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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Röntgenteknikens utveckling har gett möjlighet för patienter som exempelvis blivit utsatt för 

trauma, patienter som genomgår en operation eller sängliggande patienter kan bli undersökta 

med en mobil radiologisk enhet. De mobila enheterna möjliggör användandet av radiologiska 

tjänster även utanför sjukhuset. Det finns en potential i att radiologiska undersökningar som 

utförs utanför sjukhuset skulle kunna vara ett tillskott och komplement till akutsjukvården.  

 

Syfte 

Syftet med det här arbetet är att utforska användningen av mobila radiologiska lösningar 

utanför sjukhusets miljöer, vilka för- och nackdelar som finns samt vad man behöver ta i 

beaktning vid dessa undersökningar. Vi vill även utforska vilka patientgrupper som skulle 

kunna ha som mest nytta av den mobila tekniken. 

 

Metod 

Detta är en systematisk litteraturstudie där artiklarna som valdes ut för studien var 

primärpublicerade vetenskapliga originalstudier som ansågs besvara syftet och 

frågeställningarna. 

 

Huvudresultat 

Studier visar att röntgenundersökningar kan utföras med en mobil radiologisk enhet som kan 

erbjuda både lung- och skelett undersökningar både direkt på serviceboenden och andra delar 

av samhället. Detta vid exempelvis screening av lungtuberkulos, där lungröntgen används. En 

mobil CT kan användas i ambulanser för att snabbt kunna diagnostisera patienter med 

misstänkt stroke. De mobila enheterna kan erbjuda radiologiska undersökningar med 

bibehållen kvalité och med tillämpade strålskyddsåtgärder.  

 

Slutsats 

De mobila enheterna kan med bibehållen bildkvalité användas inom äldreomsorgen för 

röntgenundersökningar av skelett och lungor på patienter direkt i hemmet. Patienter med 

misstänkt stroke kan av ambulanser utrustade med en CT ges möjlighet till avkortad tid från 

insjuknande till behandling.  

 

Nyckelord 

Radiologi, Mobil medicinsk enhet, DT. 

 



 

 

ABSTRACT 

Background 

The technology of radiography have provided opportunities for patients being exposed to 

trauma, patients during surgery or bedridden patients can be examined with a mobile 

radiologic unit. The mobile health units enable the use of radiography services outside the 

hospital. There is a potential for radiological examinations performed outside the hospital that 

they could be a supplement and complement to emergency care. 

 

Aim 

The purpose of this essay is to explore the use of solutions for mobile radiography outside the 

hospital environment, the pros and cons, and what you need to take into consideration with 

these examinations. We also want to explore which patient’s benefits most from mobile 

technology. 

 

Method 

A systematic review of existing literature was used to answer the aim and purpose of the 

essay. 

 

Result 

Studies show that it’s feasible to perform radiological exams with a mobile radiographic unit 

to provide exams of lungs and fractures both at nursing homes and other parts of society. For 

example screening of tuberculosis in the lungs with flat panel exams. A mobile CT-unit can 

be used in an ambulance to provide a fast diagnose of patients with suspected stroke. The 

mobile units can provide radiographic exams with sustained quality together with sufficient 

protection and shielding from radiation 

 

Conclusion 

The mobile health units can be used in nursing homes, while maintaining image quality for 

radiographic examinations of bone structures and lungs directly in patient homes. For patients 

with suspected stroke, the use of ambulances equipped with a CT-scanner provides the 

possibility to shorten the time from illness to treatment. 

 

Keywords 

Radiography, mobile health units, mobile medical unit, CT. 
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BAKGRUND 

Radiologins historia börjar 1895 med att Wilhelm Conrad Röntgen experimenterade och av 

en slump upptäckte “X-strålen” som vi idag kallar röntgenstrålning. Efter några månader av 

experimenterande skickade han sina fynd till en tysk vetenskaplig tidsskrift och till några 

vänner. Upptäckten spreds snabbt och i Sverige började man redan 1896 utföra 

röntgenundersökningar. Denna upptäckt blev belönat med det första nobelpriset i fysik som 

delades ut 1901. Från tiden för upptäckt till 1990- talet användes röntgenfilm för att på 

samma sätt som fotografier framkalla bilderna i ett mörkrum. På 50-talet kom ultraljudet, 70-

talet CT och 80-talet Magnetresonanstomografin (MRT). På 90-talet började den 

digitalisering som förändrade sättet att arbeta på röntgenavdelningarna. Man började lagra, 

utvärdera och kommunicera informationen från undersökningarna elektroniskt (Aspelin & 

Pettersson, 2008). Digitaliseringen av bildtagningen har skett i två steg. Det första steget 

utgjorde inte något egentlig skillnad i arbetssätt då bilden togs på en analog bildplatta som 

sedan framkallades och digitaliserades i en apparat för att få fram den digitala bilden. I det 

andra steget omvandlas röntgenstrålarna till en digital bild direkt i bildplattan och skickas till 

datorsystemet antingen genom en sladd eller trådlöst (Berglund & Jönsson, 2007). De 

framsteg som gjorts inom radiologin har inte bara gjort att bilderna blivit bättre, utan även 

gjort att bilderna är klara i samma ögonblick de tas och att apparaturen blivit lättare rent 

fysiskt men även att arbeta med. 

 

Relativt tidigt efter röntgens upptäckt såg man också att den joniserande strålningen kunde 

påverka och orsaka skador på biologisk vävnad. Skador på bland annat DNA kan uppkomma 

vid strålning då detta kan leda till jonisering av atomerna i cellerna. Till stor del sköter 

kroppen själv om denna påverkan och skadorna i cellens atomer kan lagas. I vissa fall kan det 

dock leda till bestående skador. Därför utvecklades och utvecklas det fortfarande regler och 

rekommendationer inom ämnet av den internationella strålskyddskommissionen 

(International Commission on Radiological Protection, ICRP) (Aspelin & Pettersson, 2008). 

 

För all röntgenpersonal är det av stor vikt att undersökningarna som utförs sker efter ALARA 

- principen, as low as reasonably achievable, Det innebär att all strålning till patienterna dels 

ska vara berättigad och nödvändig men också att strålningen ska vara så låg som möjligt men 

ändå uppfylla kraven för en god bildkvalité. Risken med att utföra en radiologisk 
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undersökning ska alltid vägas mot nyttan av att undersökningen blir gjord. 

Röntgensjuksköterskan har dessutom ett ansvar i att informera patienterna om deras 

undersökningar och därmed också att se till att undersökningen sker så smärtfritt som möjligt 

samt utan större obehag (Aspelin & Pettersson, 2008). 

 

Inom sjukvården används radiologin främst inom diagnostiken i form av konventionell teknik 

som producerar platta, tvådimensionella bilder och datortomografi (DT eller på engelska CT) 

som skapar tredimensionella bilder. Den konventionella tekniken kan även användas för att 

producera bilder i följd för att framhäva en rörelse eller funktion i kroppen, detta kallas 

genomlysning och görs idag främst med hjälp av något som kallas C-båge. Namnet har den 

fått av sitt utseende som liknar ett C. Dessa tekniker kan alla delas in i två grupper; fast 

monterade apparater som är bundna till en lokal antingen på en röntgenavdelning eller i ett 

behandlingsrum någonstans på sjukhuset, och i mobila enheter som kan transporteras fritt 

både inom sjukhusets egna väggar, men även utanför dem. Den fasta utrustningen är placerad 

i ett tillslutet utrymme som är isolerat både i väggar, tak, dörrar och fönster och släpper 

därmed inte igenom den joniserande röntgenstrålningen. Som hjälpmedel finns även 

strålskydd i olika former, både personligt strålskydd som bärs på kroppen som blyförkläden, 

blyhandskar och strålskyddande glasögon. Samt strålskydd som går att placera och montera 

antingen på behandlingsbord i form av blydraperier eller skärmar man kan placera ut där de 

behövs. Detta extra strålskydd behövs för att se till att minimera mängden strålning till 

personer som inte är patienten men ändå befinner sig i undersökningsrummet. Dessa 

beskrivningar baseras utifrån empiriska erfarenheter från arbete och praktik på olika 

radiologiska enheter i sjukhusmiljöer samt boken Radiologi (Aspelin & Pettersson, 2008). 

