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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte kan härledas till det lagstadgade arbetssättet inom bild- och funktionsmedicin 

där ALARA-principen ska tillämpas vilket innebär att så låg stråldos som möjligt ska 

användas med hänsyn till undersökningens kvalitet. Där av intresset för lungembolidiagnostik 

och valet mellan DT och skintigrafi som undersökningsmetod då stråldoserna skiljer sig. 

Syftet med studien var att ta reda på faktorer och skillnader mellan de patienter som 

undersöktes akut för lungemboli vid ett universitetssjukhus med antingen DT eller 

lungskintigrafi. Utifrån detta ville författarna dra slutsatser om valet av undersökningsmetod 

hade kunnat se annorlunda ut. 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av en granskningsmall som utformades för 

remissgranskning i RIS där information om bland annat frågeställning, anamnes och slutsvar 

hämtades. Antalet patienter var begränsat till 50 per undersökningsmodalitet och valdes ut 

från granskningsdatumet och bakåt i tiden till antalet uppnåtts. Endast akuta undersökningar 

inkluderades. 

Resultatet påvisar skillnader mellan patienterna med avseende på kreatininvärde, hur länge de 

haft symptom, vilket D-dimervärde de har samt specificiteten i remissens frågeställningar. 

 

Slutsats 

Faktiska skillnader mellan patientgrupperna har påvisats däribland patienternas 

kreatininvärde beroende på undersökningsmetod, vilken metod som föredras vid akut 

påkomna symptom, D-dimervärde samt remissernas specificitet.  
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ABSTRACT 

Working with radiology is controlled by law and follows the ALARA-principe which is an 

acronym that means making every reasonable effort to maintain exposures to ionizing 

radiation as far below the dose limits as practical without getting lower diagnostic quality. 

In the question of pulmonary embolism there are two methods that can be used, CT and 

scintigraphy. They have different doses of radiation and therefore the interest in the choice 

between the two methods 

The aim was to investigate the factors and differences between the patients who were 

examined acute due to suspected pulmonary embolism at a university hospital with either CT 

or scintigraphy. From that the authors wanted to draw conclusions whether the choice of 

method could have been done differently. 

The data collection was done with a self-constructed examination template developed for 

collecting. Information from RIS containing the patients issues, anamnesis and result of the 

scan. The number of patients was limited to 50 for each method of choice and were chosen 

from the starting date of the study and back in time until the number of patients was 

contained. Only patients examined acute were included. 

The result proves differences in the level of creatinine, length of symptom duration and D-

dimer value between the patients and also differences in the specificity among the question at 

issue in the remittance. 

 

Conclusion 

Actual differences between the two groups of patients was proven in the level of creatinine, 

length of symptom duration and D-dimer value between the patients and also differences in 

the specificity among the question at issue in the remittance. 
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INTRODUKTION 

I dagens samhälle omges människan av tekniskt avancerade möjligheter och många individer 

kommer i kontakt med detta inte minst inom sjukvården och på röntgenkliniken. För att arbetet 

på röntgenkliniken ska vara patientsäkert krävs det att personalen håller sig uppdaterad om den 

ständiga utveckling som sker och de nya tillvägagångssätt som växer fram. De bild- och 

funktionsmedicinska undersökningar som personalen vid röntgenkliniken utför dagligen utgör 

en viktig del inom sjukvårdens verksamheter.  

Svenska bild- och funktionsmedicinska kliniker arbetar enligt Strålskyddslagen (SFS 1988:220) 

och den grundar sig på International Commission on Radiological Protections (ICRP) 

strålskyddsprincip. Lagen innebär att människor, djur och miljö ska skyddas mot skadlig verkan 

av strålning. De verksamheter som finns och de undersökningar som utförs ska vara berättigade, 

det vill säga nödvändiga för att ställa en diagnos. Utöver detta ska strålskyddet vara optimalt. 

Innebörden av det är att minsta möjliga stråldos med hänsyn till undersökningens kvalitet ska ges. 

Det förklaras internationellt med ALARA-principen, As Low As Reasonably Achievable (SFS 

1988:220). I Sverige är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) den myndighet som ansvarar för 

tillsyn av våra verksamheter och ser till att de föreskrifter som finns efterföljs. Legitimerade 

röntgensjuksköterskor är skyldiga att arbeta enligt de föreskrifter som finns om strålskydd. Detta 

är förenligt med den yrkesetiska kod som finns för röntgensjuksköterskan (Vårdförbundet & 

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor, 2008). 

De röntgenundersökningar som finns att tillgå idag tillämpas för att hjälpa remittenten att ställa 

en diagnos, förbereda och utföra behandlingar samt att följa upp behandlingar och åtgärder (SSI 

2008:03). Undersökningarna som utförs ger en detaljerad bild av kroppen och dess olika 

vävnader samtidigt som varje enskild undersökning måste vara anpassad till att ge önskad 

information till minsta möjliga stråldos. Stråldosen är något som varierar och den beror på hur 

omfattande och komplicerad undersökningen är.  

Isotopundersökningar vid den nukleärmedicinska verksamheten har samma syfte som 

röntgenundersökningar. Skillnaden är de radioaktiva läkemedel som tillförs patienten. De 

innehåller ämnen som tas upp av ett visst organ eller viss vävnad i kroppen. Dessa läkemedel 

gör att patienten avger strålning från upptagsområdet och strålningen detekteras av speciella 

kameror. Liksom en röntgenundersökning ska isotopundersökningen vara berättigad och 

stråldosen, som här är beroende av den mängd radioaktivt läkemedel som tillförs, ska hållas så 

låg som möjligt enligt samma villkor som en röntgenundersökning. 
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När övervägandet att remittera en patient vidare till en radiologisk undersökning sker är dock 

det viktigaste själva berättigandet av undersökningen. Med det avses att undersökningen ska 

medföra större nytta för patienten än vad risken med strålningen innebär (SSM, 2010). 

Avvikelser från regler och föreskrifter skulle innebära att vi utsätter stora populationer för hög 

stråldos under livet vilket från ett samhällsperspektiv skulle innebära ökade kostnader i form av 

vårdplatser på grund av strålningsindicerad cancer. Därmed är vikten av att arbeta enligt 

ALARA-principen och att välja rätt undersökningsmetod påtalad. 

 

Lungembolidiagnostik 

Patofysiologi och symptom 

Klinisk misstanke om lungemboli är en vanlig orsak till att en akut datortomografiundersökning 

(DT) utförs på röntgenkliniken. Symptom och tecken på lungemboli kan ofta vara ospecifika och 

sällan uppvisas en typisk klinisk bild (Skoglund, Trimpou & Eriksson, 2007). Emboli 

kännetecknas generellt av att en hel eller delar av en blodpropp lossnar i form av koagel och 

följer med i blodet. I det här fallet tar koaglet sig vidare till lungkretsloppet och fastnar i ett av 

lungkärlen som en propp. Proppen hindrar då blodflödet vilket gör att de blodkärl som ligger 

bortom hindret inte längre kan delta i cirkulationen, därmed inte heller i den ventilation och 

perfusion som lungkärlen ägnar sig åt.  Detta påverkar utbytet av det syresatta blod som ska ut 

till kroppens vävnader och den koldioxid som kroppen vill göra sig av med genom utandning. 

