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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Utvecklingen av genomlysnings-baserade interventioner har varit framgångsrika de 

senaste årtiondena, då det gäller behandling av patienter. Införandet av genomlysning har dock 

medfört risker, för både patient och personal. Detta på grund av att stråldoser ökat i takt med en 

större efterfrågan på genomlysning och en utveckling av mer avancerade undersökningar. Med 

tanke på att stråldosen från intervention har en biologisk långtidseffekt, så är strålskydd ett upp-

märksammat och återkommande ämne då det påverkar både sjukvårdspersonal, patienter och sam-

hället. Brist på strålskydd och oaktsamhet hos operatörerna medför en ökad risk för strålningsindu-

cerade skador. Eftersom antalet interventioner ständigt ökar så behövs även en ökad medvetenhet 

hos vårdpersonal kring vilka risker strålningen kan medföra och hur de kan undvikas. 

Syfte: Att beskriva vilka åtgärder som kan vidtas för att minska stråldosen för personal och patient 

vid angiografi/intervention. 

Metod: En systematisk litteraturstudie har använts. 

Resultat: I det sammanställda resultatet har flera olika strålskyddsåtgärder presenterats för att redu-

cera stråldosen under intervention/angiografi. Genomlysningstid, modern teknik, uppdaterade in-

ställningar i apparaturen och blyskydd har alla visat sig minska stråldosen markant till patient och 

personal. Utbildning och feedback ses även vara en viktig del i strålskyddsarbetet då det utgör grun-

den för att riktlinjer kring strålskydd följs. 

Slutsats: Att det finns alternativa strålskyddsåtgärder vid IR- undersökningar/åtgärder är något som 

kan konstateras. Faktum är att en kombination av dessa åtgärder helt klart vore optimalt, för ökad 

säkerhet hos både personal och patienter vid exponering av strålning. 

 

Nyckelord: Stråldos, Strålskydd, Genomlysning, Intervention 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Background: The development of fluoroscopy-guided interventions the recent decades has resulted 

in a successful treatment of patients. However, the introduction of these diagnostic devices carry 

risks for both patients and staff. This is due to the fact that radiation doses increases in line with a 

greater demand for interventions and the development of advanced procedures. The radiation may 

cause long-term biological effects which makes radiation protection an important subject as it af-

fects both staff, patients and society. Lack of radiation protection and negligence among operators 

cause an increased risk of radiation-induced damage. As the number of interventions constantly in-

crease, improved knowledge is needed. 

Aim: The aim of this study is to describe which methods can be applied in order to reduce radiation 

doses for staff and patients in angiography / intervention. 

Method: A systematic study of existing literature. 

Results: The result shows several different radiation protection strategies to reduce the radiation 

dose during intervention / angiography. Fluoroscopy time, modern technology, updated settings in 

the device and lead protection have all been shown to reduce radiation dose significantly to both pa-

tients and staff. Education and feedback are also considered to be an important part of the radiation 

safety as they provide the basic guidelines on radiation protection. 

Conclusion: There is a lot of alternative radiation protection strategies in fluoroscopy-guided inter-

ventions. In fact, a combination of these strategies would clearly be optimal for increased safety for 

both staff and patients exposed to radiation. 

 

Keywords: Radiation, Fluoroscopy, Radiation Protection, Intervention 
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BAKGRUND 

 

Historik 

Den undersökningsteknik som utnyttjas vid intervention idag är resultatet av en rad stora genom-

brott som uppstod under 1900-talet. Kirurgen Werner Forssmann placerade en kateter i armvecket 

och exponerade sig själv på 1929-talet, vilket resulterade i att katetern fastnade på röntgenbild 

(Lakhan, Kaplan, Laird & Leiter, 2009). En punktionsteknik av arteria femoralis kom att beskrivas 

av Sven-Ivar Seldinger år 1953 och det är denna teknik som än idag tillämpas för kärl-åtkomst vid 

interventioner (Bakal, 2003; Lakhan et al., 2009). Kort efter Seldingers genombrott, upptäckte läka-

ren Mason Sones ett sätt att synliggöra koronar-artären, genom att injicera ett färgämne i patientens 

kranskärl under en aortaundersökning (Lakhan et al., 2009). Kärl-radiologen Charles Dotter började 

utföra kärlvidgningar av förträngda kärl i extremiteter år 1964 med arteria brachialis som insticks-

ställe (Keller, 2000; Lakhan et al., 2009). Medarbetaren Melvin Judkins introducerade ytterligare en 

teknik att tillämpa vid angiografi, med insticksställe i ljumsken. Andreas Gruentzig och Richard 

Myler utförde den första mänskliga kranskärlsoperationen år 1976, efter att Gruentzig fått till en 

kärlvidgande teknik med katetrar och uppblåsbara ballonger som redskap (Lakhan et al., 2009). När 

interventionen slog igenom blev det möjligt att genomföra realtids-behandling av sjukdom. Detta 

koncept ledde till snabba behandlingsframsteg i alla kroppssystem. Det blev klart att genom att an-

vända bildbehandling kunde patienter genomgå målinriktad, minimalt invasiva åtgärder och därmed 

undvika större operation. Dessutom kunde behandling hos patienter med tidigare olösliga problem 

genomföras (RA. Baum & S. Baum, 2014).   

 

Intervention utförs idag med hjälp av den radiologiska undersökningstekniken genomlysning. Ge-

nomlysningsapparaturen är en flexibel och justerbar röntgenapparat som möjliggör specifika rotat-

ionsinställningar, så att lämpliga projektioner kan tas. Exponering vid undersökningen resulterar i 

statiska bildserier eller dynamiska bilder. Genomlysning används främst för att avbilda blodkärl el-

ler andra kanalers anatomi, exempelvis gallgångar, samt patologiska förändringar med hjälp av kon-

trastmedel. Kärlavbildningar med hjälp av röntgenstrålar kallas angiografi och utförs av en kvalifi-

cerad radiolog/kardiolog samt assisterande röntgensjuksköterska. Undersökningen möjliggörs ge-

nom att en infart och ledare placeras i efterfrågad struktur med hjälp av Seldingertekniken (Herring, 

2012; Bontrager & Lampignano, 2005). Vid intervention kan patologiska fynd, förutom att undersö-

kas, även på olika sätt åtgärdas via anslutande kärl. Återhämtningstid och smärta under denna typ 

av undersökning upplevs till fördel som minimal jämfört med öppen kirurgi (Lakhan et al., 2009).  

 

Stråldos vid genomlysning under intervention 
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Studier visar att utvecklingen av intervention med genomlysning de senaste årtiondena har varit 

framgångsrika då det gäller behandling av patienter (Archer, 2006; Jaschke, Schmuth, Trianni & 

Bartal, 2017). Dock har införandet av genomlysningsapparatur även medfört risker, för både patient 

och personal, som tidigare enbart setts hos patienter som genomgått strålbehandling (Jaschke et al., 

2017). Detta på grund av att stråldoser ökat i takt med en större efterfrågan på genomlysning och en 

utveckling av mer avancerade undersökningar (Archer, 2006; Chida et al., 2010; Jaschke et al., 

2017; Mohapatra, Greenberg, Mastracci, Eagleton & Thornsberry, 2013). 

 

Aktuell stråldos under genomlysning varierar i stor utsträckning baserat på patientrelaterade fak-

torer som kroppsstorlek och anatomisk komplexitet, teknik och undersökningstyp (diagnostisk eller 

terapeutisk). Den effektiva dosen kan variera så mycket som 200 gånger för läkare och 20 gånger 

för patienter beroende på proceduren (Goldsweig, Abbott & Aronow, 2017). Även expertisen hos 

operatören kan vara avgörande för hur mycket stråldos både patient och personal utsätts för. Exem-

pelvis anses kardiologer utsättas för mer strålning än radiologer då de saknar tillräcklig utbildning 

inom strålning. Även radiologer under upplärningsperiod exponeras vanligtvis för högre strålning, 

speciellt under sitt första praktikår, då de ofta behöver längre genomlysningstid för att placera le-

dare/kateter i patienten (Abdelaal, Sun & Bartlett, 2014; Mohammadi, Danaee & Alizadeh, 2017; 

Vlietstra & Wagner, 2008). Trots att både patient och personal utsätts för strålning, så är patienten 

alltid mer utsatt och riskerar att få direkta skador, till skillnad från personal som påverkas i det 

långa loppet på grund av spridd strålning (Bor et al., 2006; Chida et al., 2010). 

 

Strålningens skadliga hälsoverkningar 

De biologiska effekterna av strålning som kan uppstå vid intervention är av två typer: “Determinist-

isk” (såsom hudrodnad) och “Stokastisk” (såsom strålningsinducerad cancer) (Chida et al., 2010; 

Kostova-Lefterova, Vassileva & Rehani, 2017; Mohammadi et al., 2017; Vlietstra et al., 2008). För 

närvarande är ett av de viktigaste problemen förekomsten av de deterministiska effekterna av strål-

ning. Detta påvisas i ett ökat antal fallrapporter som publicerats om strålningsskador hos patienter 

till följd av interventioner. De deterministiska effekterna kan klassas som antingen snabb (<2 

veckor), akut eller subakut (24 timmar till 2 månader) eller kronisk (2 månader upp till år). Den 

vanligaste snabba hudreaktionen är hudrodnad som kan uppstå från några timmar upp till 24 timmar 

efter exponering (<2 Gy) och ses ganska ofta efter långa och komplexa ingrepp. Akut strålskada på 

huden kännetecknas av hudrodnad med blåsor, erosion, tillfälligt håravfall, smärta och klåda som 

kvarstår i upp till 9 veckor. Kronisk strålskada i huden (CRIS) innebär symptom som sträcker sig 

från hudrodnad, atrofi, håravfall, klåda, liksom smärta på grund av nekros i huden och sårbildning. 

CRIS uppträder vanligtvis från månader upp till år efter flera högdoserade strålningsexponeringar 
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eller en enda mycket hög strålningsexponering med en toppdosgräns på 10 Gy (Archer, 2006; Chida 

et al., 2010; Jaschke et al., 2017; Kostova-Lefterova et al., 2017). Den stokastiska typen av strålning 

är, till skillnad från den deterministiska, en risk som är proportionell mot den dos av strålning som 

patient och personal erhåller och är skador som kan uppkomma på lång sikt då man utsätts för kro-

nisk strålning (Mohammadi et al., 2017). Sannolikheten för att slutligen utveckla strålningsinduce-

rad cancer är slumpmässig men ökar med strålningsexponeringen (Chida et al., 2010). Studier har 

visat att kronisk exponering för joniserande strålning, även i lägre nivåer än den accepterade grän-

sen, skulle kunna orsaka oxidativ stress och ökad apoptos (celldöd). Vetenskapligt bevis som sam-

lats in från såväl humana försök som djurförsök har visat att risken i samband med lägre stråldoser 

kan bero på den stokastiska effekten. Dock kan andra faktorer, såsom överkänslighet, intensifiera 

strålningens konsekvenser (Mohammadi et al., 2017). 

 

Strålskydd 

Med tanke på att stråldosen från intervention har en biologisk långtidseffekt, så är strålskydd ett 

uppmärksammat och återkommande ämne då det påverkar både sjukvårdspersonal, patienter och 

samhället. Brist på strålskydd och oaktsamhet hos operatörerna medför en ökad risk för strålnings-

inducerade skador (Chida et al., 2010; Kostova-Lefterova et al., 2017; Mohammadi et al., 2017; 

Vlietstra et al., 2008), Metoderna för att minska patientens stråldos är i många fall desamma som 

metoderna för att minska personaldosen (Bor et al., 2006; Chida et al., 2010). 