 

För patienter som exempelvis blivit utsatt för trauma, sängliggande patienter eller för 

patienter under operation kan en mobil radiologisk enhet användas. Inom mobil radiologi har 

stora framsteg gjorts vilket har utvecklat metoden. Olika typer av mobila enheter finns men 

inom konventionell radiologi finns det främst två typer, batteridrivna apparater samt 

apparater med direktverkande el som kräver sladdinkoppling. Skillnaden är bland annat att 

den som kopplas med sladd i vägguttaget lagrar energin i en kondensator samt att den kan 

generera högre energi. Den är dessutom lättare tack vare att den inte har tunga batterier vilket 

gör den lättare att manövrera (Bontrager & Lampigano, 2013). Även C-bågen finns som 

mobil radiologisk enhet och kan därför med fördel användas inom akutsjukvården och inom 

operation, men även inom andra delar av sjukhuset. De är designade för att smidigt kunna 
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manövreras och är konstruerad för att lätt kunna rotera 180 grader för bästa resultat. Liksom 

vid en stationär enhet kan bilderna justeras i efterhand gällande kontrast och ljusstyrka med 

mera. I arbetet med de mobila C-bågarna och dess undersökningar med genomlysning är det 

som vid alla radiologiska undersökningar viktigt att tänka på strålskyddet. Vid mobila enheter 

som inte har någon stationär placering och därmed placerad i lämpliga lokaler, är det extra 

viktigt att tänka på avstånd till strålningskällan samt lämplig strålskyddsutrustning i form av 

blyförkläden och tyreoideaskydd (Bontrager & Lampigano, 2013). 

 

Professionsbeskrivning 

Röntgensjuksköterskors arbetsuppgifter och arbetsplats är relativt sett högteknologisk och 

ständigt i stor förändring där metoder och tekniker förändras (Aspelin & Pettersson, 2008). 

Detta både för att göra bättre bilder med högre detaljrikedom, men även för att göra 

dynamiska undersökningar, för att se förlopp och kunna göra efterrenderingar för att hitta 

nya/andra patologier än frågeställningen begär. Utvecklingen av det tekniska arbetet med nya 

och förändrade metoder skapar undersökningar som ger lägre stråldos till patienten och 

samtidigt skapar möjligheten att finna patologier i den önskade undersökningens närområde.  

 

Yrkesetisk kod 

Det finns en “yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor” (2008) som är framtagen av två 

instanser, fackföreningen vårdförbundet och den svenska föreningen för 

röntgensjuksköterskor (swedrad). Den yrkesetiska koden är framtagen för att vägleda och 

stimulera röntgensjuksköterskan i sitt arbete och hjälpa till vid vardagliga etiska beslut. 

Koden är uppdelad i fyra kategorier eller huvudområden. 

  

 Röntgensjuksköterskan och vårdtagaren 

Här beskrivs röntgensjuksköterskans ansvar att minimera mängden obehag och smärta en 

patient erfar vid en undersökning. Ansvaret att minimera stråldosen vid undersökningar och 

behandlingar. Ansvaret att ge information och stödja patienten i sina beslut, samt respekten 

för patientens autonomi. 
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Röntgensjuksköterskan och professionen 

Röntgensjuksköterskan tar ansvar för sin fortsatta utbildning som ska vara evidensbaserad. 

Denne ska även bedriva forskning och utveckling av professionen, men även vara öppen för 

kritisk granskning. Röntgensjuksköterskans prioriteringar av undersökningar och 

behandlingar ska ha sin bas i behovs- och solidaritetsprinciperna. 

 

 Röntgensjuksköterskan och yrkesutövaren i vården 

Röntgensjuksköterskan ska verka för gott samarbete med kollegor och andra inom vården och 

har ansvar att ingripa för att skydda personer som hotas av vårdens handlande. Man ska 

handleda och undervisa studenter, kollegor och andra yrkesutövare, men också visa respekt 

för andra yrkesutövares kunskap. 

 

 Röntgensjuksköterskan och samhället 

Röntgensjuksköterskan har en auktoritet inom sitt kunskapsområde och agerar på ett sådant 

sätt att förtroende för professionen upprätthålls. Röntgensjuksköteskan ska även delta i 

hälsofrämjande åtgärder, förebyggande hälsovård, samt bevara och skydda miljön. 

 

Kompetensbeskrivning 

Enligt “Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska” (2012), finns det fyra 

grundprinciper som röntgensjuksköterskan ska arbeta utifrån; principen om respekt och 

självbestämmande, principen att inte skada, principen att göra gott samt rättviseprincipen. För 

att dessa principer ska följas är röntgensjuksköterskans arbetsområden beskrivna i en 

kompetensbeskrivning för röntgensjuksköterskor där tre huvudområden belyses. Det första 

innefattar radiografins teori och praktik och har nio underkategorier där allt från omvårdnad, 

strålskydd, kvalité och kommunikation tas upp. Varje kategori har därefter underkategorier 

som alla ger en tydlig bild av hur röntgensjuksköterskan ska förhålla sig till de olika ämnena. 

En annan del av kompetensbeskrivningen berör forskning, utveckling samt utbildning och 

beskriver både den egna röntgensjuksköterskans utveckling och övriga medarbetares. Den 

sista delen av kompetensbeskrivingen belyser vikten av ledarskap och handlar bland annat 

om förmågan att samarbeta både internt på röntgenavdelningen men också externt med andra 

delar i vårdkedjan och på sjukhuset. 
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Inom kompetensbeskrivningen finns också beskrivet den kärnkompetens som är viktig inom 

alla vårdprofessioner. Den personcentrerade vården utgår ifrån att bevara patientens integritet 

och värdighet samt att varje patient är en unik individ och därmed har unika behov. All vård 

bör vara evidensbaserad och för röntgensjuksköterskan innebär det att vården ska ske så att 

den bästa tillgängliga kunskapen inom området används på ett medvetet sätt. Allt arbete 

måste ske på ett säkert sätt allt för att kunna minimera eventuella skador för både vårdtagare 

och personal. Även förbättringsarbete och informatik är punkter som tas upp 

(Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska, 2012). 

 

Teoretiska möjligheter med mobil radiologi 

Mobila enheter skulle kunna användas vid olycksplatser och andra akuta situationer. Redan 

tidigt efter röntgens upptäckt och under första världskriget sågs behovet och möjligheterna till 

radiologiska undersökningar utförda i fält. Redan 1914 skapades den första mobila 

röntgenenheten i Paris, för att under kriget kunna flyttas dit behovet fanns och enheten drevs 

med hjälp av generatorn på en bilmotor. Enheten kunde sättas upp i tält eller rum som sedan 

med hjälp av gardiner gjordes mörka för framkallningens skull. Ett tjugotal mobila enheter 

samt 200 permanent placerade radiologiska enheter användes under första världskriget vilket 

möjliggjorde att över en miljon sårade kunde undersökas med hjälp av röntgen. I Frankrike 

startades 1916 den första utbildningen inom radiologi med fokusering på att använda de 

radiologiska enheterna med säkerhet (Blair, 2005). 

 

De mobila enheterna möjliggör användandet av radiologiska tjänster även utanför sjukhuset. 

Det finns en potential i att radiologiska undersökningar som utförs utanför sjukhuset skulle 

kunna vara ett tillskott och komplement till akutsjukvården. I situationer där det finns en 

högre risk än vanligt att drabbas av skelettskador kan en portabel mobil radiologisk enhet 

vara ett alternativ. I England har det som projekt vid en musikfestival funnits en mobil 

radiologisk enhet. Denna har på plats gett möjlighet för patienter att efter en medicinsk 

bedömning genomgå en radologisk undersökning på festivalområdet (Brenchley, Hughes, & 

Walker, 2008). Även inom likande aktiviteter, sport och underhållnings situationer kan en 

mobil radiologisk enhet underlätta för såväl patienter som för personalen på 

akutmottagningen.  