Allvarlighetsgraden av lungemboli varierar och engagerar i vissa fall endast en mindre del av 

blodcirkulationen i lungan, vilket då inte märks av mycket. En emboli kan dock bli livshotande 

om den fastnar i ett större lungkärl och stänger av en stor del av cirkulationen. Utan syresatt 

blod som transporteras vidare till hjärta och hjärna avlider patienten inom kort (FASS 

Allmänhet, 2012). 

Symptomen delas in i olika syndrom utifrån den kliniska bilden. Där har varje syndrom en eller 

flera differentialdiagnoser som klinikern måste överväga innan fortsatt utredning riktad mot 

lungemboli. De vanligaste symptom och tecken vid lungemboli, i ordning efter vanligast 

förekommande, är dyspné, takykardi, pleurit, hosta, takypné, bensvullnad, bröstsmärta, 

hemoptys, svettningar, svimning, ronki, hypotension, tecken till djup ventrombos samt cyanos 

enligt Skoglund och medförfattare (2007).  

Sjukdomen orsakar årligen cirka 1000 dödsfall i Sverige och vid en obehandlad stor lungemboli 
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uppskattas risken till att en tredjedel av alla patienter avlider. Lungemboli orsakas av att flera 

faktorer samverkar, exempelvis har förekomsten av förändringar i blodets flödesförhållanden, 

koagulation och blodkärlets vägg betydelse för utvecklingen av emboli (se Figur 1). Risken att 

drabbas av lungemboli ökar bland annat med operationer, trauma, hög ålder, 

graviditet/förlossning, ärftlighet, olika sjukdomar samt läkemedel. Övervikt och rökning ska 

inte heller förglömmas (Jönsson, 2013). 

 

 

Figur 1. Sambandet mellan faktorer för trombos (Medinsikt, 2015). 

 

Diagnostik 

Kliniska symptom på lungemboli ska alltid utredas och skattningsskalor används för att bedöma 

patienten innan bilddiagnostiska metoder kan komma att tillämpas som ett led i utredningen 

(Jönsson, 2013). De skattningsskalor som finns att tillgå är Wells-skalan och Pulmonary 

Embolism Rule-Out Criteria (PERC). De tar upp faktorer som ålder, puls, saturation, 

immobilisation, patientens tidigare sjukdomar och läkemedel, om patienten nyligen 

genomgått en operation/trauma som krävt intubering samt om bensvullnad och andra 

symptom föreligger.  Det tas även ställning till om annan diagnos än lungemboli är det mest 

troliga eller inte (Crichlow, Cuker & Mills, 2012).  Förekomsten av D-dimer i blodet kan även 

mätas. D-dimer är en nedbrytningsprodukt av fibrin som uppkommer när kroppen försöker 
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bryta ner en befintlig blodpropp. När detta sker kan koagel lossna vilket indikeras av förhöjda 

värden av fibrin i plasman. Dessa koagel kan i sin tur orsaka emboli (Skinner, 2013). Utifrån 

dessa bedömningar avgör klinikerna om fortsatt utredning med bilddiagnostik krävs. 

 

Bild- och funktionsmedicinskaundersökningar 

De två vanligaste metoderna som används för att undersöka om lungemboli föreligger är DT 

och skintigrafi. Vilken av metoderna som är förstahandsval skiljer sig åt mellan olika 

landsting. Fördelen med DT är tillgängligheten då de flesta större sjukhus har möjlighet att 

undersöka med den metoden dygnet runt. Fördelen med skintigrafi är att patienten får en lägre 

stråldos jämfört med DT.  

Inga kontraindikationer anges för skintigrafi som undersökningsmetod. (Skånes 

Universitetssjukhus, 2012). Vid DT är nedsatt njurfunktion en kontraindikation för metoden 

eftersom undersökningen förutsätter att man kan använda kontrastmedel. Med hjälp av ett 

blodprov från patienten mäts kreatininvärdet vilket är en indikation på njurarnas funktion. De 

referensvärden för kreatinin som gäller för män och kvinnor inom landstinget är 60-105 

umol/l respektive 45-90 umol/l (Uppsala läns landsting, 2015).  

Det förekommer även att patienter är allergiska mot kontrastmedlet. Om konstaterad allergi 

eller risk för anafylaktisk reaktion finns ska man överväga en metod utan kontrastmedel, 

konsultation med allergolog, alternativt premedicinering eller byte av kontrastmedel samt 

alltid ha beredskap med akutbricka (däribland adrenalin). Patienten ska övervakas minst 30 

minuter efter kontrastmedelsinjektionen och under den tiden ska den intravenösa infarten 

sitta kvar (Svensk Uroradiologisk Förenings Kontrastmedelsgrupp, 2014).  

Graviditet i sig är ingen kontraindikation för DT eller skintigrafi och båda metoderna kan 

anpassas efter kvinnan och fostret vilket gör att fostret får ingen eller mycket låg stråldos av 

den undersökningsmetod som tillämpas för henne. Beroende på var i graviditeten kvinnan 

befinner sig påverkar strålning fostret olika. Fostret är mest strålkänsligt i första och andra 

trimestern. När graviditeten nått tredje trimestern är fostret mindre strålkänsligt och riskerna 

har avtagit (Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2014). Vid tillfällen där graviditet föreligger 

och DT ska användas som undersökningsmetod måste man säkerställa att strålfältet inte 

kommer fostret närmare än 10 centimeter (Tylén, 2008). Vid skintigrafi utförs oftast bara 

perfusionsundersökningen i första hand på gravida för att hålla stråldosen till kvinnan nere 
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och därmed även till fostret. Om diagnostisk osäkerhet ännu kvarstår kan 

ventilationsundersökningen därefter göras inom de närmsta dagarna (Skånes 

Universitetssjukhus, 2012). 

Datortomografi 

DT är den metod som de senaste åren använts mest vid utredning av patienter med misstänkt 

lungemboli. Genom att injicera kontrastmedel intravenöst på patienten och synkronisera 

bildtagningen till att bilder tas när det kontrastfyllda blodet passerar lungartärerna kan det 

omedelbart påvisas om det finns några fyllnadsdefekter i kärlen. Dessa defekter tyder i så fall 

på en lungemboli som hindrar blodet från att ta sig vidare ut i lungkärlen. Metoden anses vara 

av mycket hög diagnostisk säkerhet. En negativ DT med god undersökningskvalitet, det vill 

säga att kärlen är välfyllda med kontrast, utesluter behandlingskrävande lungemboli (Tylén, 

2008). Medelstråldosen för en DT-undersökning med angiografi av lungkärlen är 2,5 mSv 

men är beroende av patientens storlek och kan därmed variera enligt P. Åslund (personlig 

kommunikation, 4 mars, 2015 

Skintigrafi 

Genom att undersöka fördelningen av ventilation och perfusion i lungorna med skintigrafi 

som metod kan patienter med misstänkt lungemboli utredas. Metoden är väl etablerad och 

lungemboli är den vanligaste indikationen för att genomgå denna typ av undersökning. Om 

lungemboli föreligger kommer denna orsaka perfusionsdefekter som kan påvisas på bilderna 

samtidigt som en normal ventilation är bevarad. För att undersöka hur ventilationen fördelar 

sig i lungorna får patienten andas in en gas som innehåller radioaktivt märkta partiklar. 