 

För att optimera och minska patientens och personalens stråldos under intervention är strålsäker-

hetsutbildning lika viktigt för läkare som övrig personal. Trots att utbildning i de grundläggande 

principerna inom strålning krävs för sjuksköterskor (ssk) som arbetar med intervention så visar stu-

dier att många har dålig förståelse för strålskydd. Bristen på kunskap kring strålning och säkerhet 

orsakar i sin tur ångest och oro hos personalen (Morishima et al., 2016). Studier har även påvisat en 

större osäkerhet bland fertila kvinnliga sjuksköterskor och läkare, som oroar sig för risker inför 

eventuella graviditeter (Vu & Elder, 2013). För att minimera dessa risker och öka tryggheten hos 

personal och patienter krävs därför en ökad medvetenhet kring strålskydd och hur dessa skyddsåt-

gärder kan tillämpas (Morishima et al., 2016; Vu & Elder, 2013). 

 

 

 

 

Problemformulering  
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Intervention kan i många fall innebära en avancerad och lång undersökning där patienten utsätts för 

mycket strålning. I samband med att en patient får en högre stråldos finns även en risk att vårdper-

sonalens stråldos ökar. Särskilt om riktlinjer för strålskydd inte efterföljs vid närvaro av exponering. 

Eftersom antalet interventioner ständigt ökar så behövs även en ökad medvetenhet hos vårdpersonal 

kring vilka risker strålningen kan medföra och hur de kan undvikas (Mohapatra et al., 2013). 

 

Syfte 

Studiens syfte är att beskriva åtgärder som kan vidtas för att minska stråldosen för personal och pa-

tient vid angiografi/intervention. 

 

Frågeställning 

Vilka skyddsåtgärder kan tillämpas för att reducera stråldos till patient och personal under angio-

grafi/intervention? 

 

METOD 

 

Design 

För att besvara studiens frågeställning har en systematisk litteraturstudie använts. Detta innebär att 

vetenskapliga studier inom valt område systematiskt har sökts fram, kritiskt granskats och slutligen 

sammanställts (Willman, 2016). 

 

Sökstrategi  

Med Willman (2016) som vägledning och problemformuleringen som utgångspunkt, inleddes studi-

ens sökstrategi med att identifiera tillgängliga källor, i detta fall databaser. Relevanta artiklar som 

bäst besvarade frågeställningen urskiljdes där viktig information identifierades och bestämdes uti-

från forskningsproblemet.  

 

Datainsamling av vetenskapliga artiklar har i detta arbete utförts via den medicinska databasen 

PubMed. Relevanta sökord valdes utifrån det syfte och frågeställning som studien var tänkt att be-

svara. De utvalda sökorden var: radiation protection, interventional radiology, safety, radiation, 

fluoroscopy, intervention, angiography, technicians, protection. Booleska operatorer har använts för 

att fullända sökorden; AND, OR och NOT. Sökorden är dels breda med ett stort antal träffar och 

dels specifika med fåtal träffar som är direkt inriktade mot det valda ämnet. Utefter träffarnas rubri-

ker, har de mest relevanta artiklarna valts ut. De valda artiklarnas abstrakt lästes därefter för att få 
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en uppfattning om innehåll samt lämplighet för litteraturstudien. De artiklar som var icke-relevanta 

uteslöts. 

 

Tabell I. Sökstrategi presenteras nedan  

 

Databaser Sökord Antal träf-

far 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

kompletta ar-

tiklar 

Antal valda 

artiklar 

Pubmed Radiation protection 

AND interventional 

radiology 

699 49 42 14 

Pubmed Intervention 

fluoroscopy angio-

graphy 

2012 18 9 4 

Pubmed Technicians AND 

protection AND inter-

vention 

128 6 4 1 

Pubmed Intervention AND 

fluoroscopy AND 

safety AND radiation 

586 4 2 1 

Pubmed Fluoroscopy AND re-

ducing radiation AND 

angiography AND in-

terventions 

18 8 7 2 

 
 
 

Urval 

 

Inklusionskriterier  

Kriterier för de artiklar som valts ut är att de berör röntgenområdet angiografi/intervention och mat-

char valda sökord. De är även granskade (peer-reviewed) och skrivna inom de senaste 10 åren (med 

undantag för bakgrundsartiklar). Andra krav var att artiklarna är skrivna på engelska samt att de är 

gratisartiklar/tillgängliga via Uppsala Universitet. Valda artiklar innehåller enbart resultat av kvali-

tativa eller kvantitativa studier. 
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Exklusionskriterier  

Artiklar som exkluderades från studien är de som berör övriga röntgenavdelningar, som i detta fall 

inte är relevanta; Datortomografi, MR, Konventionell röntgen och nuklearmedicin. Utöver detta ex-

kluderades artiklar som är skrivna på andra språk än engelska, litteraturöversikter samt artiklar som 

Uppsala universitet inte prenumererar på. Även artiklar äldre än 10 år uteslöts (med undantag för 

bakgrundsartiklar) samt artiklar som inte matchade valda sökord. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetisk prövning behövs bland annat då man utför forskning på människor och hanterar 

personuppgifter. Då det i detta fall har utförts en litteraturstudie så har inte någon etisk prövning be-

hövts. Detta eftersom inget behov finns för personuppgifter eller någon patientgrupp för att genom-

föra studien. Däremot krävs etiska riktlinjer även vid en litteraturstudie, vilket innebär att den ska 

innehålla relevanta frågor och vara av god vetenskaplig kvalité (Henricson, 2016). Den insamlade 

datan stöds av flera olika vetenskapliga källor och har noggrant granskats samt analyserats av båda 

författarna för att undvika feltolkningar och därmed felaktig sammanställning. Det har även fram-

gått att artiklarna är referensgranskade, det vill säga peer-reviewed. I tillägg till detta inkluderar stu-

dien enbart artiklar där etiska överväganden tillämpats.  

 

Bearbetning och analys  

Utifrån litteratursökning i PubMed valdes slutligen 22 artiklar ut för att besvara studiens frågeställ-

ning. Analys, granskning och kvalitetsbedömning av dessa artiklar redovisas i ett kvalitetanalys-

schema (tabell II) där författarnamn, publiceringsår, syfte, deltagare, huvudsakligt resultat och kva-

litet redovisas för varje vald artikel. Det är utifrån detta schema som fakta tolkas och senare kan 

sammanställas till ett resultat samt en slutsats. (tabell II) (Willman, 2016). 

 

För att bedöma artiklarnas vetenskapliga kvalité, har ett specifikt granskningsprotokoll använts en-

ligt Willman (2016) som underlag. Granskningsmallen har vidare utformats för att anpassas till lit-

teraturstudien enligt Eriksson & Munther (2018) (bilaga 1). Författarna läste igenom artiklar var 

och en för sig och slutligen diskuterades artiklarna för att kunna göra en kvalitetsgranskning. Med 

protokollet som vägledning, vilket i sin tur baseras på rekommendationer från Willman (2016), ges 

ett poäng (p.) vid positivt svar; noll p. vid negativt, okänt eller oaktuellt svar. Ju högre poäng, desto 

högre kvalitet på granskad artikel, låg kvalité; 1-4 p. medel kvalité; 5-8 p., hög kvalité; 9-12 



 

8 

Tabell II, Kvalitetsanalys-schema 
 
 

Författare, år, land Titel  Syfte Metod Deltagare Huvudsakligt resultat Veten-

skaplig 

kvalité 

Bacchim Neto, Fer-

nando Antonio, et al.   

(2016) Storbritannien  

Occupational radi-

ation exposure in 

vascular interven-

tional radiology: 

A complete evalu-

ation of different 

body regions  

Att utföra en fullständig 

utvärdering av stråldo-

ser, mottagna av primär 

och assisterande medi-

cinsk personal, under ut-

förande av olika vaskul-

ära interventionella radi-

ologiprocedurer. 

Interven-

tionsstudie 
Interventionella lä-

kare, under 90 proce-

durer 

 

 

 

De högsta ekvivalenta doserna hitta-

des i A. A. A. - behandling, där 90% 

av utvärderingarna indikerade minst 

en region som mottog mer än 1 mSv 

per procedur. Angioplastik var den 

enda procedurella modaliteten som 

gav statistiskt olika doser för olika 

yrkesverksamma, vilket är en viktig 

aspekt när det gäller radiologiska 

skyddsstrategier. I jämförelse med 

dosgränserna var den mest kritiska 

regionen i alla förfaranden ögonlin-

sen. 

Hög 

kvalitet 

Baumann, Frederic, et 

al.   

(2017) USA  

The Effect of a 

New Angio-

graphic Imaging 

Technology on 

Radiation Dose in 

Visceral Emboli-

zation Procedure  

Att utvärdera effekterna 

av en ny angiografisk 

bildteknik på stråldos 

under viscerala emboli-

seringsprocedurer som 

involverar både genom-

lysning och digital sub-

traktion angiografi. 

Interven-

tionsstudie 
100 patienter (n 1/4 

59 män, medelålder: 

70,6 år) undersöktes 

på det nya systemet 

och 139 patienter (n 

1/4 71 man, medelål-

der: 70,1 år) på det ti-

digare systemet. 

Uppdelade i 3 olika 

BMI-grupper. 

Ka, r var 1342,9 mGy mot 2214,8 

mGy (P <0,001, t-test) vid jämfö-

relse av CIQ till AX. Jämförelse av 

CIQ till AX, BMI-undergruppsana-

lys avslöjade en genomsnittlig Ka, r 

av 970,1 mot 1586,1 mGy, 1484,7 

mot 2170,1 mGy och 1848,8 mot 

3348,9 mGy i BMI-grupper 1, 2 re-

spektive 3. 

Hög 

kvalitet 
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Bordoli, Stefano J., et 

al.  

(2014) USA  

Radiation safety 

education in vas-

cular surgery 

training  

Att undersöka strålsä-

kerhetsutbildning och 

rutiner för nuvarande 

vaskuläroperatörer 

Enkätstudie Undersökningen dis-

tribuerades online till 

alla nuvarande ameri-

kanska kärlpraktikan-

ter inom området. 

Svarsfrekvensen för 

genomförda under-

sökningar var 14% av 

de vaskulära operatö-

rerna i området (42 

av 311). 

Läkare som övar på ALARA ses 

vara mer benägna att utnyttja 

skyddsprinciper jämfört med de som 

inte övar på ALARA strategier. 

Strålskyddsutbildade läkare bär do-

simeter mer regelbundet än de som 

saknar utbildning/träning. Bristen på 

formell strålsäkerhetsträning hos re-

spondenterna kan återspegla ett 

otillräckligt tillstånd för utbildning 

och praxis för strålskyddssäkerhet 

hos amerikanska kärlkirurger under 

upplärning.  

Hög 

kvalitet 

Carinou, Eleftheria, et 

al.   

(2014) Storbritannien  

Status of eye lens 

radiation dose 

monitoring in Eu-

ropean hospitals 

Att få en översikt över 

den nuvarande statusen 

för ögonlinsens stråldos-

övervakning på sjukhus 

i Europa  

Enkätstudie Frågeformulär spreds 

elektroniskt via mail 

till medicinska fysi-

ker och strålskydds-

personal på sjukhus i 

hela Europa. Totalt 

201 svar mottogs. 

195 svar analyserades 

och resterande 6 var 

utesluten eftersom de 

kom från länder utan-

för Europa.   