 

Inom områden där sjukvården ännu inte har samma resurser och möjligheter till ett sjukhus 

finns det ändå möjligheter för radiologiska undersökningar. I Afrika finns det en 
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hjälporganisation som utvecklat en mobil klinik ombord en båt. Under de tjugo år båten varit 

aktiv har den besökt uppemot 40 länder. Båten är utrustad med olika medicinska möjligheter, 

däribland en radiologisk enhet, men även bland annat ortopedi, medicinsk operation och 

plastikkirurgi. Den radiologiska enheten ombord bestod av såväl konventionell röntgen som 

datortomografi och C-båge där undersökningarna utfördes av volonterande 

röntgensjuksköterskor (Harris, 2012). 

 

Problemformulering 

Många patienter har svårt att förflytta sig och ta sig till ett sjukhus för en radiologisk 

undersökning. För patienter bosatta på exempelvis särskilda boenden avsätter man både tid 

och personal för att följa med patienten till sjukhuset. Dessa undersökningar borde istället 

kunna göras på plats i hemmet, för att underlätta för både patienter och personal. 

 

Syfte 

Syftet med det här arbetet är att utforska användningen av mobila radiologiska lösningar 

utanför sjukhusets miljöer, vilka för- och nackdelar som finns samt vad man behöver ta i 

beaktning vid dessa undersökningar. Vi vill även utforska vilka patientgrupper som skulle 

kunna ha som mest nytta av den mobila tekniken. 

 

Frågeställningar 

Vilka mobila lösningar finns det som kan lösa transportproblem med multisjuka patienter? 

Vilka för och nackdelar finns det med mobil radiologi? 

För vilka patientgrupper kan undersökning med en mobil radiologisk enhet vara ett 

alternativ? 

Kan en mobil radiologisk enhet ge samma diagnostiska information som en stationär enhet? 

Vilka strålskyddsaspekter behöver man beakta? 
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METOD 

Design 

Detta är en systematisk litteraturstudie som utvecklats med hjälp av boken “att göra 

systematiska litteraturstudier” av Forsberg och Wengström (2013). Artiklarna som valdes ut 

för studien var primärpublicerade vetenskapliga originalstudier som ansågs besvara 

frågeställningen. Dessa artiklar har kvalitetsgranskats med hjälp av två validerade formulär 

från Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU). De två mallarna som 

valdes ut var “... kvalitetsgranskning av observationsstudier” samt “... kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser”. Mallarna valdes då de ansågs 

bäst representera den kvalitetsgranskning som eftersträvades, en för kvantitativa och en för 

kvalitativa studier. Dessa mallar finns som Bilaga 1 och 2 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier 

Primärpublicerade vetenskapliga originalartiklar valdes ut med kriteriet att kunna besvara 

frågeställningarna. Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades.  

Artiklar relevanta i ämnet men som inte var originalartiklar användes för att via sina 

referenser kunna hitta andra originalstudier.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar äldre än tio år exkluderades för att höja relevansen. De artiklar som berörde mobila 

enheter placerade innanför sjukhuset exkluderades också eftersom dessa inte ansågs vara en 

extra resurs. Även artiklar på andra språk än engelska exkluderades samt artiklar som inte 

fanns publicerade i full text. Artiklar som behandlade mammografi uteslöts då dessa 

innefattar en redan etablerad screeningverksamhet i Sverige. 

 

Sökstrategi 

Majoriteten av artikelsökningarna är gjorda i en databas som heter PubMed. PubMed är en 

databas med vetenskapliga publikationer inom vårdrelaterade ämnen och har därmed också 

artiklar inom ämnet radiologi som ansågs kunna svara på frågeställningarna. Sökningarna 

utfördes både med fritext och MeSH-termer och sökträffarna sorterades efter relevans. Valda 

exklusionskriterier fylldes i för att utesluta artiklar äldre än tio år samt de som inte fanns 

tillgängliga i fulltext.  
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Databasen CINAHL har även använts för artikelsökning, den är en samling av 

engelskspråkiga artiklar inom ämnesområden som omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi. Denna databas användes som komplement till PubMed för att få en större bredd 

och få tillgång till artiklar från fler tidskrifter. I CINAHL användes deras avancerade 

sökverktyg som föreslår MeSH-termer utifrån fritextsökningar eller listsökningar. Även här 

applicerades exklusionskriterier för att sålla bort artiklar äldre än tio år och de som inte fanns 

tillgängliga i fulltext. 

 

Nedan följer en tabell med sökord, vald databas och antal svar, med och utan filtrerade 

urvalskriterier och datum för sökningen. 

 

Tabell 1: med sökresultat: 

Sökord  Databas Antal artiklar Antal artiklar, med filter 

inom parentes 

Datum 

Radiology PubMed 1151169 367381 (fulltext, 10 år) 200116 

Mobile Medical 

Unit 

PubMed 1061 534 (fulltext, 10 år) 200116 

Mobile Health 

Units (MeSH) 

PubMed 3157 513 (fulltext, 10 år) 200116 

Radiology + 

Mobile Medical 

Unit 

PubMed 87 43 (fulltext, 10 år) 200116 

Radiography + 

Mobile Health 

Units 

PubMed 194 29 (fulltext, 10 år) 200116 

Radiology + PubMed 25 12 (fulltext, 10 år) 200116 
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Mobile Medical 

Unit + CT 

Radiography + 

Mobile Health 

Units 

CINAHL 2842 340 (Fulltext, 10år) 110216 

 

Efter artiklar valts ut lästes de upprepade gånger för en subjektiv granskning av kvalité. En 

sammanställning gjordes i tabellform av studiedesign, antal deltagare, instrument för studien, 

kortfattat huvudresultat och kvalité. Denna sammanställning återfinns i Tabell 2. Tabellen har 

byggts upp med inspiration från Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013) och har justerats efter 

litteraturöversiktens behov. 
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Tabell 2 

Författare Design Deltagare Instrument Resultat Kvalité 

Ishikawa 

(2007) 

Kvantitativ 4543 

patienter 

Observation I cirka 35% av patientfallen upptäcktes förändringar, 

främst placerade i lever och njurar vid undersökning 

med mobil CT-scanner 

Medel 

 

De Boo 

(2011) 

Kvantitativ 114 

patienter 

2 radiologer 

3 tekniker 

2 ST- läkare 

inom 

radiologi 

Observation Den mobila CT:n gav bättre bilder samt mindre 

stråldos än CT avsedd för bedside lungor. 

Medel 

Loeb 

(2006) 

Kvantitativ 40 patienter 

4 radiologer 

Validitetsutredning 

för att utvärdera 

enighet mellan 

radiologer av ett 

urval patienter från 

en större studie 

Enigheten mellan de fyra radiologerna var rimlig för 

infiltrat och adenopati, men usel för utgjutningar 

Medel 

Ricauda 

(2011) 

Kvantitativ 69 patienter 

(123 innan 

urval)  

 

Röntgensjuk

sköterskor 

Pilotstudie Gällande lungröntgen sågs inga signifikanta 

skillnader i bildkvalité mellan de 

röntgenundersökningar utförda i hemmet respektive 

på sjukhus.  

Medel/Hög 

Itani 

(2006) 

Kvantitativ 2618 

patienter 

Screening CT-

Thorax 

Kalcifiering av aorta sågs som en större riskfaktor för 

cerebral stroke än kön, ålder och andra riskfaktorer  

Medel 
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Story 

(2012) 

Kvantitativ 352 

patienter 

(414 innan 

urval)  

Screening för 

tuberkulos, 

lungröntgen 

observationsstudie 

Den mobila röntgen enheten skapar möjlighet att 

tidigt upptäcka tuberkulos hos utsatta patienter. 