Perfusionen undersöks och kartläggs därefter genom en intravenös injektion av radioaktivt 

läkemedel som sätter sig i lungkärlen. Både ventilations- och perfusionsdelen avger därmed 

radioaktivitet som detekteras av en gammakamera i flera projektioner varvid bilder att 

granska kommer till (Skånes Universitetssjukhus, 2012). Medelstråldosen för en 

skintigrafiundersökning är 1,4 mSv där ventilation utgör 0,4 mSv och perfusion 1 mSv enligt 

C. Widström (personlig kommunikation, 24 februari, 2015) 

 

Behandling 

Behandlingen vid påvisad lungemboli sker med antikoagulantia, exempelvis heparin i det 
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akuta skedet vilket har omedelbar effekt, trombolys samt i vissa fall embolektomi. 

Behandlingens längd beror på hur omfattande embolin varit men vanligast 6-12 månader 

(Medinsikt, 2015). Patienterna följs upp med regelbundna kontroller som anpassas efter 

individens hälsostatus och hos vissa patienter kvarstår behandlingen livet ut. Att 

antikoagulantia medför ökad blödningsrisk ska inte förglömmas (FASS Allmänhet, 2012). 

 

Tidigare studier                  

Reducering av antalet DT-undersökningar 

En studie av Crichlow och medförfattare (2013) hade för avsikt att bedöma hur stor del av 

DT-undersökningarna riktade mot lungemboli som hade kunnat undvikas om man använt sig 

av Wells-skalan eller PERC-skalan i kombination med D-dimertest på akutmottagningen. 

Antalet patienter som granskades var 152 och alla hade genomgått DT för misstänkt 

lungemboli.  

De vanligaste symptomen som patienterna uppvisade var dyspné, bröstsmärta samt smärta 

eller svullnad i nedre extremiteter. Wells-skalan tillämpades vilket klassificerade 72 % av 

patienterna till låg risk för lungemboli. D-dimertest utfördes på ungefär en tredjedel av 

patienterna varav ett förhöjt värde påvisades hos 87 % av patienterna. Lungemboli påvisades i 

6 % av fallen hos de som hade ett förhöjt D-dimervärde medan ingen av de patienter som 

hade ett normalt D-dimervärde diagnosticerades med lungemboli.  

Författarna till studien stod i forskningssyftet för D-dimertest av de patienter som klassats till 

låg risk där akutmottagningen själva inte genomförde ett test. Värdet var förhöjt hos 78 % av 

patienterna. Totalt av alla patienter med låg risk för lungemboli som undersöktes med DT 

hade endast 11.8% en lungemboli och efter 90-dagars uppföljning hade inga fler patienter 

med konstaterad lungemboli tillkommit (se Figur 2). 

Slutsatsen var att PERC eller Wells-skalan tillsammans med D-dimer totalt hade kunnat 

reducera 23 % av undersökningarna på ett säkert sätt. Användandet av DT har ökat dramatiskt 

under de två senaste decennierna enligt Crichlow och medförfattare (2013) vilket både är 

resurskrävande och kostsamt. Överanvändande av DT kan förväntas ha betydande 

ekonomiska och medicinska konsekvenser. 

 



12 

 

 

Figur 2. Schematisk bild över studie (Crichlow, Cuker & Mills, 2013) 

 

Säkert uteslutande av lungemboli 

En liknande studie (Büller et. al., 2012) har utförts där användningen av Wells-skalan i 

kombination med D-dimertest har utvärderats angående att säkert utesluta lungemboli redan i 

primärvården. Studien innefattade 598 patienter där de som behandlades med blodförtunnande 

läkemedel, gravida, minderåriga samt de som inte gick att följa upp exkluderades. 

Antalet patienter som klassades till låg risk enligt Wells-skalan i kombination med ett negativt 

D-dimer uppgick till 45,5%. Hos det totala antalet patienter i studien påvisades lungemboli i 

12.2% av fallen varav fyra stycken av de patienterna som hade bedömts som låg risk.  

Författarna till studien kom, liksom Crichlow och medförfattare (2013), fram till att en 

lågrisk-klassificering på Wells-skalan i kombination med ett negativt D-dimertest säkert kan 

utesluta lungemboli.  

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3506180/figure/F2/
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Skintigrafins utveckling 

En studie av Roach, Schembri & Bailey (2013) beskriver inledningsvis planar lungskintigrafi 

som funnits sedan mitten av 60-talet. Den har därefter varit en av de vanligaste 

undersökningarna inom nukleärmedicin men den tvådimensionella planara tekniken har sina 

begränsningar, speciellt i form av överlappning av anatomiska segment och att basala segment 

inte kommer med. Därmed kunde man inte alltid upptäcka lungemboli på grund av att 

underliggande segment med normal perfusion lyste igenom.  

Utöver dessa faktorer har omfattningen av ovissa svar till remittenten angående patologin 

påverkat förtroendet för metoden, det vill säga att klinikern svarat i termer om hur sannolikt 

det är att en lungemboli föreligger istället för ja/nej. Därför är det inte förvånade att 

kontrastförstärkt DT av lungkärlen vilket ger ett positivt eller negativt resultat har blivit den 

metod som föredras för att upptäcka lungemboli på många sjukhus, speciellt i studiens 

hemland USA.  

Studien har undersökts fördelarna med Single-photon emission computed tomography 

(SPECT) jämfört med den planara tvådimensionella metoden. SPECT bygger på samma 

teknik, det vill säga att ett radioaktivt ämne tillförs patienten och en speciell kamera detekterar 

strålningen. Skillnaden är att SPECT kan skapa bilder i flera dimensioner. Fördelarna med 

SPECT är att en tredimensionell undersökning erhålls som undkommer överlappning av 

lungsegmenten. Det gör att SPECT är mer tillförlitligt än den tidigare metoden och storleken 

samt läget av perfusionsdefekterna i segmenten kan definieras.  

Det finns enligt Roach och medförfattare (2013) ett flertal andra studier som påvisat att 

känsligheten för att upptäcka lungemboli är högre med SPECT. Metoden har även färre antal 

undersökningar där osäkerhet om patologi förekommer jämfört med den tidigare metoden. 

I studien har SPECT även jämförts mot DT av lungkärlen. DT som har kommit att utvecklas 

till den punkt där det frekvent används som förstahandsmetod när patienter med misstänkt 

lungemboli utreds med hjälp av bilddiagnostik och har ersatt Ventilation/Perfusion-skanning 

(V/P) hos många sjukhus. Det har skett av många anledningar, däribland att man har bättre 

tillgänglighet via DT hos många sjukhus speciellt på jourtid. Att det därutöver är snabbt och 

att man har möjlighet att diagnosticera andra tillstånd än lungemboli som skulle kunna ligga 

som grund för patientens symptom, något som remittenter föredrar.  

Det finns dock några betydande begränsningar som kan påverka användandet av DT som 
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undersökningsmetod. Först och främst har känsligheten för DT av lungkärlen visat sig vara 

lägre än önskat, endast 85 % enligt en stor studie kallad PIOPED II (Prospective Investigation 

of Pulmonary Embolism Diagnosis), något som Roach och medförfattare (2013) tar upp i sin 

studie. För det andra spelar tekniska artefakter in som kan påverka undersökningens kvalitet, 

däribland dålig kontrastfyllnad av lungkärlen, rörelseartefakter samt bildbrus relaterat till 

patientens kroppsstorlek. För det tredje räknas komplikationer till följd av 

kontrastmedelsallergi och kontrastinducerad nefropati in. Den fjärde orsaken att stråldosen 

från DT kan bli hög.  