Den nya ögonlinsdosgränsen kan 

överskridas vid interventionell radi-

ologi och ögonlinsskydd är avgö-

rande. Personalen ska ha rätt utbild-

ning om hur man använder skydds-

utrustning för att hålla ögonlinsdo-

serna så låga som möjligt. Behov av 

att förbättra utformningen av ögon-

dosimetrar för att säkerställa till-

fredsställande användning av arbets-

tagare.  

Hög 

kvalitet 



 

10 

Corliss, Brian M., et 

al.  

(2018) USA 

The Patient Size 

Setting: A Novel 

Dose Reduction 

Strategy in Cere-

bral Endovascular 

Neurosurgery Us-

ing Biplane Fluor-

oscopy 

Att undersöka om 

“mycket liten patient-

storlek” kan användas 

för att minska dosen för 

cerebral angiografi utan 

att kompromissa med 

bildkvaliteten.  

Interven-

tionsstudie 
Patienter som genom-

gick endovaskulära 

neurokirurgiska för-

faranden under läså-

ret 2015-2016 

För diagnostiska cerebrala angio-

gram som utfördes på Philips-syste-

met reducerades AK med cirka 17% 

(1277 vs 1061 mGy; P [0.0006.) 

Förändringar i tabellhöjd, total ge-

nomlysningstid, patientvikt och 

kroppsmassindex bidrog inte till 

denna skillnad. Ingen signifikant 

förändring sågs i totalt AK med 

Toshiba-systemet. Blindad gransk-

ning av en neuroradiolog visade inte 

någon förändring av bildkvaliteten. 

Hög 

kvalitet 

Faggioni, Lorenzo, et 

al.  

(2017) Irland 

Awareness of ra-

diation protection 

and dose levels of 

imaging proce-

dures among med-

ical students, radi-

ography students, 

and radiology resi-

dents at an aca-

demic hospital: 

Results of a com-

prehensive survey. 

Att utvärdera medveten-

heten kring frågor om 

strålskydd samt kun-

skapen om dosnivåer 

hos medicinska elever, 

radiologer under upplär-

ning och radiografistu-

denter på akademiska 

sjukhus.   

Enkätsstudie Totalt 159 unga dok-

torer och elever utfär-

dades ett frågeformu-

lär bestående av 16 

flervalsfrågor uppde-

lade i tre separerade 

sektioner  

Radiologstudenter, radiografistu-

denter och medicinska elever har en 

begränsad medvetenhet om strål-

skydd, med en viss kunskapsklyfta 

om verkliga stråldoser av dagliga 

radiologiska undersökningar. Både 

grundutbildning och forskarutbild-

ning måste genomföras effektivt 

med strålsäkerhetskurser. 

Hög 

kvalitet 



 

11 

Fazel, Reza, el al.   

(2013) USA  

Determinants of 

fluoroscopy time 

for invasive coro-

nary angiography 

and percutaneous 

coronary interven-

tion: insights from 

the NCDR(® 

Identifiera fördelning-

arna och determinan-

terna för genomlys-

ningstid för invasiv ko-

ronarangiografi (ICA) 

och perkutan koronar in-

grepp (PCI) 

Interven-

tionsstudie 
3,295,348 ICA- och 

PCI-förfaranden ut-

fördes av 9 600 ope-

ratörer från januari 

2005 till juni 2009 

Det fanns variation i genomlys-

ningstider på 2,6 [1,7-4,5] minuter 

för ICA, 6,7 [4,2 -10,8] minuter för 

ICA hos patienter med tidigare 

CABG, 10,1 [6,0-17,4] minuter för 

PCI, 10,7 [7,0-16,9] minuter för PCI 

med ICA och 16,0 [10,6-24,0] mi-

nuter för PCI och ICA-patienter 

med tidigare CABG. Förlängda ge-

nomlysningstider (> 30 minuter) var 

sällsynta för ICA, men inträffade i 

6,7% av PCI och 14,7% av PCI hos 

patienter med tidigare CABG. Efter-

räkning för patientegenskaper och 

procedurkomplexitet förklarade 

operatörs- och sjukhusnivåfak-

torerna nästan 20% av variationen i 

genomlysningstid. 

Hög 

kvalitet 

Ghatan, Christine E., 

et al.  

(2016) USA 

Occupational Ra-

diation Exposure 

during Pregnancy: 

A Survey of Atti-

tudes and Prac-

tices among Inter-

ventional Radiolo-

gists 

Att bedöma attityder hos 

interventionella radiolo-

ger gällande joniserande 

strålexponering under 

graviditet samt under-

söka mönster  

Enkätstudie 534 medlemmar i 

SIR (Society of Inter-

ventional Radiology) 

Även om fler kvinnor ändrade sin 

arbetspraxis på grund av oro för yr-

keshygienisk exponering än män 

(23% mot 13%) var denna föränd-

ring i stor utsträckning begränsad 

till graviditeten. Bland gravida in-

terventionella radiologer avstod 4 

(6%) helt från att utföra genomlys-

ning, medan 31 (46%) fortsatte att 

spendera> 80% av sin arbetsvecka 

med ytterligare skydd. 

Hög 

kvalitet 
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Kamusella, Peter, et al. 

(2017) Indien 

Interventional An-

giography: Radia-

tion Protection for 

the Examiner by 

using Lead-free 

Gloves 

Att utvärdera strålexpo-

nering med användning 

av blyfria röntgen-

skyddshandskar i klinisk 

praxis vad gäller skydd 

och känslighet  

Interven-

tionsstudie 

Ett helkroppsfantom 

användes för standar-

diserad bestämning 

av dosvärdena. Totalt 

50 patienter (kvinn-

lig: 23, manlig: 27, 

medelålder: 74 ± 9,8 

år, 49-94 år) under-

söktes genom angio-

grafi och därefter ut-

fördes angioplastik. 

Undersökningar ge-

nomfördes av erfaren 

interventionell radio-

log. 

Fantommätningar: Användning av 

skyddshandsken i den direkta rönt-

genstrålen gav en avsevärd ökning 

av dosdosprodukten (DAP) (1084,2-

1603,8 mGy x cm2, 67,6% såväl hos 

undersökarens handdos (143-221,8 

μSv; 64,5%. En signifikant minsk-

ning av undersökarens handdos var 

verifierbar för spridd strålning 

(1,76-0,75 μSv; 42,6%). Exami-

natormätningar; Om skyddshands-

kar användes var en signifikant ök-

ning av DAP (6183,2-10462,9 mGy 

x cm2, 59,1%, p <0,05) och minsk-

ning av den genomsnittliga doshas-

tigheten (0,76-0,43 mSv / h, 56,6%) 

för hela proceduren fast besluten. 

Den taktila känsligheten bedömdes 

inte vara begränsad (18/24). 

Hög 

kvalitet 

Kastrati, Mirlind, et al.  

(2016) USA  

Reducing Radia-

tion Dose in Coro-

nary Angiography 

and Angioplasty 

Using Image 

Noise Reduction 

Technology 

Att kvantifiera stråldos-

reduktionen vid koro-

narangiografi och koro-

narangioplasti i en rutin-

mässig klinisk miljö 

med hjälp av ett nytt 

bildsystem.  

 

Interven-

tionsstudie 

605 patienter som ge-

nomgick koronära in-

terventioner med 

brusreduceringsst-

stem samt 695 pati-

enter som genomgick 

koronära intervent-

ioner på konvention-

ellt system 

Dosområdesprodukten minskades 

från 3195-2599 till 983-992 

cGycm2 (65%) i koronarangiogram 

och från 7123-4551 till 2431-1788 

cGycm2 (69%) vid koronarinter-

ventioner med användning av den 

nya brusreduceringstekniken. Bild-

kvaliteten klassificerades som lik-

artad mellan de utvärderade syste-

men (4,0 - 0,7 vs 4,2 - 0,6, inte sig-

nifikant). En ny röntgenteknik med 

bildbrusreduceringsalgoritm ger en 

Hög 

kvalitet 
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betydande minskning av strålnings-

exponeringen utan att förlänga pro-

ceduren eller genomlysningstid. 

Koukorava, C., et al.  

(2014) Storbritanien  

Efficiency of radi-

ation protection 

equipment in in-

terventional radi-

ology: a system-

atic Monte Carlo 

study of eye lens 

and whole body 

doses 

Att utvidga tidigare stu-

dier genom att genom-

föra en omfattande sys-

tematisk undersökning 

av variationen av ögon-

linsdos. 

Interven-

tionsstudie 

2 phantomer som re-

presenterar patient 

och operatör  

Wrap-around glasögon minskar i 

genomsnitt dosen för vänster och 

höger öga med 74% respektive 

21%. Luftgap mellan glasögonen 

och ögonen var primär källa till 

spridd strålning som når ögonen. De 

takhängda skärmarna var effektivare 

när de placerades nära patientens 

hud och röntgenfältet. Med använd-

ning av skärmar reducerades Hp 

(10) -värden som registrerades vid 

kragen, bröstet och midjan och Hp 

(3) -värdena för båda ögonen i ge-

nomsnitt med 47%, 37%, 20% re-

spektive 56%. Strålkvaliteten och 

blytjockleken har liten inverkan på 

ögondos medan strålprojektionen, 

operatörens position och huvudori-

entering samt avståndet mellan bild-

detektorn och patienten är nyckelpa-

rametrar som påverkar ögon- och 

hela kroppsdoser.  

Hög 

kvalitet 
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Lee, AM. & Lee MJ.  

(2017) Storbritannien  

Radiation safety 

awareness among 

medical interns: 

are EU guidelines 

being implemen-

ted? 

Att få fram en summe-

ringsbedömning av 

strålskyddsutbildning 

gällande medicinska 

skolor i Irland.  

Enkätstudie 14,2% (97 av 683 

tillfrågade elever), 

med alla irländska 

medicinska skolor re-

presenterade.  

 64% av praktikanterna rapporterade 

ingen formell utbildning i strålsä-

kerhet. 54% identifierade CT PET 

som utstrålar den högsta stråldosen 

till patienter. 22% identifierade kor-

rekt den teoretiska livstidsrisken för 

cancerinduktion från CT-buken / 

bäcken som 1 år 2000. 71% trodde 

det var mycket viktigt att remitte-

rande läkare skulle vara medvetna 

om patientens stråldos och 28% 

tyckte att det var måttligt viktigt, 

74% var inte medvetna om några la-

gar som reglerar förskrivningen av 

radiologiska undersökningar. 

Hög 

kvalitet 

O’Connor, U., et al.   

(2015) Storbritannien 

Occupational radi-

ation dose to eyes 

from interven-

tional radiology 

procedures in light 

of the new eye 

lens dose limit 

from the Interna-

tional Commission 

on Radiological 

Protection. 

Att få en tillförlitlig 

uppskattning av ögon-

dos till IR-operatörer  

Interven-

tionsstudie 

Fyra interventionella 

radiologer  

Baserat på typisk arbetsbelastning 

skulle två av de fyra interventionella 

radiologerna överskrida den nya 

ICRP-dosgränsen med årliga upp-

skattade doser på 31 och 45 mSv till 

sitt vänstra öga. Resultatet visar dos 

för ett "oskyddat" öga, och för IR-

personal som rutinmässigt bär blyg-

lasögon är dosen under glasögonen 

sannolikt signifikant lägre.  

Hög 

kvalitet 
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Paul, Jijo, et al. (2013) 

Tyskland  

Radiation dose 

and image quality 

of X-ray volume 

imaging systems: 

cone-beam com-

puted tomography, 

digital subtraction 

angiography and 

digital fluoros-

copy. 