Medel 

Eklund 

(2011) 

Kvalitativ 123 

patienter 

Interventionsstudie 

med kvalitativ 

utvärdering med 

formulär 

Personalen på äldreboendena var enhetligt positiva 

till radiologi utförd på plats på boendet, även de 62 

patienter som kunde svara var positiva 

Hög 

Laerum 

(2005) 

Kvantitativ 714 

patienter 

4 separata projekt 

för att studera 

behovet av mobil 

radiologi, kvalitén, 

funktionalitet samt 

kostnadsaspekter 

Fler undersökningar av äldre patienter skulle kunna 

utföras med mobila enheter på vårdboenden utan 

signifikant påverkan på bildkvalitén. 

Medel 

Santos 

(2011) 

Kvantitativ 13 

Sjuksköters

kor 

5 Läkare 

30 radiologi 

tekniker 

50 

undersköter

skor 

39 

Sköterske-

tekniker 

Empiriska studier 

& Dosimetri 

Fler borde ha tillgång till strålskydd, och/eller placera 

sig mer än 3m från strålkällan. 

Hög/Medel 

de Vries Kvantitativ 3248 

screenade 

Screening för 

tuberkulos, 

Efter screeningen med mobil radiologi minskade 

antalet bekräftade tuberkulosfall hos drogmissbrukare 

Medel 
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(2007) patienter  lungröntgen och hemlösa i det screenade området.  

Walter 

(2010) 

Kvantitativ 2 patienter Första patientfallen 

från 

interventionsstudie 

Stor potential finns i att behandla akut stroke på 

olycksplatsen, man kan även finna och profylaktiskt 

behandla andra sjukdomar exempelvis 

hjärnblödningar. 

Medel 

Walter 

(2012) 

Kvantitativ 100 

patienter 

(361 innan 

urval) 

En 

ambulanssju

ksköterska, 

en neurolog, 

en stroke 

läkare 

Randomiserad 

kontrollstudie 

Jämfört med kontrollgruppen kunde den mobila 

stroke enheten halvera tiden gällande att sätta in 

behandling. 

Hög 

Parker 

(2015) 

Kvantitativ 24 patienter Interventionsstudie Den första mobila stroke enheten har presenterats i 

USA efter en åtta veckors testperiod. 

Medel 

Ebinger 

(2012) 

Kvantitativ - Prospektiv 

randomiserad 

interventionsstudie 

Beskrivning av hur PHANTOM-S studien är 

uppbyggd och hur STEMO- ambulansen är inredd 

och fungerar. 

Hög 

Kostopoul

os 

(2012) 

Kvantitativ 4 patienter, 

en 

ambulanssju

ksköterska, 

en stoke 

läkare, en 

Interventionsstudie Den mobila stroke enheten kan ge ett snabbt beslut 

gällande behandling och vidare transport till lämpligt 

sjukhus.  

Medel 
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neuro- 

radiolog,  

Weber 

(2013) 

Kvantitativ 77(152 

innan urval) 

Pilotstudie Av de patienter som fick trombolys för sin stroke 

kortades call-to-needle-time ner till 62min från 98min 

man uppmätt i referensgruppen innan interventionen. 

Hög/Medel 

Wendt 

(2015) 

Kvantitativ 1804(6182 

före urval) 

Randomiserad 

interventionsstudie 

Användningen av STEMO-ambulanser kortar inte 

bara av tiden mellan stroke och trombolys, den 

förbättrar även generell triagering av neurologiska 

sjukdomar och transporterar dessa till rätt sjukhus 

Hög 
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Bearbetning och analys 

Artiklarna som valts efter sina abstract lästes igenom i sin helhet och därefter togs ett beslut 

om artikeln skulle inkluderas eller inte användas utifrån syftet och frågeställningarna. Av de 

23 artiklar som ursprungligen valts ut, användes efter granskning 17 stycken i resultatet. 

Tabell 3 visar kvalitén av artiklarna efter granskning med SBU-mallarna. 

 

Tabell 3  

Forskare Område Land Kvalité 

Eklund et al. (2011) 

Laerum et al. (2005) 

Loeb et al. (2006) 

Ricauda et al. (2011) 

Röntgen inom 

hemsjukvården 

Sverige 

Norge 

Kanada 

Italien 

Hög 

Medel 

Medel 

Medelhög 

Story et al. (2012) 

de Vrie et al. (2007) 

 

Screening av 

tuberkulos 

England 

Nederländerna 

Medel 

Medel 

Ebinger et al. (2012) 

Kostopoulos et al. 

(2012) 

Parker et al. (2015) 

Walter et al. (2010) 

Walter et al. (2012) 

Weber et al. (2013) 

Wendt et al. (2014) 

CT-ambulans Tyskland 

Tyskland 

 

USA 

Tyskland 

Tyskland 

Tyskland 

Tyskland 

Hög 

Medel 

 

Medel 

Medel 

Hög 

Medel 

Hög 

de Boo et al. (2011) 

Ishikawa et al. 

(2007) 

Itani et al. (2006) 

Santos & Maia 

(2011) 

Övrigt Nederländerna 

Japan 

 

Japan 

Brasilien 

Medel 

Medel 

 

Medel 

Medel 
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RESULTAT 

Granskade studier har primärt varit kvantitativa och åldersgrupperna har varit varierande men 

främst individer i övre medelåldern. En sammanställning på åldersfördelningen återfinns i 

Bilaga 3. En generell sammanställning av resultatet från inkluderade studier och 

kvalitetsbedömning finns i Tabell 2.  

 

Mobil radiologi och multisjuka patienter 

Stora framsteg inom teknik och kommunikation har enligt Ricauda et al., (2011) medfört att 

mer medicinsk service kan utföras direkt på vårdboendet utan att patienterna behöver ta sig 

till ett sjukhus. Det skapades därför ett team i Turin, Italien som utförde radiologiska 

undersökningar direkt på vårdboendet med hjälp av en liten mobil radiologisk enhet. 

Majoriteten av undersökningarna som utfördes var på patienter med misstänkt hjärtsvikt, 

lunginflammation och patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Med hjälp av en liten 

lastbil transporterades utrustningen dit patienten fanns. Direkt efter en avslutad undersökning 

skickade röntgensjuksköterskan bilderna digitalt till sjukhuset där en radiolog kunde titta på 

dem.  

 

Även i Sverige har man i Lund gjort en större interventionsstudie där man anslutit samtliga 

25 äldreboenden till sin studie. Studien är gjord av Eklund et al. (2011) och utfördes under ett 

år mellan september 2008 och september 2009. Utvärderingen gjordes både kvalitativt och 

kvantitativt. Vid den kvalitativa granskningen fick sköterskor på boendet fylla i ett formulär 

med varierande frågor om hur patienten skulle transporterats om den mobila tjänsten inte 

fanns tillgänglig, för och nackdelar för personal och patient osv. Resultatet var enhälligt 

positivt både från personal och patienter. Personalen för att de inte behövde avsätta resurser 

för att följa med patienten till sjukhuset och patienterna för att de inte behövde utsättas för 

den stress, oro och eventuell smärta det medför att transporteras till och från sjukhuset och 

vänta i korridorer och väntrum på undersökning och svar. Den kvantitativa delen beskrivs 

under rubriken “diagnostisk information”. 

 

I Oslo har Laerum et al. (2005) gjort en liknande studie där patienter på sex vårdboenden fick 

möjlighet att få sina radiologiska undersökningar utförda med en mobil radiologisk enhet 

direkt i hemmet. Den radiologiska enheten var placerad i en rampbil och manövrerades av en 

radiolog. Enheten var utrustad så att den lätt kunde rullas ut ur bilen och in till patienten på 

boendet. Radiologen avläste bilderna direkt och om något avvikande kunde ses skickades 
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patienten till sjukhuset och fick då med sig kopior av röntgenbilderna på en CD-skiva. 