Studiens slutsats var att V/P-skanning har förbättrats avsevärt genom SPECT. V/P SPECT har 

en högre känslighet och specificitet än tidigare lungskintigrafi liksom reducerad skillnad 

mellan olika granskare samt genomgående ökad tillförlitlighet. Frånvaron av 

kontrastrelaterade risker, färre tekniskt suboptimala undersökningar, högre känslighet samt 

lägre stråldos än DT av lungkärlen är argument som stöder användandet av V/P SPECT som 

förstahandsmetod för de flesta patienter (Roach et al., 2013). 

 

V/P SPECT i kombination med DT  

Metoden utan kontrast har visat sig ha utmärkt prestanda vid lungembolidiagnostik enligt en 

dansk studie (Gutte et al., 2009). Metoden borde enligt författarna övervägas som 

förstahandsmetod i de flesta fall. Slutsatsen grundar sig på deras studie där man undersökt den 

diagnostiska prestandan hos V/P SPECT och angiografi med multidetektor-DT var för sig och 

sedan V/P SPECT i kombination med lågdos- DT på patienter med misstänkt lungemboli.  

De största fynden var att V/P SPECT för sig och i kombination med lågdos-CT hade högre 

känslighet än angiografi med multidetektor-DT men kombinationsmetoden och multidetektor-

DT hade båda hög specificitet. I studien ingick efter exklusioner och bortfall 81 patienter. Alla 

i studien genomgick samtliga undersökningsformer under en och samma session och följdes 

upp sex månader efter undersökningstillfället. Samtliga resultat granskades av personer med 

2-15 års erfarenhet inom området.  

I siffror påvisar man att V/P SPECT i kombination med lågdos-DT har en känslighet på 97 % 

och en specificitet på 100 % vilket tillsammans med andra faktorer ger en tillförlitlighet på 

99 %. Angiografi utförd med multidetektor-DT uppvisade 68 % i känslighet och 100 % i  
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specificitet vilket gav en tillförlitlighet på 88 % totalt. Där av författarnas slutsats om att V/P 

SPECT med lågdos-DT borde vara att föredra vid undersökning av misstänkt lungemboli. 

 

Stråldosen vid multidetektor-DT 

När multidetektor-DT kom inleddes en ny era med angiografiapplikationer för DT, vilket 

möjliggör denna icke invasiva angiografi istället för de tidigare invasiva diagnostiska 

metoderna. Det finns en studie som utvärderat effektiviteten för olika kilovolt (kV) vid DT-

undersökning med angiografi av lungkärlen. Där anser man sig även ha funnit det optimala 

kV-värdet samtidigt som möjligheten till att bibehålla önskad bildkvalitet med minimal 

stråldos undersökts (Yilmaz et al., 2013). Eftersom antal snitt som samlas in är fler med 

multidetektor-DT blir även dosen högre än för andra DT-applikationer men det är möjligt att 

minska kV-värdet och därmed minska stråldosen. Värdet kan dock inte vara så lågt att 

känsligheten som krävs för att diagnosticera lungemboli påverkas. 

Studien har jämfört tre olika kV-värden (80, 100 och 120 kV) på patienter där man haft 

klinisk misstanke om lungemboli. Undersökningarna gjordes med en Siemens multidetektor-

DT på 128 slice. Patienterna delades in i tre grupper med 30 deltagare i vardera och jämfördes 

sinsemellan med den erhållna medelstråldosen i åtanke. Tre faktorer studerades, 

lungartärernas attenueringsvärde, bildkvaliteten samt rörelseartefakter. Inga skillnader i 

bildkvalitet mellan de olika kV-värdena kunde påvisas och inte heller någon signifikant 

skillnad mellan grupperna gällande kontrast i artärerna och rörelseartefakter konstaterades.  

Författarna belyser stråldosen generellt för undersökningstypen som ett allvarligt problem, 

speciellt hos de som inte har en livshotande lungemboli, de med låg klinisk sannolikhet samt 

hos unga kvinnor. Genom att ändra vissa tekniska parametrar hjälper man till att reducera 

stråldosen utan att signifikant påverka den diagnostiska kvaliteten. Detta uppnås enligt 

författarna genom att reducera mA, tid, kV och storleken på undersökningsområdet genom att 

använda automatisk mA och snabbare förflyttning av undersökningsbritsen genom gantryt. 

Normalt sett använder man värden mellan 80-140 kV vid DT-angiografi och om alla andra 

faktorer hålls konstanta medför en minskning från 120 till 80 kV en reducerad stråldos med 

minst 60 %. Dock medför minskad kV förstärkt kontrast och brus i bilden.  

Studiens slutsats är alltså att 80 kV är det optimala värdet. Det ger reducerad stråldos utan att 

den diagnostiska kvaliteten påverkas (Yilmaz et al., 2013). 



16 

 

Stråldos i förhållande till undersökningskvalitet 

Storleken på undersökningsområdet påverkar stråldosen och en studie har utförts med 

avseende att undersöka vilken effekt det har om området reduceras till två tredjedelar, 

motsvarande 10 centimeter. Studien har undersökt hur det påverkar diagnosticerandet av 

lungemboli och eventuella alternativa förklaringar till symptomen (Michalakis et al., 2014).  

Studien innehöll 247 akuta patienter med misstänkt lungemboli som genomgick en DT-

undersökning av lungkärlen med standardiserad skanningslängd över thorax. Baserat på 

patientens undersökningsdata skapades en andra bildserie för att få en skanningslängd på 10 

cm kaudalt till arcus aorta. Den skapade bildserien hölls anonym och granskades 

slumpmässigt av två oberoende där kvalitetsförbättring, närvaro av lungemboli samt andra 

möjliga alternativa eller komplementära diagnoser dokumenterades.  

Slutsatsen var att vid en reducerad skanningslängd till 10 cm bibehålls samma prestationer 

men undersökningen bör inte begränsas till det området då de alternativa eller komplementära 

diagnoserna riskerar att missas enligt Michalakis et al., (2014).  

 

Problemformulering 

På grund av den utbredda användningen av DT samt att stråldosen skiljer sig mellan DT och 

skintigrafi föreligger det en anledning till att undersöka om patienter har undersökts med den 

bäst lämpade metoden. 

 

Syfte 

Studien avsåg att ta reda på de faktorer och skillnader som fanns hos de patienter som 

undersökts akut för lungemboli med DT respektive lungscintigrafi och därifrån dra slutsatser 

om valet av undersökningsmetod hade kunnat diskuteras. 

 

Frågeställningar 

1. Finns det några skillnader i förekomsten av kontraindikationer hos de patienter som 

undersökts med DT respektive lungskintigrafi? 
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2. Finns det någon skillnad avseende ålder mellan de patienter som undersökts med DT 

respektive lungskintigrafi? 

3. Finns det någon skillnad i påvisande av patologi mellan undersökningsmetoderna? 

4. Finns det någon skillnad mellan patientgrupperna i frågeställning och anamnes? 

 

METOD 

Design 

Det här är en kvantitativ studie baserad på datainsamling som har en beskrivande jämförande 

design. 

 

Urval 

Studien ägde rum under våren 2015 vid ett universitetssjukhus där 50 utförda 

lungemboliundersökningar med DT respektive lungskintigrafi valdes ut. Det antal önskade 

undersökningar valdes ut från projektarbetets startdatum och bakåt i tiden. Patienter som inte 

hade undersökts akut exkluderas, i övrigt gjordes inga exklusioner. 