Att studera stråldos och 

bildkvalitetsuppskatt-

ning av tre volymbilds-

system (XVI)  

Interven-

tionsstudie 

Totalt 126 patienter 

undersöktes med 

hjälp av tre XVI-sy-

stem (grupper 1-3) 

och deras data analy-

serades retroaktivt 

från 2007 till 2012. 

Medel DAP och SED var lägre un-

der senare XVI än dess tidigare 

motsvarigheter. HU av alla upp-

mätta platser var icke signifikant 

mellan grupperna utom den hepa-

tiska artären. Brus visade signifikant 

skillnad mellan grupper. När det 

gäller CNR och SNR visade den 

senaste XVI en högre och signifi-

kant skillnad jämfört med tidigare 

versioner. 

Hög 

kvalitet 

Poudel, Sashi, et al.  

(2016) USA  

Changes in Occu-

pational Radiation 

Exposures after 

Incorporation of a 

Real-time Dosim-

etry System in the 

Interventional Ra-

diology Suite. 

Att analysera potentiella 

förändringar i yrkes-

strålningsexponeringar 

till IR-personal vid 

Lawrence General Hos-

pital efter införandet av 

i2 Active Radiation Do-

simetry System.  

Interven-

tionsstudie 

5 IR-radiologer och 7 

IR-tekniker 

Efter införande av det aktiva syste-

met i2 hade deltagande IR-personal 

en minskning av genomsnittlig do-

sekvivalens per procedur på 43,1% 

± 16,7%. IR- radiologer hade en re-

duktion på 65,8% ± 33,6% medan 

teknikerna hade en 45,0% ± 14,4% 

reduktion.  

Hög 

kvalitet 

Sailer, Anna M., et al.  

(2017) USA  

Personalized 

Feedback on Staff 

Dose in Fluoros-

copy-Guided In-

terventions: A 

New Era in Radia-

tion Dose Moni-

toring. 

Att utforma och imple-

mentera en personlig 

återkoppling av under-

sökning och personlig 

dos för medicinsk perso-

nal som är involverad i 

genomlysnings-ingrepp  

Interven-

tionsstudie 

Medicinsk personal 

(läkare och tekniker, 

n = 27).  1082 inter-

ventioner, 8 måna-

ders studie uppdelad i 

i icke-feedback-pe-

riod och feedback-pe-

riod.    

Personlig feedback var värdefullt 

för 76% av personalen. 57 och 52% 

rapporterade en ökad känsla av ar-

betssäkerhet och förändrade sitt be-

teende på grund av personlig feed-

back. För tekniker var den normali-

serade dosen signifikant lägre i åter-

kopplingsfasen jämfört med pre-

feedback-fasen: [median (IQR) nor-

maliserad dos (fas 1) 0,12 (0,04-

Hög 

kvalitet 
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0,50) lSv / Gy cm2 kontra (fas 2) 

0,08 (0,02-0,24 ) lSv / Gy cm2.  

Sans Merce, Marta, et 

al.  

(2016) Storbritanien 

The value of pro-

tective head cap 

and glasses in neu-

rointerventional 

radiology 

Att bestämma typiska 

yrkesdosnivåer och att 

utvärdera effektiviteten 

hos strålskydd som ej 

används rutinmässigt 

(skyddsglasögon och 

hatt). 

Interven-

tionsstudie 

Fyra interventionella 

neurodiologer under 

interventionella neu-

roradiologiprocedu-

rer. 

Den genomsnittliga årliga effektiva 

dosen uppskattades till 0,4 mSv. År-

lig exponering för ögonlinser upp-

skattades till 17 mSv vid använd-

ning av takskärm men utan skydds-

glasögon. Skyddsglasögonen redu-

cerade ögonlinsdosen med en faktor 

på 2,73. Den genomsnittliga årliga 

dosen till hjärnan var 12 mSv; ingen 

större reduktion observerades vid 

användning av hatt.    

Hög 

kvalitet 

Seiffert, Moritz, et al.  

(2015) Tyskland 

Reducing radia-

tion exposure dur-

ing invasive coro-

nary angiography 

and percutaneous 

coronary interven-

tions implement-

ing a simple four-

step protocol 

Att utvärdera strålnings-

exponeringen under ko-

ronarangiografiska pro-

cedurer och utvärdera 

effekten av ett fyrstegs-

program för att minska 

strålexponeringen under 

koronarangiografi 

(CAG) och PCI. 

Interven-

tionsstudie 

Patienter som genom-

gick CAG eller PCI 

de första 6 måna-

derna 2012 jämfört 

med de första 6 må-

naderna 2014  

En minskning av dosområdet (DAP) 

observerades på 54,2% efter genom-

förandet av fyrastegsprotokollet. 

Hög 

kvalitet 
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Szarmach Arkadiusz, 

et al.   

(2015) Polen  

Radiation Safety 

Awareness 

Among Medical 

Staff 

Att utvärdera kunskap 

om strålsäkerhet under 

diagnostiska förfaranden 

bland medicinsk perso-

nal på utvalda sjukhus. 

Enkätstudie Frågeformulär bestå-

ende av 7 frågor be-

svarades mellan juli 

och oktober 2013 av 

150 anställda vid 

Högskolans kliniska 

sjukhus i Gdańsk, 

specialsjukhus i 

Gdańsk-Zaspa och 

Pomeranian Trauma 

Center i Gdańsk.  

Högsta antal korrekta svar på frågor 

relaterade till strålskyddsspecifikat-

ionen gavs av personal på radiolo-

giska anläggningar och akutavdel-

ningar med 1-5 års yrkeserfarenhet. 

Den mest utsatta gruppen vad gäller 

kunskap om dessa frågor bestod av 

individer som arbetade vid kirur-

giska avdelningar med 11-15 års yr-

keserfarenhet.  

Hög kvali-

tet 

Van der Marel, K., et 

al.   

(2017) USA  

Reduced Patient 

Radiation Expo-

sure during 

Neurodiagnostic 

and Interventional 

X-Ray Angi-

ography with a 

New Imaging 

Platform  

Att utvärdera patientdo-

ser från en röntgenbild-

ningsplattform med 

stråldosreduktionstek-

nik, vilken kombinerar 

bildstörningsreducering, 

rörelsekorrigering och 

optimerade röntgenex-

poneringsinställningar. 

Interven-

tionsstudie 

Totalt 1238 neuroin-

terventionella fall in-

kluderades, varav 

914 och 324 utfördes 

på respektive refe-

rens- och dosredukt-

ionsplattformar  

Över alla diagnostiska och neuroin-

terventionella procedurer reducera-

des den kumulativa dosområdes 

produktiviteten med 53,2% (medel-

reduktion, 160,3 Gy cm2), genom-

lysningstiden ökade marginellt sig-

nifikant (genomsnittlig ökning, 5,2 

minuter) och kontrastvolymen 

ökade obetydligt (genomsnittlig ök-

ning, 15,3 ml) med dosreduktions-

plattformen.  

Hög kvali-

tet 
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van Rooijen, Bart D., 

et al.  

(2014) USA  

Efficacy of radi-

ation safety glas-

ses in intervent-

ional radiology  

Att utvärdera minsk-

ningen av ögonlinsdosen 

vid användning av 

skyddsglasögon i inter-

ventionell radiologi och 

för att identifiera förhål-

landen som optimerar 

effektiviteten hos strål-

skyddsglasögon  

Interven-

tionsstudie 

“Phantom huvud” 

samt radiologer. Dos-

reduktionen som till-

handahölls av olika 

modeller av glasögon 

mättes på ett phan-

tomhuvud. Dosre-

duktionen i intervent-

ionell radiologisk 

praxis bedömdes ge-

nom dosmätningar på 

radiologer.  

De olika modellerna av skyddsglas-

ögon gav en dosminskning i inter-

vallet av en faktor 7,9- 10, för fron-

tal exponering av fantomen. Dosre-

duktionen minskade kraftigt när hu-

vudet vändes mot sidan i förhål-

lande till den bestrålade volymen. 

Ögon närmast röret var bättre 

skyddat på grund av sidoskärmning. 

I klinisk praxis var medeldosminsk-

ningen en faktor på 2,1. Använd-

ning av en takskärm resulterade i en 

genomsnittlig dosreduktion av en 

faktor 5,7. 

Hög 

kvalitet 

Zeinali-Rafsanjani, 

Banafsheh, et al.  

(2017) USA  

A Useful Gadget 

to Reduce the Ra-

diation Dose of In-

terventionist's 

Hands.  

Att införa en enkel an-

ordning som kan ha en 

betydande roll för att 

minska stråldosen av in-

terventionistens händer. 

Även påminna om vik-

ten av strålskyddsutbild-

ning och hur använd-

ningen av utrustning kan 

bidra till att minska 

stråldoserna, även om 

den inte introduceras 

som strålskydd. 

Interven-

tionsstudie 

2 interventionister, 

under sammanlagt 4 

månader  

Den beräknade årliga ekvivalenta 

stråldosen för 1:a och 2:a intervent-

ionisten var 71,41 respektive 125,94 

mSv före användningen av kateter-

fixeringsband. Efter TLD-mätning-

arna uppmanades interventionister 

att använda kateterfixeringsbandet 

under samma procedurer. Efter två 

månaders användning uttryckte in-

terventionisterna att bandet var an-

vändbart och lätt att använda. Ännu 

viktigare, den beräknade årliga strål-

ningsdosen av 1:a och 2:a intervent-

ionisten minskade till 28,9 respek-

tive 79,6 mSv. 

Hög 

kvalitet 
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RESULTAT 

 

Betydande åtgärder som möjliggör för en reducerad strålning har delats in i olika områden och re-

dovisas enligt följande: Genomlysningstid; Inställningar för apperaturen; Skydd av kroppsdelar un-

der störst risk & Utbildning inom strålning. Dessa områden delas i sin tur upp i underrubriker som 

redogör för aktuella åtgärder.  

 

Genomlysningstid 

Hur lång genomlysningstid som används under interventioner är något som i hög grad påverkar 

stråldos till patient och personal och kan i vissa fall vara en förändringsbar faktor (Fazel et al., 

2013; Seiffert et al., 2015). I en studie undersöktes genomlysningstiden under invasiv koronarangio-

grafi (ICA) och perkutana koronäringrepp (PCI) med faktorer som patient-, procedur-, operatör- 

och sjukhusnivå som grund. Detta för att ta reda på hur dessa var associerade med genomlysningsti-

den. Det visade sig vara variation i genomlysningstid för olika interventioner, med en median på 2,6 

minuter för ICA, 10,1 minuter för PCI, 10,7 minuter för PCI med ICA. Genomlysningstid på mer än 

30 minuter var ovanliga för ICA men förekom hos en minoritet av patienter som genomgick PCI. 

Cirka 1,3% av PCI-patienterna hade genomlysningstider på mer än 60 minuter (Fazel et al., 2013). 

 

För koronärangiografi är faktorer som associeras med den högsta genomlysningstiden, och därmed 

högre stråldos (Fazel et al., 2013; Seiffert et al., 2015), bland annat brachial arteriell åtkomst (upp 

till 6,0 minuter utökad tid), radial arteriell åtkomst (upp till 3,6 minuter), medfödd hjärtsjukdom hos 

patienten (3,2 minuter) och att undersökningen utförs på ett universitetssjukhus (upp till 2,6 minu-

ter). Andra faktorer associerade med längre genomlysningstid under ICA inkluderar en ålder över 

75 år hos patienten samt mindre erfarenhet hos operatören. För PCI är stora faktorer för ökad ge-

nomlysningstid associerad med koronar-dissektion eller perforering (upp till 7,7 minuters ökning), 

artäråtkomst (upp till 7,2 minuter) och tillgång till radiell artär (upp till 3,3 minuter). Dessutom har 

även här patientens ålder betydelse, sjukdomar hos patienten eller mindre erfarenhet hos operatören. 