Studiens resultat visade att tack vare att undersökningarna utfördes i hemmet blev patienterna 

mindre stressade, men framför allt sparades tid både för patienten och för personalen på 

boendet som annars hade behövt följa med patienten till sjukhuset. Både patienter och 

personal på vårdboendet var mycket nöjda. 

 

Den mobila radiologins fördelar och nackdelar 

Fördelar 

Screening av de som ligger i riskgrupperna att drabbas av tuberkulos minskar risken att 

tuberkulos sprids i samhället. Screeningen innebär även att de patienter som är hemlösa eller 

har någon typ av missbruk får chansen bli behandlade utan att behöva ta sig till ett sjukhus. 

(Story et al., 2012, de Vries, van Hest & Richardus, 2007)  

 

För de äldre patienter som fått möjligeten att få sin radiologiska undersökning gjord i hemmet 

istället för att behöva ta sig till ett sjukhus minskar enligt Ricauda et al., (2011) risken att 

patienten blir förvirrad. Även risken att drabbas av sjukhusrelaterade infektioner och liggsår 

minskar liksom risken att patienten ska ramla. Enligt studien av Eklund et al. (2011) var den 

största fördelen med bildtagning på plats på äldreboenden att man undvek onödiga transporter 

till och från sjukhuset. Med färre transporter minskar vårdkostnader i form av medföljande 

personal som behöver ersättas på boendet, samt minskad risk att drabbas av sjukhusrelaterade 

infektioner som sprids till äldreboendet. Även Laerum et al. (2005) menar att om patienterna 

kan få sina radiologiska undersökningar gjorda i hemmet minskar transportkostnaderna. 

Patienterna utsätts dessutom för mindre stress och blir inte utmattade av att behöva ta sig till 

och från ett sjukhus.  

 

Nackdelar 

I den Brasilianska studien av Santos & Maia (2011) fann man att på grund av bristande 

tillgång till blyförkläden fick annan personal än röntgensjuksköterskorna onödigt höga 

punktdoser. Detta även om man i de flesta fall placerat sig på lämpligt avstånd från patienten. 

Ett problem som upptäckts i samband med screening av riskgrupper såsom hemlösa och 

drogmissbrukare, är att även om de blir screenade av de mobila radiologiska enheterna och 

får en lungtuberkulosdiagnos är det många av dessa som inte fullföljer sin 

tuberkulosbehandling (de Vries, van Hest & Richardus., 2007). 
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Patientgrupper lämpliga för mobil radiologi 

I London har det enligt en studie av Story et al., (2012), sedan 2005 funnits en mobil 

radiologisk enhet vars primära uppdrag har varit att upptäcka lungtuberkulos. Screening av 

patienter med hög risk för att drabbas av tuberkulos har genomförts på hemlösa, drog- och 

alkoholmissbrukare och personer som sitter i fängelse. Även asylsökande har till viss det 

screenats. Screeningen har skett ute i samhället som exempelvis på dagcentraler, härbärgen, 

fängelse och inom missbrukarvården. Under en femårsperiod screenades mellan åtta- och 

tiotusen patienter i London och bilderna blev granskade direkt av en radiolog. Även i 

Rotterdam, Nederländerna har en mobil radiologisk enhet använts för att screena hemlösa, 

drogmissbrukare och fångar. För att minska risken för smittspridning av tuberkulos är det 

viktigt med tidig upptäckt och en snabbt insatt behandling för dessa patienter. Enligt en 

Nederländsk studie av de Vries, van Hest & Richardus (2007) screenades i Nederländerna 

även asylsökanade som kom från länder med högt antal tuberkulosfall. Den mobila 

radiologiska enheten kom till asylboenden varje vecka och asylsökande från riskländer 

rekommenderas att screenas två gånger per år under två år för och för att snabbt kunna hitta 

eventuella fall samt sätta in behandling och därmed kunna minska risken för en eventuell 

epidemi.  

 

Screening kan även användas för att utvärdera risken att drabbas av stroke från avlösta 

fragment av en kalcifierad aorta. Det har man kommit fram till i en studie av Itani et al. 

(2006) där man använt materialet från en befintlig screeningverksamhet i Japan. Screeningens 

syfte var att med hjälp av en CT monterad i en buss finna lungcancer och tuberkulos, men 

författarna ponerade att man kunde finna riskfaktorer för stroke på samma bilder i form av 

kalcifiering i aorta. Av de screenade patienterna hade de med tidigare stroke i sin 

sjukdomshistoria som var över 50år betydligt högre prevalens av kalcifiering i aorta än de 

utan stroke. Man fann även att denna kalcifiering var en större riskfaktor än exempelvis ålder, 

kön, hypertension, diabetes, hyperlipidemi och rökning. 

 

I Tyskland har man på olika platser utvecklat ambulanser specialiserade på intrakraniella 

sjukdomar. En studie är baserad i Berlin (Wendt et al., 2015, Weber et al., 2013, Ebinger et 

al., 2012) och en i Homburg (Walter et al., 2010, Walter et al. 2012, Kostopoulos et al. 2012). 

Gemensamt för båda studierna var att huvudfokus låg på att korta av tiden från det att en 

patient drabbas av stroke till det att den får behandling för denna. Båda ambulanserna var 
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utrustade med en CT med ett mindre gantry för neurologiska undersökningar, blodanalyser 

för strokemarkörer och ett datasystem för bildgranskning samt kunna kontakta kollegor för 

konsultationer. Andra likheter fanns i att man utvecklat ett formulär för alarmcentralen att gå 

igenom för att utvärdera om strokeambulansen ska skickas ut, och när den skickades ut 

sändes även en vanlig ambulans till platsen. Personalen som befann sig i den specialiserade 

ambulansen bestod i Homburg av en ambulanssköterska, en strokeläkare och en 

neuroradiolog, och i Berlin en ambulanssjuksköterska, en röntgensjuksköterska och en 

neurolog. Medan studien i Homburg är utförd i en blandat urban- och lantmiljö och den i 

Berlin är utförd i urban storstadsmiljö, kom man fram till ungefär samma slutsats. Nämligen 

att arbetsmetoderna och ambulanserna man utvecklat är genomförbara i verkligheten och att 

behandlingen av stroke förbättras. Detta förutom förbättrad triagering (Wendt et al., 2014, 

Kostopoulos et al., 2012) av andra neurologiska sjukdomar som man undersökt i 

ambulanserna och sedan lämnade över till närmaste sjukhus specialiserat på den sjukdom 

som man funnit. Tiden från diagnos till behandling kan kortas ner direkt i ambulansen utan 

risk för ökade komplikationer (Walter et al., 2012). 

 

I Huston, USA har enligt en studie av Parker et al. (2015) den första ambulansen med en 

mobil stroke enhet upprättats efter att de analyserat studierna gjorda i Tyskland inom samma 

ämne. Enheten var liksom de i Tyskland utrustade med en mobil CT och ett laboratorium 

förutom ordinarie interiör i ambulansen. Resultatet Parker et al. (2015) kommit fram till visar 

att den mobila strokeenheten möjliggör att eventuell behandling för patienter som drabbats av 

stroke kan sättas in tidigare vilket resulterar i att patientens chanser att bli återställda blir 

större.  

 

Ishikawa et al. (2007) beskriver i deras interventionsstudie från Japan, hur patienter kan bli 

screenade av buken för att hitta eventuell patologi, med hjälp av en mobil CT. Totalt 4543st 

patienter screenades och vid 1594st (35%) av fallen hittades avvikelser i buken. Majoriteten 

av fynden var avvikelser på lever och njurar. CT-bilder togs från diafragman och ner till 

sittknölarna på alla patienter. Bilderna granskades av radiologer och alla CT-bilder visade 

god bildkvalité och möjliggjorde att en eventuell diagnos kunde ställas. Även om 

granskningen visade på god bildkvalité ansågs att vid fortsatta studier bör snittjockleken 

minskas från 10mm till 5mm för att minska risken för feldiagnos. Detta tillsammans med 

slutsatsen att på grund av bristande fynd av maligna tumörer (fem till antalet) i den granskade 
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populationen bör fokus ligga på riskgrupper istället för att ta in alla över en viss ålder för 

screening. 