 

Datainsamlingsmetod 

En granskning gjordes av patienternas remisser samt undersökningens slutsvar i Radiologi 

Information System (RIS). Data om undersökningsmetod, ålder, föreliggande a v  graviditet 

eller nedsatt njurfunktion eller eventuell kontrastmedelsallergi samlades in samt om D-dimer 

fanns med i labbsvaret och i så fall vilket värde. Studien hade för avsikt att samla in data om 

remittenten enbart frågade efter lungemboli eller om flera frågeställningar skulle besvaras, om 

det framgick hur länge patienten hade haft symptom samt om patienten haft lungemboli tidigare. 

Slutligen samlades data in huruvida någon patologi förenlig med lungemboli påvisades eller 

någon annan patologi samt om det framgick varför undersökningsmodaliteten valdes.  
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Tillvägagångssätt 

Studien godkändes av verksamhetschefen och därefter påbörjades datainsamlingen från RIS. 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av en tillfällig inloggning till RIS. Den erhölls från IT-

avdelningen efter godkännande från verksamheten. Med hjälp av den granskningsmall 

(Bilaga 1) som konstruerats för ändamålet samlades data och information in för det syfte som 

studien grundar sig på. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien uppfyller informationskravet då berörd verksamhetschef tagit del av projektplanen 

och godkänd syftet bakom studien samtidigt som samtycke för datainsamlingen erhölls. I 

studien har uppgifter om patienters hälsotillstånd och undersökningar registrerats och 

presenterats. Uppgifterna som samlats in med hjälp av granskningsmallen har kodats till 

anonymitet och enbart använts för studiens syfte. Därutöver har åtkomsten till uppgifterna 

varit begränsad för obehöriga vilket är enligt konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Bearbetning och analys 

Det insamlande materialet bearbetades och analyserades med hjälp av dataprogrammet 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Signifikansnivån sattes till p<0.05. Resultatet 

för frågeställningarna har presenterats i tabeller och löpande text. Skillnaden i 

kontraindikationer mellan undersökningsmetoderna samt patienternas anamnes och 

frågeställning analyserades med Mann Whitney U-test och Chi-2-test. Frågeställningen med 

avseende på skillnader i ålder analyserades med medelvärden och skillnaderna i påvisad 

patologi med Chi-2-test. 
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RESULTAT 

 

Skillnad i kontraindikationer mellan undersökningsmetoderna 

 

Förhöjt kreatininvärde 

Kreatininvärdet för de patienter som ingick i studien redovisas efter vardera 

undersökningsmetod. Patienterna har delats in i kategorier utifrån sitt kreatininvärde där det 

klassats som lågt, inom referensvärde samt förhöjt. Ytterligare en kategori avser de patienter 

där kreatininvärdet inte fanns att tillgå i labsvaret. Resultatet avser samtliga patienter 

tillsammans oavsett kön då ställning tagits till de olika referensvärdena för män och kvinnor 

vid kategoriseringen. 

I resultatet framgår det att 48 av de 50 patienter som undersöktes med DT hade ett 

kreatininvärde som låg inom de angivna referensvärdena medan 27 av 50 patienter som 

undersöktes med skintigrafi hade ett förhöjt värde (se Tabell 1).  

Signifikant skillnad (p=0,038) påvisades mellan de två patientgrupperna. De som 

undersöktes med DT hade övervägande ett normalt kreatininvärde och de som undersöktes 

med skintigrafi hade ett förhöjt kreatininvärde. Hos 14 patienter fanns inget kreatininvärde 

att tillgå i labsvaret. 

 

              Tabell 1. Fördelningen av patienternas kreatininvärde per undersökningsmetod.  

  

Undersökningsmetod 

Total DT Skintigrafi 

Krea Inget krea 1 13 14 

Lågt 0 3 3 

Inom referensvärde 48 7 55 

Förhöjt 1 27 28 

Total 50 50 100 

                p= 0,038 
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Kontrastmedelsallergi 

Känd kontrastmedelsallergi påvisades hos fyra av de 100 patienter som ingick i studien, av 

dessa undersöktes tre med skintigrafi och en med DT. Statistisk analys avstås gällande 

frågeställningen då antalet patienter med kontrastmedelsallergi är få till antalet. 

 

Graviditet 

I studien påträffades nio gravida patienter som hade undersökts akut för lungemboli. Två av 

patienter undersöktes med DT och samtliga befann sig i den tredje trimestern. De sju 

patienter som undersöktes med skintigrafi representerade första, andra samt tredje trimestern. 

Hos en av de patienter som undersöktes med den senare metoden fanns ingen uppgift om hur 

långt gången graviditeten var. Statistisk analys avstås gällande frågeställningen då antalet 

gravida kvinnor per undersökningsmetod är få och resultaten spridda.  

 

Skillnad i patienternas ålder mellan undersökningsmetoderna 

Resultatet visar åldersfördelningen av patienterna för vardera metod (se Tabell 2). 

Medelåldern hos de som undersöktes med DT var 63 år
1
 och motsvarande ålder vid 

skintigrafi var 71 år
2
.  

     

    Tabell 2. Patienternas åldersfördelning per undersökningsmetod 

Undersökningsmetod Medel N Std. Deviation Minimum Maximum 

DT 63 50 18,3 19 92 

Skintigrafi 71 50 20,1 27 97 

Total 67 100 19,5 19 97 

    p = 0,051 

        

 

 

                                                 
1
  Ålder avrundad till heltal 

2
  Ålder avrundad till heltal     
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Skillnader i patienternas anamnes och remissens frågeställning  

Symptombild 

Granskning av remisserna gav 59 fall där information om hur länge patienten haft sina 

symptom fanns (se Tabell 3). 

Signifikant skillnad (p = 0,040) påvisades. En större andel av DT-patienter hade akut 

påkomna symptom, det vill säga under 24 timmar, jämfört med skintigrafi. Vid symptombild 

på över 30 dagar var det en större andel patienter vid skintigrafi som hade undersökts jämfört 

med DT. 

 

Tabell 3. Hur länge patienterna haft sina symptom per undersökningsmetod 

  

Undersökningsmetod 

Total DT Skintigrafi 

Tidsperiod < 24 h 16 7 23 

2-3 dagar 3 0 3 

4 - 7 dagar 6 5 11 

8-15 dagar 1 3 4 

16-30 dagar 3 1 4 

>30 dagar 5 9 14 

Total * 34 25 59 

              * Informationen saknades hos 41 patienter. p = 0,040 

 

D-dimer 

Vid granskning av DT-patienterna hade 26 av 50 ett D-dimervärde att tillgå varav 18 av dessa 

hade ett värde som låg över referensvärdet på 0,5 umol/l. Övriga åtta hade ett normalt värde. 

Samma granskning för skintigrafi visade värden i 23 av 50 fall, samtliga patienter där hade ett 

förhöjt värde. 

Signifikant skillnad påvisades (p=0,010) bland de som hade ett D-dimervärde. Vid DT 

undersöktes ett antal patienter som hade antingen ett normalt eller förhöjt värde medan 

skintigrafipatienter enbart hade ett förhöjt värde..  
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Någon statistisk skillnad för förekomsten av ett D-dimertest på patienterna mellan 

undersökningsgrupperna kan däremot inte påvisas (p = 0,548). 