Sammantaget visar det sig att operatör och sjukhusnivå är två stora faktorer. Detta efter att skillna-

der i patient- egenskaper och komplexitet av ingrepp redovisats (17% och 19% av variationen i ge-

nomlysningstid för ICA respektive PCI). IR-kardiologer har längre genomlysningstider jämfört med 

övriga operatörer. Genomsnittlig genomlysningstid för olika typer av interventioner varierar i stor 

utsträckning beroende på operatör, vilket tyder på en koppling mellan operatörsnivå och genomlys-

ningstider. Läkare och nivå på sjukhuset står enligt denna studie för nästan 20% av variationen i ge-

nomlysningstid (Fazel et al., 2013). 
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Enligt en annan utförd studie har DAP (Dos Area Produkt) -värdet vid interventioner minskat under 

åren, men ses vara högre vid (PCI) än Koronarangiografi (CAG). Enligt studien skiljer sig DAP-

värdet till stor del beroende på valt ingångsställe vid undersökningen (radialis alt. femoralis), med 

en ökning på 16,4% vid en radiell punktion. Dessutom ökar genomlysningstiden med en radiell in-

gång vid både PCI och CAG (Seiffert et al., 2015). 

 

Apparaturen 

 

Inställningar 

I en studie utförd mellan 2013-2015 användes en speciell bildstörnings-reduceringsteknik för att un-

dersöka minskning av stråldos vid CAG och angioplastik. Stråldosdata från 605 koronaringrepp 

med en speciell brusreducerings-teknik i systemet (Allura Clarity IQ) samlades in. Som jämförelse 

utvärderades även stråldosdata från 695 koronaringrepp utförda på ett konventionellt koronarangio-

system. Genomlysningstiden mellan de två patientgrupperna var likartade (även kön, ålder och 

vikt). En väsentlig minskning med mer än 60% i stråldos till patient visade sig för både CAG och 

koronarangioplastik-procedurer med användning av det brusreducerande systemet. Bildkvalitén vi-

sade sig inte skilja avsevärt mellan det konventionella och brusreducerande genomlysningssystemet 

(Kastrati et al., 2016). 

 

Ytterligare en studie från 2017, utvärderade patientdoser från en röntgenbildningsplattform med 

stråldosreduktionsteknik, vilken kombinerar bildstörningsreducering, rörelsekorrigering och opti-

merade röntgenexponerings-inställningar. Under en två års-period jämfördes detta system med en 

vanlig referensplattform. Totalt inkluderades 1238 neurointerventionella fall, varav 914 och 324 ut-

fördes på respektive referens- och dosreduktions-plattformar. Över alla diagnostiska och neurointer-

ventionella procedurer reducerades det kumulativa dosområdet med 53,2% (medelreduktion, 160,3 

Gy × cm2), Genomlysningstiden ökade marginellt (medelhöjning; 5,2 minuter) men undersökningen 

resulterade trots det i en minskning av patientens dos där man använde sig av dosreducerings-tek-

nologi (Van der Marel et al., 2017). 
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Figur I. visar hur dosen sjönk vid olika undersökningar med hjälp av brusreducering (Van der Ma-

rel et al., 2017). 

 

Utveckling av genomlysningsapparatur/teknik 

För att hantera problem med hög strålningsexponering krävs ständig utveckling av bildteknik. 

Bland annat är Allura Clarity (CIQ, Philips Healthcare, Best, Nederländerna) avsett att ge motsva-

rande bildkvalitet som det tidigare Allura Xper-systemet (AX, Philips Healthcare, Best, Nederlän-

derna) men med mindre strålning. En studie utvärderade den potentiella fördelen med detta system 

gällande dos och dess inverkan på läkarnas arbetsvanor under interventioner (Baumann et al., 

2017). Det nya systemet användes för 100 patienter under ett år och jämfördes med den tidigare tek-

niken som användes hos 139 patienter under ett år (föregående). Patienterna kategoriserades enligt 

kroppsmassindex. Medel BMI var 26,4 ± 5,0 kg / m2 i nytt system och 26,4 ± 7,1 kg / m2 i den 

äldre. Genomlysningtiden och mängden kontrastmedel fördelades lika mycket. Ka, r (Air-kerma) 

var 1342,9 mGy mot 2214,8 mGy vid jämförelse av det nya och äldre. Jämförelsen mellan BMI-

undergrupperna visade en genomsnittlig Ka, r på 970,1 vs. 1586,1 mGy., 1484,7 vs 2170,1 mGy 

och 1848,8 vs. 3348,9 mGy. CIQ-tekniken (Den nya apparaturen) reducerade signifikanta medel-

stråldosen med 39,4%, för dessa interventioner i jämförelse med genomlysningstid och kontrast-

medeldos. Detta gällde alla BMI-grupper (Baumann et al., 2017). 

 

Fler studier pekar på skillnader mellan äldre och nya teknik när det gäller dos till patienten. Bland 

annat är volymbild-system (XVI -system) något som används alltmer för IR- undersökningar. Dessa 

moderna XVI-system använder lägre stråldoser jämfört med tidigare motsvarigheter, dessutom ger 

mer moderna XVI-system högre bildkvalitet. Då de använder ett tvådimensionellt röntgenplattform-

detektorsystem som roterar runt patienten under bildbehandling för att förvärva 3D-anatomiska 

data. Dessa tillgängliga XVI- systemen har möjlighet att producera realtids 3D angiografisk bild-
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data och att utföra efterbehandling direkt efter bildbehandling för att visualisera kärlanatomi. Resul-

tat av studier kring dessa system visar att medel DAP och huddos hos patienten är lägre än vid an-

vändning av dess tidigare motsvarigheter. Brus visade signifikant skillnad bland grupper (P <0,05). 

När det gäller CNR(kontrast-till-brus) och SNR(signal-brusförhållande) visade det senaste XVI-sy-

stemet en högre och tydlig skillnad jämfört med tidigare versioner (Paul et al., 2013). 

 

Patientstorlek-inställningar 

I viss genomlysnings-apparatur är dosen som ges bunden till en valbar patientstorlek. Även om pati-

entstorleken kan spela en viktig roll vid många interventioner så skiljer det sig olika mycket mellan 

olika kroppsdelar. Exempelvis varier sällan huvudstorlek och doser till huvudområdet behöver där-

för inte nödvändigtvis vara höga trots mycket överviktiga patienter. En studie utfördes där “mycket 

liten patientstorlek”-inställning användes för att se om dosen för cerebral angiografi kunde minskas 

utan att kompromissa med bildkvaliteten. Tekniker fick instruktioner att börja använda liten 

patientstorlek- inställning för alla undersökningar (som utfördes med ”Philips Allura Xper FD20-

biplan-genomlysningssystem). Medan man använde de vanliga inställningarna på ett annat labb. 

Strålningsexponeringen mättes före och efter för båda maskinerna (Corliss et al., 2018). 

 

För diagnostisk cerebral angiografi som utfördes med den ”lilla patientstorlek-inställningen” redu-

cerades Air-kerma  med cirka 17% (1277 vs. 1061 mGy) Förändringar i total genomlysningstid, pa-

tientvikt och kroppsmassindex bidrog inte till denna skillnad. Granskning av en neuroradiolog vi-

sade inte någon förändring av bildkvaliteten. En logistisk analys användes även för att undersöka 

andra potentiellt inflytelserika faktorer, såsom kirurg, patientvikt och kroppsmassindex samt total 

genomlysningstid. Inställningen på den ”lilla patientstorleken” visade sig i studien vara den avgö-

rande faktorn för lägre dos till patienten. När det gäller bildkvalitet var alla angiogram som granska-

des av den närvarande kirurgen av tillfredsställande kvalitet för diagnos eller behandlingsändamål, 

utbildad neuroradiolog kunde inte visa någon skillnad i bildkvalitet (Corliss et al., 2018). 

 

Realtidsdosimeter (kopplad mellan personal och apparat) 

Under en studie 2015 framkom att användandet av realtidsdosimeter-system under intervention av-

sevärt minskade personalens stråldos. Detta realtidsdosimeter-system kallat Raysafe i2 studerades 

under en åtta månaders period genom dosmätning på radiologer och rtgssk (röntgensjuksköterskor). 

Denna dosimeter på personalen är kopplad till en skärm i rummet så att dosen kan ses under hela 

ingreppet. Den absoluta och procentuella minskningen i dos per månad för varje deltagare presente-

rades. Från dessa resultat visade det sig att alla radiologer och tekniker mottog en lägre genomsnitt-

lig dos per procedur efter att i2-systemet började användas i IR-rummet. Av dessa resultat var den 
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högsta minskning av dos per undersökning i radiologigruppen -0,020 mSv / procedur (2,20 mSv per 

100 procedurer). Den största minskningen bland teknikerna (rtgssk/ssk) var en deltagare som mins-

kade med - 0,0052 mSv / procedur (0,52 mSv per 100 procedurer) (Poudel, Weir, Dowling & Me-

dich, 2016). 

 

För IR-deltagarna som helhet (gruppresultat) beräknades den genomsnittliga dosen per procedur 

före RaySafe i2-genomförandet vara 0,00191 ± 0,0012 mSv / procedur (0,91 mSv per 100 procedu-

rer) Efter genomförandet av RaySafe i2 reducerades detta värde med 43% till 0,0052 ± 0,0005 mSv 

/ procedur (0,52 mSv per 100 procedurer). För radiologi-deltagarna före genomförandet av RaySafe 

i2, var dosen 0,0263 ± 0,0087 mSv / procedur. Efter genomförandet av RaySafe i2 reducerades den 

genomsnittliga dosen per procedur över avdelningen med 66% till 0,0090 ± 0,0005 mSv / procedur. 

Medeldosen per procedur för den Tekniska gruppen (rtgssk) var före systemet 0,0044 ± 0,0004 mSv 

/ procedur. Efter användandet av RaySafe i2-systemet reducerades detta värde med 45% till 0,0024 

± 0,003 mSv / procedur (Poudel et al., 2016). 

 

Dos-feedback till personal 

Personalens dosimeter är en vägledning i hur de ska förhålla sig till strålning. Ger den inte utslag 

fortsätter vanligtvis personalen arbeta som tidigare utan att minska exponeringen (Ghatan et al., 

2016; Sailer et al., 2017). Personliga samtal innehållande feedback till personalen kring deras strål-

dos, vecko- eller månadsvis, har visat sig ge en ökad försiktighet samt ökad användning av strål-

skydd hos personal. I en studie såg man att bärandet av dosimeter ökade då läkare och tekniker 

(rtgssk/ssk) fick personlig återkoppling av doser, jämfört med när de inte fick någon återkoppling. 

Något som studien också pekade på är att användandet av strålskydd som bordsskärm och takskärm 

ökade efter återkopplingen. Personalen som fick återkoppling, ändrade på sina vanor på grund av 

ökad kännedom kring det personliga strålningstillståndet. Många fick även en ökad säkerhetskänsla 

i sitt arbete. Resultatet av studien visar att den genomsnittliga dosen för operatören (first operator) 

sjönk från 1,45 μSv/Gycm² till 1,27 μSv/Gycm² efter feedback. För teknikern (rtgssk/ssk) sjönk 

dosen från 0,5 μSv/Gycm² till 0,24 μSv/Gycm² efter erhållen feedback kring sin personliga dos 

(Sailer et al., 2017). 