 

Diagnostisk information 

I en studie av Ricauda et al., (2011) granskades bildkvalitén av röntgenbilder av lungor tagna 

på patienter som fått sin röntgenundersökning gjord i hemmet med en mobil enhet. 

Patienterna vars bilder granskades hade först gjort en undersökning på sjukhus och därefter 

gjort en kontrollröntgen i hemmet. En grupp av sju radiologer granskade röntgenbilderna 

oberoende av varandra och utan att veta vilka bilder som var tagna på sjukhus respektive med 

den mobila enheten. Bildernas kvalité granskades efter kriterier som exempelvis symmetri i 

bröstkorg och mediastinum, skarpheten i hela lungorna, luftstrupen och bronkerna samt hur 

hjärta, aorta och diafragman avbildats. Resultatet visades i att radiologerna inte kunde se 

någon signifikant skillnad i bildkvalité mellan bilder tagna på sjukhuset mot de tagna i 

hemmet.  

 

Tre grupper med 50 patienter i varje grupp ingick i en studie av De Boo et al. (2011) där alla 

grupper genomgick en typ av lungröntgen men med olika modaliteter. Alla deltagare hade 

någon typ av kateter som exempelvis; central venkateter, nasogastrisk sond eller lungdränage. 

Den första gruppen genomgick undersökningar med direktdigital teknik, den andra en äldre 

typ av lungröntgen med bildplattor som läses av med hjälp av en avläsare och den sista 

undersöktes direktdigitalt med 50% dosreduktion. Alla tre grupper undersöktes med mobila 

radiologiska enheter. Att jämföra de tre grupperna skulle ge en inblick i skillnaden i 

bildkvalité mellan den äldre och den nya tekniken. Inför varje undersökning ställdes 

parametrar till bildupptagningen in manuellt. MAS-värdet ställdes in efter patientens vikt och 

inget raster användes vid någon av undersökningarna. Ett DAP -värde (dos, area, produkt), 

som mäter den totala stråldosen som träffar patentens hud, registrerades automatiskt för varje 

patient för att kunna räka ut den effektiva dosen. Röntgenbilderna blev efter undersökningen 

granskade av två radiologer och två ST-läkare inom radiologi som oberoende av varandra 

granskade bilderna i slumpmässig ordning vid tre olika tillfällen. Bilderna granskades efter 

fyra områden där det första handlade om att kunna hitta och bedöma anatomiska landmärken 

i bilderna efter tydlighet i hela lungbilden och huruvida konturerna var tydliga. Det andra 

området vid bildgranskningen berörde om patienternas katetrar eller dränage var tydligt 

synliga eller om det var suddiga i exempelvis konturerna. Det tredje bedömingsområdet för 
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bildgranskningen var huruvida det gick att se eller diagnostisera vanligt förekommande 

tillstånd som ofta förekommer på intensivvårdsavdelningar. Det sista radiologerna tittade på 

var en övergripande bedömning av bildkvalitén. Studiens resultat visade att de 

röntgenundersökningar gjorda med direktdigital teknik tydligare visade anatomiska 

landmärken. När det gällde att titta på katetrarna var dock den äldre tekniken med bildplattor 

bättre och direktdigitala tekniken var av de tre modaliteterna minst bra.  

Bildkvalitén överlag var bättre med den direktdigitala mobila tekniken i 96% av fallen. Den 

direktdigitala med dosreducering och den äldre tekniken med bildplattor visade ingen 

signifikant skillnad sinsemellan.   

 

I studien från Lund av Eklund et al. (2011) granskades som tillägg bildernas kvalité, 

förekomst av patologi, diagnos och om bilderna kunde jämföras med motsvarande bilder 

tagna på röntgenavdelningen. Av 123 patienter behövde enbart en upprepa undersökningen 

på röntgenavdelningen, detta på grund av underexponerade bilder. Samtliga resterande 

undersökningar var tillräckliga för att ställa diagnos. Enligt studien av Laerum et al. (2005) 

visade den att de röntgenbilder som togs med en mobil radiologisk enhet direkt i hemmet hos 

äldre visade samma eller insignifikant lägre bildkvalité än de bilder som togs på sjukhuset 

med en stationär enhet.  

 

I Hamilton-Wentworth som är en del av Ontario i Kanada har man gjort en randomiserad 

interventionsstudie där man inkluderat 22 äldreboenden för att se om man kunde få bukt med 

pneumonier bland de äldre genom att ge tillgång till radiologi på plats i hemmet. I en 

sidostudie av Loeb et al. (2006) har man använt bilderna från denna interventionsstudie för 

att utvärdera enigheten mellan olika radiologer. Fyra radiologer fick utvärdera bildkvalitén på 

ett urval på 40 undersökningar från ovan nämnd interventionsstudie. De skulle gradera 

kvaliteten på en femgradig skala och skulle gradera mängd infiltrat på en fyrgradig skala. 

Slutligen skulle de vid diagnossättning även ange lokalisation och utbredning. Samtliga ansåg 

att en undersökning inte gick att utvärdera på grund av undermålig kvalité, en läkare ansåg att 

ytterligare två inte gick att använda för att ställa diagnos. Av de 37 undersökningar som fanns 

kvar fann man rimlig pålitlighet i utvärdering av infiltrat, hilar adenopati och mediastinal 

adenopati. Medan pålitligheten var usel för utgjutningar. De ansåg i slutsatsen att man bör 

ställa diagnos tillsammans med en klinisk undersökning så man inte enbart baserar den på de 

radiologiska fynden. 

 



21 

 

Strålskyddsaspekter 

I en Brasiliansk studie av Santos och Maia (2011) har man studerat användandet av 

strålskydd vid arbetet med mobil radiologi och jämfört dosimetriska stråldoser mellan olika 

personalgrupper. Man gjorde empiriska studier för att se hur olika personalgrupper 

interagerade när röntgenpersonalen kom till de olika avdelningarna för att ta bilder. Det man 

upptäckte var att enbart röntgensjuksköterskor har tillgång till blyförkläden och att 

undersköterskor fick en högre punktdos på grund av detta när de assisterade vid 

undersökningar. Det var dock fortfarande röntgensjuksköterskorna som fick de sammantaget 

högsta doserna på grund av den totala mängden undersökningar som gjordes. Slutsatsen var 

dock att majoriteten av personalen på plats vid dessa undersökningar var placerade som 

närmast 2,5m från patienten och fick en lägre dos än gränsvärdet för åtgärder. 

 

Ricauda et al., (2011) tar i sin studie upp vikten av att personalen och utrustningen placeras 

på ett sådant sätt att de inte blir utsatta för onödig strålning. Röntgenpersonalen såg också till 

att ingen annan än patienten befann sig i det rum där undersökningen tog plats. I de fall 

röntgenpersonalen var tvungen att vara inne i undersökningsrummet under 

röntgenundersökningen användes blyförkläden. Den mobila röntgenutrustningen som 

användes i studien var accepterad och följde de strålskyddslagar som finns både nationellt 

och internationellt. 

 

DISKUSSION 

Denna litteraturstudie visar att det finns många användningsområden för radiologin utanför 

sjukhusmiljön där den figurerar mest. Radiologi i hemmet är beprövat på flera platser i 

Europa och ambulanser med specialiserad strokediagnostisering finns i Tyskland och 

Nordamerika. Även andra användningsområden har tagits upp, såsom screening av thorax 

med både CT och konventionell teknik och bukorgan med enbart CT.  