 

Remissernas frågeställningar 

Vid granskning av remisserna från vardera undersökningsmetod framkom det att hos de som 

undersöktes med skintigrafi höll sig remittenten till frågeställningen lungemboli i 47 av 50 

fall. Remisserna för DT-undersökningarna innehöll 20 lungembolispecifika remisser och 

ytterligare frågeställningar i 30 fall.  

Signifikant skillnad (p= 0,000) påvisades, remisserna till skintigrafi är mer specifika än DT-

remisserna sett i antal frågeställningar (se Tabell 4).  

 

    Tabell 4. Förekomsten av andra frågeställningar än lungemboli per remiss 

  

Undersökningsmetod 

Total DT Skintigrafi 

Antal  

frågeställningar 
Enbart lungemboli 20 47 67 

Ytterligare frågeställning/ar 30 3 33 

Total 50 50 100 

     p = 0,000 

 

Skillnad i påvisad patologi mellan undersökningsmetoderna 

 

Lungemboli 

Det resultat som framkom vid granskning av undersökningarna var att lungemboli påvisades 

hos 10 av 50 patienter med DT och 16 av 50 med skintigrafi (se Tabell 5).  

Någon signifikant skillnad går inte att påvisa i förekomsten av påvisad lungemboli mellan 

undersökningsmetoderna. 

Förekomsten av lungemboli granskades även i förhållande till D-dimervärde, oberoende av 

undersökningsmetod då jämförelsen inte var möjlig. Ingen lungemboli påvisades hos patienter 

som uppvisade ett normalt D-dimervärde och av de som hade ett förhöjt värde påvisades nio  
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lungembolin. Patienter där D-dimervärde inte fanns att tillgå påvisade lungemboli i 17 fall (se 

Tabell 6). 

Ingen skillnad mellan undersökningsmetoderna kan påvisas, inte heller kan någon signifikans 

för att lungemboli beror på D-dimervärdet påvisas. 

 

 

                    Tabell 5. Förekomsten lungemboli per undersökningsmetod. 

  
Undersökningsmetod 

Total 
DT Skintigrafi 

Påvisad lungemboli 
Ja 10 16 26 

Nej 40 34 74 

Total 50 50 100 

                    p = 0,171 

 

Tabell 6. Förekomsten av lungemboli i förhållande till D-dimervärde och inte metod. 

 

D-dimervärde 
Total 

Inget värde <0,49 0,5-1,5 >1,6 

Påvisad lungemboli 
Ja 17 0 1 8 26 

Nej 34 8 14 18 74 

Total 51 8 15 26 100 

   p = 0,059 

 

Annan påvisad patologi 

Utöver lungemboli fann man även annan patologi vid undersökningarna. Det gjordes i 26 av 

50 fall med DT samt 17 av 50 fall med skintigrafi.  

Ingen statistisk skillnad mellan undersökningsmetoderna kan påvisas (p = 0,069). 
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DISKUSSION 

Resultatet i studien visar att det finns signifikanta skillnader för vilket kreatininvärde som 

patienterna har beroende på undersökningsmetod, vilken metod som föredras vid akut 

påkomna symptom, D-dimervärde samt specificiteten i frågeställningarna. 

 

Resultatdiskussion 

Kontraindikationer 

Som tidigare nämnt finns inga direkta kontraindikationer för skintigrafi medan DT är något 

mer restriktivt. En förutsättning för att kunna genomgå en DT-undersökning är att ha ett bra 

kreatininvärde då kontrastmedlet annars kan utgöra en risk för njurskador. Resultatet som 

framkom följer litteraturens riktlinjer om att patienten måste ha ett bra kreatininvärde för att 

genomgå DT-undersökning med kontrastmedel. Hos de 50 patienter som undersökts med DT 

fanns krea hos samtliga utom en. Frekvensen av kreatininvärde kan förklaras med vikten av 

att ha ett aktuellt mått på njurarnas funktion. 

 Vid skintigrafi saknades 13 värden på samma antal patienter vilket skulle kunna förklaras av 

att kontrastmedel inte används för metoden eller att läkaren redan från början haft för avsikt 

att remittera till skintigrafi. Hos de skintigrafipatienter där kreatininvärde fanns att tillgå 

påvisades ett förhöjt värde vilket därmed utgjorde en kontraindikation för att undersökas med 

DT. 

Kontrastmedelsallergi förekom inte i någon större grad, enbart fyra av sammanlagt 100 

remisser. En av dessa undersöktes till trots med DT. Problemet med kontrastmedelsallergi kan 

dock i enighet med Svensk Uroradiologisk Förenings Kontrastmedelsgrupp (2014) lösas med 

hjälp av paraplybehandling eller byte av kontrastmedel, vilket vore en rimlig förklaring till 

resultatet. 

Graviditet är något som vi tidigare tolkat som en kontraindikation i allra möjligaste mån vid 

DT-undersökning, speciellt då det finns andra bild- och funktionsmedicinska 

undersökningsmetoder som kan ge samma svar till en lägre stråldos. Graviditet förekom hos 

nio av totalt 100 patienter. I sju fall undersöktes patienterna med skintigrafi och de två andra 

med DT.  Skintigrafi har som tidigare nämnt en lägre stråldos för patienten än DT och därmed 

fann vi det intressant att två kvinnorna undersöktes med den senare metoden plus att de var 

gravida. 
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Vidare efterforskning kring detta har gjorts i en studie av Nyman et. al (2010) och den pekar i 

en annan intressant riktning. Gravida kvinnor som befinner sig i första eller andra trimestern 

ska med fostret i åtanke helst undersökas med DT och inte skintigrafi då detta medför en lägre 

stråldos för fostret. Den radionuklid som injiceras vid perfusionsdelen hamnar slutligen i 

kvinnans blåsa och strålar därmed till det intilliggande fostret i livmodern och det är just i de 

två första trimestrarna som fostret är strålkänsligast. I resultatdelen påvisas däremot att fyra av 

de sju kvinnor som undersöktes med skintigrafi befann sig i just första och andra trimestern 

och därmed borde ha undersökts med DT enligt vad tidigare studier rekommenderar om 

fostrets stråldos ska vara i fokus. Ingen hade förhöjt kreatininvärde, vilket annars hade varit 

en förklaring till varför skintigrafi använts som metod. Detta medför också att de två 

kvinnorna som undersökts med DT istället borde ha genomgått en skintigrafi då de befann sig 

i tredje trimestern, på grund av att det då är kvinnans bröstkörtlar som är strålkänsliga och i 

fokus jämfört med fostret. 

Värt att tilläga är att i många fall undersöks gravida endast med ventilationsdelen vilket i 

princip inte ger någon fosterdos samtidigt som kvinnan själv också får en låg stråldos. Om 

ventilationsdelen inte utesluter lungemboli undersöks patienten vidare med perfusion som 

anpassas genom att mängden radionuklider halveras. 

Fördelningen av patienternas ålder 

Medelåldern för de patienter som undersöktes med DT var 63 år och för skintigrafi 71 år. Den 

genomsnittliga åldern för båda patientgrupperna var 67 år. Detta var inte något överraskande 

då det är känt sedan tidigare att riskfaktorerna för lungemboli ökar med åldern enligt 

Medinsikt (2015). De äldsta patienterna oavsett metod var över 90 år. 