 

Kroppsdelar under störst risk 

Personalens händer och ögon är de mest utsatta kroppsdelarna under interventioner, eftersom de un-

der läkarens arbete vanligtvis hamnar nära strålfältet. I en studie beskrivs variationer av dosen 

(bland strålkänsliga kroppsdelar) hos personal som arbetar nära patienten. Vid exponering av strål-

ning vid angiografi utsätts enligt studien den primära läkarens händer för en stråldos på i genomsnitt 
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33.1μSv (11.7-149.2) och ögonlinserna för i 18.6 μSv (10.2-49-9). Den assisterande personalen som 

stod alldeles bredvid utsattes för en stråldos på 37.5 μSv (8.5-84.3) (händerna) respektive 9.8 μSv 

(1.2-57.4) (ögonlinserna) (Bacchim, Alves, Mascarenhas, Nicolucci & Pina, 2016). 

 

Händer 

 

Handskar 

Olika studier har utförts där speciella skyddshandskar undersökts under interventioner. Bland annat 

studerades 26 interventioner utan skyddshandskar samt 24 interventioner med skyddshandskar. I 

gruppen utan skyddshandskar erhölls ett genomsnittligt dosvärde på 0,76 mSv / h med en DAP på 

6183,19 mGy × cm2. I gruppen med skydd var det resulterande medelvärdet en doshastighet av 0,43 

mSv / h med en DAP på 10462,92 mGy × cm2. I jämförelse fanns en minskning av doshastigheten 

med cirka 57%. En jämförelse av dosvärdena med och utan skyddshandskar visar en ökning av do-

sområdets strålning med skyddshandskar: 6183,2 till 10462,9 mGy × cm2. Samtidigt minskar un-

dersökarens handdos från 0,76 till 0,43 μSv. När det gäller känslan av beröring dokumenterades 

inga relevanta restriktioner i 18 av 24 ansökningar. I 6 av 24 fall utvärderades skyddshandskarna 

som negativa. I dessa fall var patienten kvinnor med fettvävnad, med tunn vaskulär lumina, vilket 

gjorde att inguinalpulsen var svår att upptäcka med handskarna på (Kamusella et al., 2017). 

 

Kateter-fixering  

Användningen av skyddshandskar är inte alltid önskvärt under interventioner eftersom de kan störa 

bilden (Kamusella et al., 2017). Den rekommenderade metoden för att skydda händer är att försöka 

hålla händerna ur strålfältet. En studie undersökte en anordning som kan användas för att fixera ka-

tetern för att förhindra att läkaren håller katetern för hand och därmed exponerar händerna för mer 

strålning (Zeinali-Rafsanjani et al., 2017). 

 

Under de första två månaderna mättes händernas stråldos för två interventionister, under fyra olika 

lever-interventioner (vilka är mer tidskrävande ingrepp). Eftersom stråldosen per procedur och me-

delvärdet av varje ingrepp per månad är känt, kan den årliga ekvivalenta stråldosen av intervention-

ister uppskattas. Den beräknade årliga ekvivalenta stråldosen för interventionisterna var 71,41 re-

spektive 125,94 mSv före användningen av kateterfixeringsband. Efter dessa mätningar uppmana-

des interventionister att använda kateterfixeringsbandet under samma procedurer för att kontrollera 

genomförbarheten av dess användning och utvärdera om användningen minskar strålningsexpone-

ringen. Efter två månaders användning uttryckte interventionisterna att bandet var användbart och 
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lätt att använda. Ännu viktigare, deras beräknade årliga stråldos minskade till 28,9 respektive 79,6 

mSv (Zeinali-Rafsanjani et al., 2017).  

 

Ögon 

 

Oskyddade ögon  

I en studie uppmättes linsdoser hos fyra interventionella radiologer under en tre- månadersperiod 

med användning av dosimeter speciellt konstruerade för att mäta Hp (3) (=3 millimeter djup mjuk-

vävnad, vilket är fallet för ögats lins). Dosen till en interventionell radiologs öga uppskattades vara 

mellan 7,1 och 44,9 mSv per år (vänster öga), baserat på mätningar över 13 veckor omräknat till 50-

veckors arbetsår. I jämförelse uppskattades dosen till höger öga vara mellan 4,1 och 29 mSv. Dosen 

till vänster öga visade sig högre i samtliga fall, vilket förväntas med tanke på personalens 

positionering vid patienten (O'Connor et al., 2015). 

 

Den genomsnittliga dosen till ögonen (vänster och höger) för interventioningrepp beräknades i 

denna studie vara 55 mSv / år. Det genomsnittliga ögats dos per KAP (vänster och höger öga) be-

räknades vara 1,2 mSv Gy21 cm2. Om resultaten analyseras separat, skulle dos per undersökning 

och dos per enhet KAP till vänster öga blir högre. Baserat på typiska arbetsbelastningar skulle två 

av de fyra interventionella radiologerna utan blyglasögon överskrida den nya International Com-

mission on Radiological Protection- dosgränsen (ICRP)(20 mSv), med årliga doser på 31 och 45 

mSv till sitt vänstra öga. För IR- personal som rutinmässigt bär blyglasögon är dosen under glasö-

gonen sannolikt mycket lägre (O'Connor et al., 2015). 

 

Uppskattad dos/Rutiner  

För att få en översikt över hur väl stråldosövervakningen av ögonlinser sköts på olika sjukhus, har 

studier med hjälp av frågeformulär riktade mot medicinska fysiker och strålskyddspersonal gjorts 

på sjukhus i hela Europa. Särskilda ämnen har undersökts: såsom kunskap om den föreslagna ögon-

linsdosgränsen; övervakning och dosimetri; utbildning och strålskyddsåtgärder. Med svar från 165 

sjukhus konstaterades att 93% av de deltagande angav att de är bekanta med förändringen gällande 

ögonlinsgränsen för yrkesmässig exponerad personal. Som förväntat är de uppskattade eller upp-

mätta ögonlinsdoserna höga på interventions- arbetsplatser. Av personal inom IR uppgav 71,5% att 

doserna är högre än 5 mSv och 50% av dessa rapporterade högsta årliga ögondoser högre än 15 

mSv och 35% att doserna är högre än 20 mSv (gränsvärdet per år) (Carinou, Ginjaume, O´Connor, 

Kopec & Sans Merce, 2014). 
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När det gäller frågan om hur ögonlinsdoser mäts eller beräknas svarade majoriteten att de använder 

en viss ögonlinsdosimeter för mätning av ögondoser. I 27% av fallen för IR använder de dock en 

helkroppsdosimeter med en korrigeringsfaktor för att uppskatta ögonlinsdoserna. En liten procent-

andel använder extremdosimeter för att erhålla ögonlinsdoser. I ett fall användes aktiva personliga 

dosmätare på kragen under IR-förfaranden för att öka medvetenheten om exponeringen av ögonlin-

sen) (Carinou et al., 2014). 

 

Med fokus på svaren från IR- avdelningarna som hävdar att doserna är högre än 20 mSv, svarade 

40% av dessa fall att de använder specifika ögonlinsdosimetrar. Detta lyfter sannolikt upp det fak-

tum att i de fall där höga doser har identifierats, används ögonlinsdosimeter. I de fall där ögonlins-

dosimeter används ställdes frågor om position för dessa och det visar sig variera avsevärt. I ökande 

ordning är positionerna för att bära dosimeter: mellan ögonen, bakom ledglasen på kragen och den 

vanligaste positionen är framför ledglasen. När deltagarna frågades om ögondosimetern var bekväm 

var svaren nästan lika fördelade mellan "ja" och "nej" (52 respektive 48%). I de flesta fall (91%) 

visar svaren att personalen informeras om de enskilda ögonlinsdoserna som de får (Carinou et al., 

2014). 

 

Frågan om strålskyddsmedel innefattade även användning av takmonterade skärmar, blyglasögon 

och blyplåt. Takskyddet är genomskinligt glas, vars vanligaste är 0,5 mm bly som skyddar den övre 

delen av operatörens kropp. Ledglasögonen kan vara av olika former med eller utan sidoskydd. 

Flexibla blygardiner kan placeras så nära patienten som möjligt för att minska den spridda dosen till 

operatörens övre del av kroppen. Majoriteten av svaren (96,4% för interventionisterna) indikerar att 

personalen använder skyddssystem för att minska ögonlinsdoserna. Nästan 45% av fallen svarade 

att de använder blyglasögon med sidovy delvis skyddad, 40% svarade att de använder blyglasögon 

med sidovy helt skyddad och endast 15% indikerar att de använder blyglasögon utan sidoskydd. I 

53% av fallen där höga doser har uppmätts eller uppskattats har läkaren valt att använda blyglasö-

gon med partiell sidoskydd och 22% utan sidoskydd (Carinou et al., 2014). 

 

Mätning av dos med/utan skydd  

Mätningar av ögonlinsdosen vid användning av skyddsglasögon i IR samt studier kring 

förhållanden som optimerar glasögonens effektivitet har i flertalet studier genomförts. I en studie 

bedömdes dosreduktionen genom mätningar på radiologer som hade antingen blyerade eller inga 

glasögon eller i kombination med en takupphängd skärm. Här visade det sig att glasögonen gav en 

dosminskning med en faktor 7,9- 10 när det gäller frontal exponering. Dosreduktionen minskade 

kraftigt när huvudet vändes mot sidan i förhållande till den bestrålade volymen. Ögat närmast röret 
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var bättre skyddat på grund av sidoskärmning. Om blyglasögon används resulterar det i en genom-

snittlig dosreduceringsfaktor på ca en faktor 2,1 för vänster (rörsidans) öga men ingen minskning 

för höger öga. Exempelvis resulterade en endovaskulär aorta- reparation med användande av 

strålskyddande glasögon i en reduktion av medeldos på en faktor 5,6 för vänstra ögat och 7,7 för 

höger öga. Användningen av takskärm medförde även det en genomsnittlig dosminskning för väns-

ter och höger öga med en faktor 5,7 respektive 4,8 (van Rooijen et al., 2014). 

 

Vid mätningar under åtta olika typer av interventioner, såsom cerebral angiografi, kärlvidgning, ka-

rotis- och intrakraniell stenting och cerebral embolisering, undersöktes effekten av “extra”-skydds-

material hos personalen, som inte används rutinmässigt vid interventionella neuroradiologi-proce-

durer. Detta inkluderade skyddsglasögon samt skyddsmössor (Alla andra skyddsredskap användes 

rutinmässigt och under båda mätperioderna) (Sans Merce et al., 2016). 

 

 

 

Figur II. Visar personalens dos, med och utan extra-skydd (Sans Merce et al., 2016). 

 

Skyddsglasögonen minskade den normaliserade dosen uppmätt mellan ögonen medan skyddsmös-

san inte minskade dosen till hjärnan avsevärt (vänsterpositionerad dosimeter). Resultaten visar att 

glasögonen delvis skyddade ögonlinsen när den mättes på vänstra sidan. (Förhållandet som erhölls i 

detta fall var 1,73 ± 0,63). Doserna vid alla övriga mätpunkter påverkades inte av användningen av 

dessa ytterligare skyddsanordningar och var därmed mer eller mindre konstanta. Området mellan 

ögonen var bättre korrelerad med KAP än skallens vänstra sida. För händerna var det en dålig 

korrelation för vänstra handen, troligen på grund av positionen nära primärstrålen och därmed mer 

påverkad av små förändringar i avstånd. Det var lite bättre för höger hand. Hela kroppsdoser, när de 

mättes över förklädet, var ganska väl korrelerade med KAP. Liknande korrelationer hittades mellan 

ögat och hela kroppsdosen (Sans Merce et al., 2016). 

