessutom är artiklar som 

använts peer-reviewed och har därmed granskats och godkänts av experter inom det beskrivna 

området. Kvalitetsgranskningen av artiklarna visade att 14 av 20 stycken bedömdes vara av 

hög kvalitet och 6 stycken av medel kvalitetet. Ingen artikel bedömdes enligt 

granskningsprotokollet vara av låg kvalitet.  

 

Utöver fördelen med 20 artiklar av medel och hög kvalitetet grundar sig metodvalet på 

vetenskapliga artiklar från olika länder inklusive Sverige. Dessa artiklar som ingår i denna 

litteraturstudie ger en djupare och internationell helhetssyn av ämnesområdet. Nackdelen med 

litteraturstudie som metodval är att det inte finns tillräckligt mycket med forskning inom 

området för PET/CT med 18F-FDG då detta fortfarande är relativt nytt. Denna litteraturstudie 

vars resultat bygger på 20 stycken vetenskapliga studier har trots bristen på existerande 

forskning belyst vikten av ett växande område det vill säga användningen av 18F-FDG som 

kräver lämpliga strålskyddsåtgärder i praktiken. Ökningen av PET/CT med 18F-FDG ur ett 

internationellt perspektiv innebär också att efterfrågan på kompetent personal ökar. Studien är 

således av hög relevans för blivande röntgensjuksköterskor.  
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Gällande inklusionskriterierna för artiklarna som utgör grunden för resultatet i denna 

systematiska litteraturstudie har endast de som kan svara på studiens frågeställning inkluderats. 

Det vill säga artiklar som bygger på strålskyddsåtgärder inom nuklearmedicin, samt att dessa 

åtgärder tillämpats vid hantering av 18F-FDG. Vidare har endast artiklar mellan åren 1998–

2018 inkluderats för att undvika föråldrad information och metoder av ämnet. Artiklar som inte 

är publicerade på svenska eller engelska har exkluderats från litteraturstudien. Likaså grå 

litteratur och vetenskapliga artiklar som inte handlar om 18F-FDG. Stråldosen till personalen 

från andra spårämnen och datortomografin vid PET/CT-undersökningar har också exkluderats 

från resultatet på grund av att stråldosen till personalen från 18F-FDG inte kan besvara av 

stråldosen från datortomografer eller andra spårämnen. 

 

Inför framtida forskning föreslås studier i att ta reda på eventuella stokastiska skador till 

personalen från exponeringen av 18F-FDG. Detta på grund av den bristfälliga litteratur som 

finns att ta del av inom ämnet i skrivande stund.  

 

Slutligen har författarna tagit hänsyn till forskningsetiska överväganden i denna systematiska 

litteraturstudie och refererat all påträffade fakta och resultat till originalartiklarna och dess 

författare. Ett opartiskt och objektivt förhållningssätt har utövats under hela studiens gång.  

 

SLUTSATS 

 

Ur ett internationellt perspektiv befinner sig stråldosen till personal från 18F-FDG vid PET/CT 

under nivåer för rekommenderade värden av ICRP. Detta resultat baseras på de 

strålskyddsåtgärder som har tillämpats inom nuklearmedicin. Med hjälp av förbättrade 

arbetsrutiner och strålhygien genom att öka avståndet och minska på tiden för direkt kontakt 

med strålkällan kan stråldosen minska avsevärt. När arbetsbelastningen och antalet patienter 

ökar är det viktigt att rotera mellan arbetsmoment som avger höga stråldoser och att minska på 

antalet undersökningar per dag. Genom att använda verktyg och bly-avskärmningar när 

direktkontakt inte kan undvikas kan stråldosen också reduceras. Vidare skall en 

nuklearmedicinsk avdelning gällande design och utformning beaktas då avskärmande väggar 

och möbleringar kan reducera stråldosen till personalen ytterligare. 
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Bilaga 1: Granskningsprotokoll för att granska och bedöma vetenskapligt 

värde av artiklar 

 

Protokollet är omarbetat av författarna och utformats för att anpassas till litteraturstudien. 

Som vägledning vid bedömning av artiklarnas kvalitet har frågor som rekommenderats av 

Willman et al. (2016) använts som underlag. För varje positivt svar ges en kvalitetspoäng 

och resterande svar ges noll poäng.  1-4 poäng ger betyget låg kvalitet, 5-8 poäng ger 

betyget medel kvalitet och 9-12 poäng ger betyget hög kvalitet. 

 

Författare:    

Titel:   

År:  

Poäng:  

 Ja Nej Vet ej Ej 

tillämpbar

t 

Är resultatet av relevans för 

forskningsområdet? 

    

Är resultatet presenterad i artikeln 

och är det trovärdigt?  

    

Kan resultatet appliceras i den 

kliniska verksamheten?  

    

Finns det ett tydligt syfte och/eller 

en klar frågeställning för artikeln? 

Exempelvis:  fokus ligger på särskilda 

interventioner alternativt 

undersökningsgrupper.  

    

Är studierna som presenteras i 

artikeln av relevans för 

forskningsområdet? 

Det vill säga är det ”rätt” sorts forskning 

som kan besvara syftet och/eller 

frågeställningen? 
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Har alla studier av relevans inom 

forskningsområdet identifierats?  

Det vill säga att har sökstrategin 

presenterats och inkluderat heltäckande 

relevant data?  

    

Finns inklusionskriterier 

presenterade? 

    

Finns exklusionskriterier 

presenterade?  

    

Tillhör undersökningsgrupperna 

samma kategori och/eller har 

någonting gemensamt?  

Det vill säga att är resultaten från de 

olika studierna sammankopplade i 

artikeln?  

Alternativt  

Är interventionen väl presenterad 

och har jämförbara instrument 

använts vid presentation av de 

olika studiernas resultat? 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kan artikelns resultat 

sammanfattas enkelt och 

lättbegripligt? 

    

Kan artikelns resultat tolkas som 

objektivt och opartiskt?  

    

Kan resultatet tolkas som exakt 

och pålitligt? 

Det vill säga utesluter en 

slumpmässig variation. 
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