De yngsta patienterna var 19 år respektive 27 år för DT jämfört med skintigrafi. Vi kunde inte 

se att valet av undersökningsmetod påverkats av åldern då unga patienter förekom både på DT 

och skintigrafi. Det påtalas dock att första prioritering vid klinisk misstanke om lungemboli 

inte är att undvika strålning utan att utreda om en allvarlig och potentiellt livshotande 

sjukdom föreligger som kräver behandling (Lindqvist, Leidner & Aspelin, 2010).  

Ett exempel åt motsatt håll är studiens äldsta patient på 97 år som undersöktes med skintigrafi 

och hade ett normalt kreatininvärde. Här kan diskussion föras om patienten istället borde ha 

undersökts med DT med avseende på åldern. Skintigrafi kräver mer av patienten i form av 

medverkande, undersökningen tar längre tid plus att metoden är avesvärt dyrare än DT. En 

lungskintigrafi kostar 7119 kronor jämfört med DT som kostar 1580 kronor utanför jourtid 
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(Uppsala läns landsting, 2014). Med detta sagt anser vi att denna patient och andra i samma 

åldersgrupp med ett normalt kreatininvärde skulle kunna genomgå DT istället för skintigrafi 

eftersom det skulle medföra kostnadsbesparingar i form av en billigare undersökningsmetod 

samt att patientens ålder utesluter att denne ska hinna drabbas av en strålningsinducerad 

cancer under sin kvarvarande livstid.  

Anamnes och frågeställningar 

Vid granskningen påträffades olikheter. I anamnesen hos de 100 patienter som ingick i studien 

återfanns allt från akut påkomna symptom till flera månaders symptombild. Det spridda 

resultatet av symptomen i både omfattning och över tid kan relateras till att patienter med 

misstänkt lungemboli ofta uppvisar ospecifika symptom och ingen typisk klinisk bild 

(Skoglund, Trimpou & Eriksson, 2007). 

Den skillnad som kunnat påvisas är att de patienter som undersöktes med DT oftare hade 

insjuknat hastigt under de senaste 24 timmarna jämfört med skintigrafipatienterna.  

Vidare granskades förekomsten av D-dimervärde hos patienterna vilket förekom i lägre 

frekvens än väntat. Närmare hälften saknade ett värde oavsett undersökningsmetod. D-dimer 

är en viktig del i den kliniska utredningen vid misstanke om lungemboli vilket framgår i 

tidigare studier. Ett negativ D-dimer i kombination med låg klinisk misstanke enligt Wells-

score kan i många fall utesluta lungemboli och vidare bilddiagnostik (Büller et. al, 2012).  

Den skillnad vi kunde påvisa mellan undersökningsmetoderna gällande D-dimervärdet var att 

vid DT hade patienter med normala och förhöjda värden undersökts medan vid skintigrafi 

hade samtliga patienter ett förhöjt värde. Det författarna frågar sig är om de som hade ett 

normalt D-dimervärde men ändå undersöktes hade klassats som hög risk genom 

skattningsskalorna eller om annan orsak låg som grund för vidare undersökning med 

bilddiagnostik. Författarna ifrågasätter därmed berättigandet av undersökning i brist på annan 

information.  

Lungemboli är frågeställningen som legat till grund för patientens undersökning oavsett 

metod men inte sällan i kombination med ytterligare frågeställningar. Här går det att påvisa en 

statistik skillnad i specificiteten av remisserna mellan DT och skintigrafi där DT-remisserna 

ofta innehöll flera frågeställningar.  
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Författarnas egen tanke innan studien var att många DT-undersökningar rättfärdigas av att 

man egentligen letar efter en alternativ diagnos, ett argument som även studerats av Chandra 

et. al, (2013) på grund av det ökade användandet av DT. Författarna får dock avslå sin tanke 

då inget stöd för argumentet om att många DT-undersökningar rättfärdigas av att hitta 

alternativa diagnoser påvisades av Chandra et. al, (2013). I deras studie från ett 

universitetssjukhus i USA gjordes en retrospektiv granskning av lungemboliriktade DT-

undersökningar från en 10-årsperiod. I studien fastställdes huruvida användandet av DT kan 

rättfärdigas hos de patienter som har bedömts till att ha låg eller måttlig risk i kombination 

med ett negativt D-dimer. Detta gjordes genom att granska fynden av alternativa diagnoser 

som skulle kunna förklara patienternas symptom. I denna patientgrupp påträffades totalt under 

en 10-årsperiod 10 % akuta tillstånd, 5 % medicinska tillstånd och 3 % kirurgiska tillstånd. I 

takt med att DT-användandet ökat stämde även studiens teori om att antalet lungskintigrafier 

minskade vid sjukhuset. Under den tid som studien avsåg ökade DT exponentiellt utan att 

författarna de kunde påvisa en överanvändning fastän antalet påvisade lungembolier minskade 

procentuellt . 

 

Påvisad patologi vid undersökningarna 

Lungemboli påvisades i 10 av 50 fall vid granskning av DT-undersökningarna jämfört med 16 

fall på samma antal patienter som genomgick skintigrafi (se Tabell 5). Detta kan möjligtvis 

förklaras med att remisserna var mer specifika vid skintigrafi där oftast enbart lungemboli 

misstänktes. Trots att förekomsten av lungemboli var olika mellan undersökningsmetoderna 

kunde ingen statistisk skillnad påvisas. 

Värt att nämna trots att en jämförelse mellan metoderna inte var möjlig var förekomsten av 

lungemboli i förhållande till D-dimervärde. Det totala antalet påvisade lungembolier 

uppnådde 26 och av dessa saknades värdet i 17 fall. Däremot bland de som hade ett värde 

förekom inte lungemboli hos de som hade ett normalt värde vilket tar oss tillbaka till 

funderingen om varför de som hade ett normalt värde undersöktes från första början. Ju högre 

D-dimer desto mer troligt är det att patienten har lungemboli (se Tabell 6). Tyvärr låg 

signifikansvärdet strax över 0,05 och därmed kan författarna inte uttala sig om att påvisad 

lungemboli är beroende av D-dimervärdet. 

Annan patologi än lungemboli påvisades 26 av 50 fall med DT och motsvarande siffra var 17 

fall för skintigrafi. Ingen statistisk skillnad mellan undersökningsmetoderna påvisas däremot. 
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En tidigare studie om det ökande DT-användandet har dragit slutsatsen att remitterandet till 

DT för att undersöka vanligt förekommande symptom från thorax har ökat dramatiskt utan att 

frekvensen av påvisad lungemboli eller andra kliniskt relevanta diagnoser ökat. Där belyser 

Coco & O’Gurek (2012) att överanvändandet av DT utsätter patienter för strålning och ökar 

sjukvårdskostnader utan att ha en tydlig fördel för diagnostiken. Återigen fås tanken om 

överanvändning som avslogs av Chandra et. al, (2013) studie fäste igen. 

 

Detta baseras på studiens resultat som visat att under de senaste åren har det blivit mer än sex 

gånger vanligare att patienter med symptom från thorax genomgår en DT-undersökning och 

detta fortsätter att öka. Liksom andra belyser författarna att detta inte är förvånande med tanke 

på den utveckling som skett med multidetektor-DT, snabba undersökningar och den 

lättillgänglighet som råder idag. På grund av bättre metoder kan man vänta sig en ökning av 

olika tillstånd och sjukdomar i och med den ökade användningen. I och med denna ökning i 

användandet av DT förväntades att resultatet skulle peka på ökade lungembolidiagnoser som 

tidigare litteratur föreslagit men det visade sig vara tvärtemot. Fler undersöks men det påvisas 

inte fler lungembolier. Studien pekar istället på att DT inte remitteras selektivt bland patienter 

med bröstsmärta eller andningsrelaterade problem och bevisas av ökningen av ospecifika 

diagnoser med respiratorisk härkomst/andra allmänna thoraxrelaterade symtom (Coco & 

O’Gurek, 2012) .  