 

Variation på skyddsglasögon 
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Olika typer av glasögonmodeller har även studerats utifrån form, storlek och blytjocklek. Samt hur 

dessa i kombination med takskydd och olika positioner på läkaren bidrar till variation i både ögon- 

och helkroppsdoser. Dessa studier visar att "wrap around"- glasögon är de mest effektiva glasögon-

modellerna, vilka i genomsnitt minskar dosen med 74% respektive 21% för respektive vänster och 

höger öga. Luftgapet mellan glasögonen och ögonen kan vara en primär källa till spridd strålning 

som når ögonen. Takhängda skärmar visar sig också ha effekt på ögonlinsdoserna. Dosreduktionen 

på grund av skärm var i genomsnitt 55% för vänstra ögat och 58% för höger öga. Om skärmen är 

placerad nära operatören istället för att vara nära den bestrålade delen av kroppen är skuggan som 

skapats från skärmen mindre och en liten rörelse hos operatören kan lämna honom oskyddad mot 

spridd strålning. En kombination av två skärmar, en över patienten och en på sidan av operatören, 

reducerar dosen till ögonlinserna med mer än 90% (när biplanskonfigurationer används). I genom-

snitt minskas även doserna som mäts vid kragen, bröstet och midjenivåerna med 47%, 37% respek-

tive 20%, när en takupphängd skärm används. För samma bestrålningsförhållanden var medeldosre-

duktionen till båda ögonen 56%. Placeringen av takskärmarna bör anpassas baserat på röret och 

operatörens positionering. Strålkvaliteten och blytjockleken har visat sig ge en liten inverkan på 

ögondos medan strålprojektionen, operatörens position och huvudorientering samt avståndet mellan 

bilddetektorn och patienten är nyckelparametrar som påverkar både ögon och hela kroppsdoser 

(Koukorava et al., 2014). 

 

Utbildning inom strålning 

 

Studenter 

En studie utförd för att bedöma kunskap inom exponeringsnivåer och medvetenhet av strålskydd 

bland radiologstudenter, medicinska studenter och radiografstudenter visar på bristfällande kun-

skaper inom vissa områden gällande strålning (Faggioni et al., 2017). Studien utfördes med hjälp av 

frågeformulär i samband med universitetsundervisning; under radiografstudenternas 2:a respektive 

radiologernas 5:e studieår. Sammanlagt 159 unga läkare och elever deltog (radiologer 37,74%, radi-

ografstudenter 27,04%, övriga deltagare var medicinska elever) (Faggioni, Paolicchi, Bastiani, 

Guido & Caramella, 2017). 

 

Resultat av studien påvisar att radiologstudenterna påstod sig ha minst en “bra” kunskap om strål-

skyddsspecifika frågor i 55% av fallen (5% utmärkt, 50% bra), Röntgenstudenterna ansåg sig ha 

lägst “bra” kunskap (35,7%) och ingen av dessa upplevde “utmärkt” kunskap. Genomsnittliga po-
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äng på 5,8 poäng av 7 för både radiolog- och radiografstudenterna visade sig avseende strålskydds-

frågor medan stråldos under olika typer av radiologiska undersökningar resulterade i lägre poäng 

(4,5 av 9) för både radiolog- och radiografstudenter (Faggioni et al., 2017). 

 

Radiologstudenterna samt radiografstudenterna ansåg sig ha god kunskap gällande behov av att in-

formera patienter kring riskerna med strålningsexponering (96,7% respektive 100%). Frågan om 

vilka patienter som är mest känsliga för joniserande strålning besvarades korrekt av 82,1% av radio-

grafstudenterna. Endast 69,8% av röntgenstudenterna och 62,7% av radiologstudenterna gav det 

rätta svaret på frågan om stokastisk strålskada (Faggioni et al., 2017). 

 

Sjuksköterskor/Röntgensjuksköterskor 

Med en studie riktad mot anestesi-, onkologi-, akut-, operation- och radiologipersonal (där majorite-

ten av deltagande var rtgssk, ssk samt läkare) tydliggörs det att kunskap om joniserande strålning 

saknas hos personal, trots ständig kontakt med olika radiologiska undersökningar (n=63/150). Här 

påvisas en överlägset bättre kunskap hos personal som arbetar med eller nära strålning (personal 

från radiologiska avdelningar samt akuten). Av personalen som deltog i studien var det sex delta-

gande som inte kunde peka ut något strålskydd. Trots detta visste majoriteten (n=90) att joniserande 

strålning orsakar cancer på sikt. Efter en granskning av de deltagandes erfarenhet kunde det konsta-

teras att personalen med högst antal rätt svar, enbart hade varit i tjänst 1-5 år, jämfört med de som 

klassades som mest okunniga i strålning (11-15 års erfarenhet). Störst brist på kunskap kring strål-

ning sågs bland ssk, oavsett radiologisk modalitet (Szarmach et al., 2015). 

 

Radiologer/Kardiologer/Läkare 

Det är långt ifrån alla praktiserande vaskulära läkare som utbildas i strålskyddssäkerhet (Bordoli, 

2014; Lee, 2017). I en studie baserad på kärl-praktiserande läkare (n=42), hade enbart ungefär hälf-

ten av de deltagande (55%) fått utbildning i strålskyddssäkerhet. Av de läkarna som inte tränat på 

strålsäkerhet, saknade 74% kunskap kring det aktuella sjukhusets strålregler för gravida kvinnor. 

Hos ungefär hälften av läkarna som saknade utbildning (43%) fanns dessutom bristande kunskaper 

kring accepterad årlig stråldos som rekommenderas av “Det nationella rådet för strålskydd och mät-

ningar” (NCRP). I tillägg till det avsaknades kontaktuppgifter till det aktuella sjukhusets strål-

skyddssäkerhetsansvariga hos 47% av läkarna med bristande kunskaper kring strålskydd (Bordoli, 

Carsten, Cull, Johnson & Taylor, 2014). 

 

Strålskyddsutbildade läkares benägenhet att öva på ALARA strategier (As Low As Possible Accep-

table) under endovaskulära undersökningar (vid praktik), ses enligt studier vara betydligt högre än 
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för läkare som saknade kunskaper i strålskydd. Läkare som övar på ALARA ses vara mer benägna 

att utnyttja principerna på egen hand, jämfört med de som inte övar på ALARA strategier. Studier 

påvisar även att strålskyddsutbildade läkare bär dosimeter mer regelbundet än de som saknar utbild-

ning/träning (Bordoli et al., 2014). 

 

Vidare beskriver en studie, utförd i Irland, att strålskyddssäkerhet inte hör till vanligheten hos prak-

tiserande läkare (nya läkare), där enbart 35 av totalt 97 var utbildade inom detta. Av dessa 35 hade 

23 fått sina kunskaper genom föreläsningar och handledning. Av de resterande kandidaterna, hade 

åtta fått en kortare genomgång, tre personer var självlärda och ytterligare tre hade fått instruktioner 

någon annanstans ifrån. En kandidat hade tidigare examen i fysik och den sista hade fått undervis-

ning i strålsäkerhet genom en inriktning i radiologi. Att läkare saknar utbildning i strålssäkerhet kan 

bero på att läroplanen över radiologi ser olika ut beroende på aktuell medicinsk skola, om den exi-

sterar överhuvudtaget kan den dessutom sakna undervisning i olika delar. Bland Irlands medicinska 

skolor med läroplan för radiologi (n=75) saknar till exempel 83,5% undervisning i IR (AM. Lee & 

MJ. Lee, 2017). 

 

Slutligen påvisar en studie baserad på flertalet interventionella radiologer i Europa att så gott som 

81% av personalen får specifik utbildning i ögonlinsstrålskydd. Av de deltagande radiologerna ses 

45% positivt inställda till utbildningar i andra länder. Med detta kan ett ökat medvetande kring 

strålning konstateras, bland annat hos IR-personal som visar sig stå för hälften av svaren (Carinou 

et al., 2014). 

 

DISKUSSION 

 

I det sammanställda resultatet har flera olika strålskyddsåtgärder presenterats, som i praktiken an-

vänds i varierande utsträckning för att reducera stråldosen under intervention/angiografi.  Genom-

lysningstid, modern teknik, uppdaterade inställningar i apparaturen och blyskydd har alla visat sig 

minska stråldosen markant till patient och personal. Utbildning och feedback ses även vara en viktig 

del i strålskyddsarbetet då det utgör grunden för att riktlinjer kring strålskydd följs. 

 

Resultatdiskussion  

Minsta möjliga genomlysningstid under interventioner bör alltid eftersträvas och är i vissa fall för-

ändringsbart. Faktorer som bidrar till ökad tid kan exempelvis vara patientens hälsotillstånd och 

anatomi men även erfarenhet/undersökningsteknik hos operatören (Fazel et al., 2013; Seiffert et al., 

2015). Erfarenhet hos operatören ses som en mer förändringsbar faktor och är därför en åtgärd som 
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bör hållas i åtanke. Eftersom möjligheten att stabilisera patientens tillstånd inför IR-undersökningen 

inte alltid finns, kan istället läkarens undersökningsteknik vara avgörande för stråldosen. För att 

minska dosen till patienter kan till exempel interventionella undersökningar med fördel slås sam-

man med eventuella efterföljande behandlingar (Sieffert et al., 2015). Detta ses som en strålskydds-

åtgärd som bör utnyttjas enligt rutin, samt diskuteras tillsammans med patienter för att i sin tur öka 

samhällets medvetenhet kring strålning och dess risker. Trots att val av punktionsställe kan påverka 

genomlysningstiden, så innebär IR-läkarnas förstahandsval (radialis) ofta mer stråldos för patienter 

(Sieffert et al., 2015). Valet kan brås på erfarenhet eller överförda rädslor för stora komplikationer, 

från mer erfarna IR-läkare. Ofta undviks nämligen penetration av större kärl för att undgå “onö-

diga” risker som kan leda till direkta faror, såsom stora blödningar hos patienten. Med tanke på att 

akuta komplikationer kan uppstå till följd av insticksställe, är riskerna för blödning/strålskador nå-

got som bör vägas mot varandra då patientens välmående alltid ska vara i fokus. Denna strålskydds-

åtgärd bör tillämpas efter skicklighet hos operatör, samtidigt som undersökningar via större kärl bör 

införas mer rutinmässigt, för att lämna utrymme för att utveckla vidare kompetens inom området.   

 

En viktig åtgärd för att minska stråldosen är nya uppdateringar i apparaturen samt modern teknik. 