 

Resultatdiskussion 

I tre studier gjorda i Italien (Ricauda et al. 2011), Sverige (Eklund et al. 2011) och Norge 

(Laerum et al. 2005) har man i närtid studerat möjligheten att fylla ett diagnostiskt tomrum 

som funnits av att erbjuda radiologi i hemmet och därmed minimera mängden smärta för 

patienten. Förutom smärta minskade även personalbortfall från boendet som annars skulle fått 
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följa med till sjukhuset, samt fördelen att förvirrade patienter i mindre utsträckning far illa av 

att tas ur sin miljö. Dessa studier kom fram till att med dagens teknik finns det stora 

möjligheter att förbättra vården för denna patientgrupp till en lägre kostnad än de som annars 

följer vid transport av dessa till ett sjukhus. De tre studierna utfördes på väldigt likvärdiga sätt 

både i utförande och resultat, detta pekar på en hög reliabilitet och möjligheten att applicera 

den här typen av arbete på andra platser. Kostnadsmässigt finns det också en vinst i att ha fler 

anställda på röntgenavdelningen för att kunna ha en ambulerande verksamhet. Detta i relation 

till samhällskostnader som uppstår när en patient med medföljande vårdpersonal behöver 

transporteras med sjukresor till sjukhuset. Medföljande personal behöver då ersättas på plats 

på boendet under tiden de är borta som uppskattades till i snitt fem timmar per tillfälle. 

Förutom minskat lidande för patienten minskar också läkemedelskostnader relaterade till 

ökad smärta, förvirring och risk för vårdrelaterade infektioner i samband med transport, 

undersökning och väntetid på sjukhuset. 

 

Studien visar att den största fördelen med den mobila radiologin är att man kan förbättra 

diagnostiken på plats där patienten är. Oavsett om det gäller äldreboenden som Ricauda et al. 

(2011), Eklund et al. (2011) och Laerum et al. (2005) studerat, eller andra utsatta grupper 

såsom hemlösa och missbrukare som Story et al. (2012) och de Vries, van Hest & Richardus 

(2007) skriver om. Detta skapar bättre förutsättningar för att genomföra undersökningar på 

patienter som antingen har svårt att ta sig till sjukhusen eller drar sig för att uppsöka 

sjukvården av andra anledningar. Andra fördelar finns i att man kan korta av tiden från 

insjuknande till behandling av sjukdomar där denna tidsfaktor är kritisk för fullt 

tillfrisknande. Strokeambulanserna i Tyskland och USA har enligt Wendt et al. (2015), 

Walter et al. (2012) och Parker et al. (2015) med god effekt lyckats korta av denna tid. Den 

allmänna samhällsnyttan med total återställning hos en individ efter en stroke är enorm, både 

i form av att arbetande individer kan fortsätta arbeta men även i form av att äldre inte är i 

behov av vård i samma utsträckning när de kan fortsätta röra på sig och därigenom behålla en 

god hälsa.  

 

Nackdelar med den mobila tekniken är att det i vissa fall slarvas med det egna och 

allmänhetens strålskydd. Till röntgenpersonalens hjälp finns personliga strålskydd och 

flyttbara blyskärmar som kan placeras strategiskt. I vissa fall saknas detta och som Santos & 

Maia (2011) kom fram till, medför relativt höga onödiga doser till annan personal i närheten 

av den undersökta patienten. Denna risk är densamma för individer i allmänheten som kan 
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befinna sig i närheten av patienten eller i intilliggande rum. Andra nackdelar kan finnas i att 

patienter som screenas får en diagnos men ändå inte fullföljer sin behandling (de Vries, van 

Hest & Richardus., 2007). Detta resulterar i förlängningen i att dessa patienter fått en helt 

onödig stråldos och sedermera en ökad risk för komplikationer från strålningen. 

 

För patientergrupper som ligger i riskgruppen för att drabbas av tuberkulos och som lever 

utanför samhället har studier gjorts (Story et al., 2012, de Vries, van Hest & Richardus, 2007) 

där dessa patientgrupper erbjuds radiologiska undersökningar i miljöer trygga för dem. 

Studierna ger chansen för hemlösa, missbrukare och fångar att få möjlighet till en 

undersökning och en eventuell behandling och därmed kan smittspridningen av tuberkulos 

minskas i samhället. För patienterna innebär detta att de kan få en behandling av sin 

tuberkulos utan att behöva ta sig till ett sjukhus och därmed ökar chansen att patienterna 

faktiskt fullföljer sin behandling. I enstaka fall skedde dock behandlingen på sjukhus, detta då 

med anledning till att patienter inte följde de restriktioner som getts till dem.  

Den data som samlats in i samband med de radiologiska undersökningarna ska ha hanterats 

korrekt och all information skickades till en nationell databas. Röntgenundersökningarna har 

utförts med låg stråldos och bilderna har uppnått tillräcklig information för att diagnos ska 

kunna ställas. Ur ett vårdperspektiv krävs förvisso röntgenpersonal som kan utföra 

undersökningarna och radiologer som kan granska bilderna. Nyttan har dock ett övertag. 

Studierna ovan visar att screening av tuberkulos är kostnadseffektivt och därmed ett positivt 

tillskott till de radiologiska avdelningar placerade på sjukhus.  

 

Ambulanser utrustade med en CT ger möjlighet att snabbare kunna undersöka och sätta in en 

behandling för de patienter som drabbats av stroke. Studier i Berlin (Wendt et al., 2014, 

Weber et al., 2013, Ebinger et al., 2012) och i Homburg (Walter et al., 2010, Walter et al. 

2012, Kostopoulos et al. 2012) beskriver hur tiden kan förkortas innan en strokebehandling 

kan sättas in. Även i USA har en likande studie gjorts (Parker et al., 2015) och liksom i 

Tyskland användes en ambulans utrustad med en CT.  I likhet med de tyska studierna belyser 

den amerikanska betydelsen av att rätt behandling sätts in till patienten i tid och att de 

ambulanser utrustade med en mobil strokeenhet möjliggör detta. För patienterna innebär en 

snabb insättning av behandling en ökad överlevnadschans samt att risken för komplikationer 

minskar. För att ambulansverksamheten ska kunna genomföra de radiologiska 

undersökningarna krävs det dock någon med röntgenutbildning som kan utföra 

undersökningen samt en radiolog som kan granska bilderna direkt. Detta kräver att det finns 
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tillgänglig personal med rätt utbildning till detta samt finansiella möjligheter. Mobila enheter 

med CT kan också användas vid screening av buken för att hitta avvikande patologi 

(Ishikawa et al., 2007) samt screening av lungor som i förlängningen kan påvisa en ökad risk 

att drabbas av stroke (Itani et al., 2006).  

 

De patientgrupper som haft nytta av mobil radiologi i studier inkluderade av detta arbete har 

haft en medelålder på mellan 52 och 86 år. Figuren i Bilaga 3 är baserad på data i den mån 

den funnits tillgänglig och visar medelålder och åldersspridning på ett överskådligt sätt. 

 

I de fall där röntgenundersökningarna är utförda i hemmen är det av stor vikt att 

undersökningarna har samma bildkvalité som bilder tagna på en stationär enhet på ett 

sjukhus. När bildkvalitén är så otillräcklig att radiologerna inte kan ställa en diagnos skulle en 

kompletterande undersökning krävas vilket skulle innebära en extra stråldos för patienten. 

Ricauda et al., (2011) har i sin studie granskat bildkvalitén på lungröntgenbilder tagna med en 

mobil enhet i hemmet hos patienterna. Radiologerna som oberoende av varandra granskade 

bilderna ansåg inte att det fanns någon signifikant skillnad i röntgenbilder tagna med mobil 

radiologisk enhet jämfört med de tagna på ett sjukhus. Även i andra studier där 

röntgenundersökningarna har utförts med en mobil radiologisk enhet i hemmet (Eklund et al., 

2011, Laerum et al., 2005) granskades bildernas kvalité. I majoriteten av fallen var kvalitén 

lika bra eller insignifikant lägre än bilder tagna på sjukhuset. När röntgenundersökningen är 

utförd skickas bilderna till sjukhuset och en radiolog tittar på bilderna där. För radiologerna 

blir det därför inget extra arbete att granska dessa bilder jämfört med om patienterna kommit 

till sjukhuset och fått sin undersökning gjord där. Det kräver dock Röntgensjuksköterskor och 

annan personal utbildade i strålsäkerhet och undersökningsmetodik för att kunna utföra 

undersökningar på ett säkert sätt på plats i hemmet. Detta tillsammans med utrustning 

anpassad och noga utvald för undersökningar utförda utanför sjukhuset.  