 

Med stöd av SSMs rapport där en sammanställning av radiologiska undersökningar i Sverige 

under 2005 gjorts vill vi som författare belysa vikten av att alltid tänka enligt ALARA-

principen.  Rapporten innefattar alla undersökningar under kalenderåret och antalet DT-

undersökningar har ökat med 100 % de senaste 10 åren i Sverige. Den årliga totala stråldosen 

utgörs till 55-60 % av dessa undersökningar. Universitetssjukhuset där studien utförts hör till 

sjukvårdsregion Uppsala/Örebro och 2005 gjordes där 141 907 DT-undersökningar. I hela 

Sverige gjordes 651 885 undersökningar och region Uppsala/Örebro gör näst flest DT-

undersökningar årligen.  

 

DT thorax utgjorde 16 % av hela landets totala undersökningar och om motsvarande 

procentsats går att tillämpa på regionnivå innebär det att i Uppsala/Örebro gjordes 22 705 

undersökningar riktade mot thorax. När vi samlade in patientantalet i RIS fick vi ihop de 50 

önskade undersökningarna på nio arbetsdagar vilket betyder att det i genomsnitt görs fem till 

sex undersökningar om dagen med lungembolifrågeställningar. Årligen skulle det innebära att 
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strax över 2100 undersökningar görs och om antalet påvisade lungembolier skulle ske i 

samma frekvens som vår studie skulle det endast 420 av dessa har en lungemboli.  

 

Värdet av att påtala kombination V/P SPECT med lågdos-DT lyfts fram då det till en lägre 

stråldos ger goda förutsättningar att bedöma lungemboli med hög tillförlitlighet medan 

alternativa orsaker till bröstsmärta och andningssvårigheter kan uteslutas (Roach, Schembri & 

Bailey, 2013). 

 

De viktigaste resultaten var de skillnader i kontraindikationer, symptombild och D-

dimervärde som påvisades, dessa möjliggör att en diskussion om valet av 

undersökningsmetod kan föras. Däribland förslaget om kostnadsreducering av att undersöka 

patienter över 90 år med DT förutsatt att de inte har någon kontraindikation. Resultaten kan 

övervägas med ett etiskt- samt samhällsperspektiv i åtanke. Verksamma inom sjukvården 

måste ha en förståelse och ett helhetsperspektiv för vilken effekt det utbredda användandet av 

framförallt DT kan få i framtiden. Strålningsinducerad cancer utgör ett lidande för den 

enskilda individen och kostar samhället pengar i form av vård och förlorad arbetskraft. 

 

 

Metoddiskussion  

Den valda metoden fungerade bra. Urval och tillvägagångssätt tog kortare tid än beräknat då 

akuta undersökningar förekom. En granskningsmall ansågs lämpligast utifrån den 

datainsamling som skulle utföras för att kunna besvara frågeställningarna. Granskningsmallen 

konstruerades från grunden av författarna som valde ut relevanta faktorer som kan påverka 

valet av undersökningsmetod med utgångspunkt från sina grundkunskaper inom ämnet. Då 

granskningsmallen inte är testad i tidigare studier eller har ingått i en pilotstudie kan 

reabiliteten inte säkerställas och det är studiens svaghet. Däremot grundar sig 

granskningsmallen på kunskaper inhämtade under 3 års studier vid 

röntgensjuksköterskeprogrammet vilket är relevant och bidrar därmed till en god validitet 

(Lundman B. & Hällgren Graneheim U., 2012).  

Mindre korrigering gällande val av analys för frågeställningarna gjordes jämfört med 

projektplanen då de på förhand valda analysmetoderna inte passade på ett fåtal av 

frågeställningarna som tidigare trott. Utseendet på insamlad data går inte alltid att förutse, där 



30 

 

av inte heller hur den ska komma att redovisas. 

Studiens styrka ligger i det stora antalet patienter som innefattats i studien i förhållande till 

tidsramen för projektet.  

Vad gällande de forskningsetiska övervägandena kan tillvägagångssättet ses som en nackdel 

och anses kränka patienternas integritet då med anledning av att en retrospektiv studie gjorts 

utesluter möjligheten att tillfråga patienterna om de vill delta i studien. Studiens resultat 

gynnar inte patienten i nuet då deras undersökning redan är gjord men det positiva är att de 

bidrar till att upptäcka möjliga förbättringar inom lungembolidiagnostiken vilket gynnar 

samtliga. Dessa eventuella förbättringar kan komma att gynna både patienterna vars 

information som studien grundar sig på samt deras medmänniskor om sjukdomen drabbar 

dem i framtiden. Patienterna bidrar genom sitt omedvetna deltagande till samhällsekonomiska 

fördelar om populationen som i framtiden behandlas för strålningsindicerad cancer kan 

reduceras.  

 

Förslag till vidare studier 

Författarna till studien anser att liknande studier på större patientgrupper skulle vara av 

intresse. Ett förslag som nämnts är en studie som avser att följa patienterna från det första 

kliniska mötet på akutmottagningen fram till att beslutet om vidare utredning med bild- och 

funktionsmedicinska undersökningsmetoder tas och vad detta då grundar sig på. Därmed 

skulle exempelvis frånvaron av ett D-dimervärde kunna förklaras bättre och eventuella 

förbättringsmöjligheter kring valet av undersökningsmetod påvisas. 

 

Slutsats  

Faktiska skillnader mellan patientgrupperna har påvisats däribland patienternas 

kreatininvärde beroende på undersökningsmetod, vilken metod som föredras vid akut 

påkomna symptom, D-dimervärde samt remissernas specificitet.  
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BILAGOR 

Bilaga 1.  Granskningsmall 

Granskningsmall för hämtning av patientdata i samband med genomgången 

lungemboliundersökning 

 
Datum för granskning: _______________________________ 

 

Vilken undersökningsmetod har använts?      DT Skintigrafi 

 

Patientens ålder       

 ___________________ 

 

Patientens kön        

 ___________________ 

 

Gravid?         JA   NEJ 

 

Nedsatt njurfunktion?        JA   NEJ 

 

Kontrastmedelsallergi?       JA   NEJ 

  

Finns D-dimer medtaget i labsvar?      JA   NEJ 

Om ja, vilket värde?       

 ____________________ 

   

Framgår man enbart efter lungemboli?         JA    NEJ 

Om nej, vilka ytterligare frågeställningar finns?   

 ____________________ 
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Framgår det hur länge patienten har haft sina symptom?     JA    NEJ 

Om ja, hur länge?                              

__________________ 

 

Har patienten enligt remiss haft lungemboli tidigare?   JA    NEJ 

 

 

Påvisas någon patologi förenlig med lungemboli?    JA    NEJ 

 

Påvisade man någon annan patologi som kräver behandling?  JA    NEJ 

Om ja, vad?        

 __________________ 

 

 

Framgår det varför undersökningsmodaliteten används?   JA  NEJ 

Om ja, av vilken anledning?      

 ___________________ 

 

 

 