Inställningar på röntgenapparaturen kan vara avgörande för hur mycket strålning både patient och 

personal utsätts för. Möjlighet till olika inställningar på apparatur och teknik som bland annat redu-

cerar brus i bilderna (bildbrusreduceringsalgoritm) gör att både tid och antal bilder per undersök-

ning kan förkortas (Kastrati et al., 2016). Eftersom detta innebär att stråldosen kan sänkas,  

utan att varken påverka bildkvalité eller ge förändring i genomlysningstid, ses det som en värdefull 

strålskyddsågärd. Utveckling av ny teknik kan göra stor skillnad för den totala erhållna dosen för 

patient, personal och även samhället i det stora hela, i och med att den kollektiva dosen sänks och 

därmed påverkar folkhälsan. Ny teknik bör därför prioriteras på avdelningar/sjukhus där intervent-

ion utförs mer frekvent. Detta på grund av det ökade trycket som innebär en förhöjd risk hos perso-

nal (i det långa loppet), men även direkta skador hos patienter. Modern teknik underlättar läkarnas 

arbete och tros kunna bidra till mer effektiva och framgångsrika undersökningar, vilket i sig kan 

motverka höga stråldoser. Vidare kan viktiga inställningar för de vanligaste undersökningarna på 

respektive lab underlätta för personalen. Exempelvis kan val av “liten-patient”-inställning på appa-

raturen vid undersökningar som cerebral angiografi bidra till reducerad dos. Oavsett patientens to-

tala kroppsvikt och genomlysningstid, påverkas inte bildkvalitén av den ändrade inställningen 

(Corliss et al., 2018). Undersökningar baserade på patientens storlek kan bidra till mer exakt dos, 

men bör dock användas med försiktighet. Bra utbildning hos personal krävs avseende detta då lä-

kare behöver vara medvetna om vid vilka typer av interventioner det är nödvändigt att använda sig 
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av storleks-inställningar. Vid undersökningar av kroppsdelar som sällan varierar mycket i storlek 

mellan patienter, ska ALARA-strategier tillämpas istället för att dos väljs utifrån patientens storlek.   

 

I resultatet konstateras det att strålskydd anpassade för att skydda de mest strålkänsliga och utsatta 

kroppsdelarna (ögon och händer) inte används enligt rutin (Alahmari, Sun & Bartlett, 2016; Sans 

Merce et al., 2016). Den stora variationen i användning av ögonskydd anses vara märklig då flerta-

let studier påvisat ögats strålkänslighet och den höga dos de faktiskt utsätts för under interventioner. 

Den utökade forskningen kring ögonlinsen har idag bidragit till lägre dosgränser för ögonen vilket 

ses som en stor anledning att inkludera skyddsglasögon i den rutinmässiga utrustningen. Att 

skyddshandskar väljs bort beror bland annat på att de av personalen anses vara besvärliga att bära 

vid undersökning. Detta bör inte vara en ursäkt då händerna är extra utsatta då de vanligtvis rör sig i 

eller nära strålfältet. Fler typer av hjälpmedel för att hålla handdosen nere har dock utvecklats och 

bör introduceras för läkare under interventioner, där det slarvas med handskar. Bland annat kateter-

fixering som hjälper läkaren att hålla händerna utanför strålfältet i största möjliga mån. Detta anses 

vara ett bättre skydd än ingenting alls, eftersom det inte finns många alternativa strålskyddsåtgärder 

för händerna. Utbildning kring kroppsdelarnas känslighet bör vara en prioritet för personal inom in-

tervention. Ökad medvetenhet om hur ögon och händer kan påverkas i det långa loppet av kronisk 

strålning, kan förhoppningsvis få personal att använda dessa strålskydd rutinmässigt under sitt ar-

bete.  

 

Trots att flera alternativ finns för att minska stråldos hos både patienter och personal, syns en tydlig 

osäkerhet och brister i kunskap kring strålskydd hos samtliga yrkeskategorier i sjukvården (Fag-

gioni et al., 2017; Szarmach et al., 2015). Osäkerheten resulterar i negativa konsekvenser, då den 

medför att långt ifrån all sjukvårdspersonal som vistas på röntgen, använder strålskydd vid expone-

ring av strålning (Bordoli et al., 2014). Trots att kunskaper om strålskydd är betydligt större hos 

röntgenpersonal (Szarmach et al., 2015), ses de som otillräckliga när det kommer till försiktighet av 

stråldos. Detta bekräftas av en studie som menar att även strålskyddsutbildad röntgenpersonal slar-

var med eller undviker strålskydd, med bekvämlighet eller “brist på tillgänglighet” som bortförkla-

ring (Alahmari et al., 2016). För att bryta det negativa mönstret kan det vara lämpligt att föra in 

feedback på personlig strålningsdos enligt rutin. Medvetenhet och kunskap kring erhållen stråldos 

har nämligen visat sig ge positiva konsekvenser i och med en ökad benägenhet hos personalen att 

ändra sitt sätt att arbeta, samt ett ökat strålskyddstänk (Sailer et al., 2017). Det räcker inte alltid att 

dosimetern lämnas in för kontroll med jämna mellanrum för att se att gränser inte överskrids, utan 

feedback kring den personliga dosen kan i många fall vara den avgörande faktorn för att förändring 
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i arbetsrutiner faktiskt sker. Real-tids dosimetrar kan även vara en värdefull investering i intervent-

ionslab då det innebär att läkare och rtgssk/ssk kan vara konstant medvetna om sin dos medan ar-

bete/undersökning pågår (Poudel et al., 2016). På detta sätt kan personalen direkt tillämpa skyddsåt-

gärder.  

 

För att uppnå reducerad strålning genom strålskyddsåtgärder krävs även bättre yrkeskategori-base-

rade utbildningar, för all sjukvårdspersonal som vistas på röntgen (nya som mer erfarna), med tanke 

på att långt från all personal utbildats i strålskydd. Dessa bör vara återkommande, för att färska upp 

minnet, i takt med utvecklad forskning kring strålreducerande redskap. Fokus bör läggas på IR-lä-

kare, eftersom det är de som styr undersökningar/åtgärder och därmed ansvarar för exponeringar. 

Även eftersom studier visar att bristande kunskaper i strålskydd hos IR-läkare kan utsätta patienter 

för högre stråldoser än nödvändigt (Bordoli et al., 2014). Med ökad kunskap hos sjuksköterskor 

som arbetar nära röntgenavdelningar, som bland annat har längre vårdtider med patienter än både 

röntgensjuksköterskor och läkare, skapas även en trygghet hos patienter då de antagligen kan förbe-

redas mentalt inför besöket på röntgen med dess innebörd och eventuella bieffekter. Detta skulle 

troligen göra patienter mer trygga, samarbetsvilliga samt mer “lättundersökta” vid sina besök, vilket 

i sin tur kan påverka undersökningstiden. Samtidigt ökar säkerheten hos personalen som vistas i 

riskzoner, eftersom kunskap ger färdighet.  

 

Metoddiskussion  

Resultatet av litteraturstudien är baserat på 22 vetenskapliga artiklar, vilka är hämtade från den me-

dicinska databasen PubMed via Uppsala Universitet. Utifrån rekommendationer från Willman 

(2016) har frågor gällande kvalitet sammanställts i ett protokoll för kvalitetsbedömning av de ut-

valda artiklarna. Erhållna poäng för varje artikel resulterade i att alla artiklar bedömdes vara av hög 

kvalité.  

 

Studiens för- och nackdelar 

Endast artiklar som besvarat frågeställningen rörande strålskyddsåtgärder inom intervention har in-

kluderats i studien och alla övriga röntgenavdelningar har exkluderats för att försäkra sig om att 

stråldos inom valt ämne är det som studerats. Alla utvalda resultatartiklar är publicerade under de 

senaste fem åren (2013-2018) vilket kan bero på att studier kring ämnet har ökat i takt med ständig 

utveckling och efterfrågan på interventioner. En sammanställning av dessa nypublicerade studiers 

resultat anses vara av hög relevans för nuvarande och framtida personal inom röntgen. Dessutom är 

studierna utföra i en rad olika länder vilket anses ge en bredare syn på ämnet.  
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Nackdelen med den valda metoden anses vara att sökorden i vissa fall är svåra att specificera och 

därmed resulterar i ett högt antal träffar. I de fall sökningen gett många träffar har artiklar valts ut 

efter tilltalande rubriker som ansetts relevanta för studien. På grund av detta kan svårigheter att göra 

om studien med exakt samma metod uppstå, eftersom artiklar i dessa fall slumpvis valts ut efter ti-

tel/rubrik. För att undvika detta hade sökningen kunnat specificeras ytterligare, med fler booleska 

operatorer eller filter. 

 

Trots att den tidigare forskningen är av god kvalité så är vissa inkluderade studier begränsade. En 

del undersökningar har till exempel enbart förts i specifika länder medan andra har kraftiga skillna-

der i antal deltagare. Litteraturstudien har enbart baserats på gratisartiklar vilket kan begränsa fakta 

eller vinkla fokus mot vissa personalgrupper och undersökningar (patienter). Då studien inkluderar 

alla olika typer av interventioner, patienter som utför dessa undersökningar och all personal som ar-

betar inom intervention så blir även ämnet relativt brett. För att förkorta och fördjupa sig mer i re-

sultatet hade området kunnat smalnats av något och riktat in sig på vissa strålskyddsåtgärder, för att 

på så sätt koncentrera faktan mer inom varje vald åtgärd. 

 

Även om sökningarna har lett till ett stort utbud artiklar, där inte allt varit av relevans eller aktuellt 

för ämnet, har det sammanställda resultatet gett en större insikt i hur det faktiskt ser ut (på grund av 

den stora variationen artiklar) vid angiografi/intervention. Nämligen att slarv förekommer utan att 

vara förknippat till någon specifik undersökning, samt att informationen om strålning och strål-

skydd behöver nå ut till samtliga. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Alla inkluderade artiklar i denna studie har blivit referensgranskade (peer-reviewed) och ses därför 

som tillförlitliga. Eftersom de har följt etiska riktlinjer ses de dessutom som etiskt godkända. Tro-

värdigheten av denna litteraturstudie stärks genom att det sammanställda resultatet presenteras uti-

från de inkluderade artiklarnas resultat, utan modifiering av data.   

 

Förslag till vidare forskning  

Det finns ett stort behov av ytterligare forskning kring hur strålning påverkar personal i det långa 

loppet med stokastiska skador. Även om det finns studier som framhåller att den dos som personal 

erhåller inte är så stor (förutsatt att de använder strålskydd), så kan den vara tillräckligt stor för att 

utveckla skador över tid. Speciellt med tanke på att strålskydd ofta slarvas med. Forskning bör där-

för utföras där personal/patient följs upp under tid för att undersöka fysiska skador som kan uppstå 
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senare i livet till följd av exponering av strålning. Utöver detta är förslag på vidare forskning exem-

pelvis intervju- alternativt enkätstudier för att undersöka hur väl riktlinjer för strålskydd följs hos 

personal på olika röntgenavdelningar och sjukhus. På detta sätt kan man även få fram personalens 

tankar kring stråldos och skydd samt hur de förhåller sig till detta. Dessa typer av studier skulle 

kunna ge en djupare inblick och förståelse i hur strålskyddsarbetet fungerar på sjukhus i Sverige. 

 

SLUTSATS 

 

Flertalet skyddsåtgärder används idag vid interventioner; såsom blyskydd och inställningar på appa-

ratur. Trots tillgängligheten, är utbildning en grundläggande förutsättning för att dessa åtgärder ska 

praktiseras. Ökad kunskap i kombination med regelbunden feedback ses påverka synen och använ-

dandet av strålskydd. Även om det är viktigt för personalen att komma till insikt i hur den egna do-

sen hålls nere, bör det aldrig gå ut över patienten som påverkas av hur personalen arbetar. Trots att 

personalen skyddas så ska de alltid ha övriga dosreducerande åtgärder i åtanke för att hålla patien-

tens dos så låg som möjligt. 
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