 

Även de Boo et al., (2011) har granskat bilkvalitén tagna med olika radiologiska enheter för 

att avgöra om det finns någon skillnad i hur kvalitén skiljer sig åt mellan tre olika 

modaliteter. Radiologer samt ST-läkare inom radiologi granskade bilderna efter fyra områden 

med kriterier. Resultatet visade att bildkvalitén var bäst i de fall undersökningen var utför 

med direktdigital teknik.  
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Vid alla radiologiska undersökningar oavsett om de utförs på en röntgenavdelning på ett 

sjukhus eller om de utförs med en mobil enhet är det viktigt att rätt strålskyddsåtgärder 

används. I studien av Santos och Maia (2011) har användandet av strålskydd samt stråldoser 

till röntgenpersonalen studerats vid undersökningar utförda med mobil radiologi. Resultatet 

visade att röntgenpersonalen fick en lägre stråldos än vad gränsvärdet för åtgärd var. För 

röntgenpersonalen är det av stor vikt att se till att patienten inte utsätts för en högre stråldos 

än nödvändigt för att röntgenbilderna ska blir bra. Dock måste nyttan med undersökningen 

också ställas i relation till riskerna med strålning. Med fördel ska ingen förutom patienten 

befinna sig i undersökningsrummet under undersökningen. I de fall där det finns behov av att 

anhöriga eller personal hjälper till har röntgensjuksköterskan som utför en undersökning ett 

ansvar för att se till att de bär ett strålskyddsförkläde. Röntgenavdelningarna på sjukhuset har 

undersökningsrum försedda med strålskydd i väggar, golv och tak. Detta förhindrar att 

strålningen sprids till angränsande/intilliggande utrymmen och därmed minimeras risken att 

personer utanför undersökningsrummet utsätts för strålningen. Vid undersökningar med 

mobila röntgenenheter är det viktigt att vara observant på var undersökningen utförs och vara 

uppmärksam på att använda de strålskyddsalternativ som finns för att minimera risken att 

andra än patienten utsätts för strålning. Strålningen avtar med avståndet och därför är det 

fördelaktigt att backa några extra steg för att med säkerhet undgå spridd strålning. Arbetet 

med strålskydd går i linje med ALARA-principen och vårdprofessionens principer att inte 

göra skada.  

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie baseras på 17 vetenskapliga artiklar inom ämnet mobil radiologi som 

samlades in genom sökningar i databaserna PubMed och CINAHL. Då ämnet för oss var 

relativt outforskat inkluderades så många olika ämnesområden som möjligt för att täcka in 

och stärka potentialen för mobil radiologi. Till detta påträffades artiklar som inte ansågs 

besvara frågeställningen eller var så pass gamla att de skulle exkluderas. Dessa exkluderade 

artiklar sparades för att kunna bredda ämnesområdet i bakgrunden till ämnet. Artiklar som 

inkluderades granskades med mallar från SBU som ansågs vara relevanta för att granska de 

typer av artiklar vi funnit. Dessa återfinns i sin helhet som Bilaga 1 och Bilaga 2. 

 

Styrkor med en litteraturstudie är att man kan se hur tekniken används på andra platser för att 

i framtiden kunna utveckla antingen en egen studie inom samma område, eller implementera 
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arbetssättet direkt i den egna verksamheten om man anser att fynden är så pass starka och 

överförbara. 

 

Svagheter ligger i att inom det valda området finns en begränsad mängd publicerade artiklar 

inom ramen för de inklusions- och exklusionskriterier som valdes för den här studien, detta 

försvårar reliabilitetsanalys och tolkningen om huruvida det är applicerbart på andra platser. 

 

De etiska överväganden man behöver beakta vid litteraturstudier beskrivs bra av Forsberg & 

Wengström (2013) och ligger i att man ska välja studier som fått tillåtelse från en etisk 

kommitté eller där man gjort noggranna etiska överväganden. Detta har efterlevts i den mån 

det går och är applicerbart i artikelns syfte och struktur. Artiklar som beskriver ett arbetssätt 

eller är av övrig deskriptiv natur har exkluderats från detta kriterium. Redovisning av alla 

artiklar som ingår i studien har presenterats i Tabell 2, arkivering av denna studie sker externt 

i det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA). Artiklar relevanta för ämnet är presenterade 

oavsett resultat för att minimera bias. 

 

Vidare forskning inom området mobil radiologi är nödvändig för att en fortsatt utveckling i 

användandet av mobila enheter ska kunna ske. Den mobila radiologin håller på att utvecklas 

men för att det ska kunna ske behövs mer forskning även inom området för bildkvalité och 

flexibilitet. Än finns det få studier inom ämnet gjorda och testade i Sverige och detta behövs 

för att säkerställa överförbarheten och spridningen av användandet. Aspekter som ekonomi 

och strålskydd bör i förhållande till nytta och möjligheter jämföras och ställas mot de 

riktlinjer och resurser som finns i Sverige.  

 

De artiklar som inkluderades valdes efter dess förmåga att svara på ovan benämnda 

frågeställningar. Artiklarnas abstract lästes först och om den ansågs relevant sparades den för 

att senare kunna läsas i sin helhet och för att bedöma om den uppfyllde de satta kriterierna. 

Artiklarna skulle vara originalstudier men annars fanns det inga kriterier på typ av studier. 

Artiklar som inte uppfyllde inklusionskriteriet om att vara originalstudier användes för sina 

referenser. Learum et al., (2005) ansågs uppfylla inklusionskriteriet om ålder på max tio år 

eftersom den när denna litteraturstudie började skrivas inte var äldre.  

 

Kvalitetsbedömning har genomförts i två steg, först genom de valda granskningsmallarna 

(Bilaga 1 & 2) som fokuserar på systematiska fel i studiers uppbyggnad i form av bias vid 
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urval, intervention/behandling, bedömning, bortfall, rapportering och intressekonflikt. Utöver 

denna kvalitetsbedömning har en subjektiv kvalitetsbedömning gjorts utifrån hur väl 

artiklarna besvarat frågeställningarna.  

 

Slutsats 

Studien visar att mobila röntgenenheter ger ökad flexibilitet och möjlighet att erbjuda 

röntgenundersökningar utanför sjukhuset. Detta i form av konventionell teknik för lungbilder 

och till viss del skelettundersökningar, CT för screening av thorax, buk samt vid akuta 

neurologiska tillstånd. Mobila röntgenapparater ger dessutom bilder av likvärdig kvalité som 

den vanliga stationära motsvarigeten. Vad allt detta innebär för individen är att 

undersökningar kan göras i hemmet, eller i en miljö bekväm för de som annars skulle undvika 

en sjukhusmiljö. Undersökningar vid olycksplatser skulle ge en strokevård med snabbare 

insatt behandling som förbättrar återhämtning. Sammantaget ger det en vinst i form av 

minskat lidande för patienten, samtidigt som en förbättrad återhämtning från neurologiska 

sjukdomar såsom stroke ger en stor samhällelig vinst där arbetande individer återgår till 

arbetet och där äldre kräver mindre framtida vård. När radiologin syns mer i samhället 

kommer det även skapas en större medvetenhet om vad radiologi är och används till och 

därmed få en större betydelse för samhället i stort. 
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Ovan finns en sammanfattning från de artiklar som beskriver åldersgruppen av sitt urval. Pricken symboliserar medelålder, stapeln spridningen i 

ålder och förtydligande data med populationsstorlek finns till höger.  


